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La aplicación MEMEX: Technología y patrimonio para el apoyo a 
personas en riesgo de exclusion sociocultural. 

L’aplicació MEMEX: Tecnologia i patrimoni per al support a persones 
en risc d’exclusió sociocultural. 

 

Un dels objectius del programa de la Unió Europea “Horitzó 2020” és el desenvolupament d’iniciatives 
que puguin contribuir a reduir l’alt percentatge de persones en risc d’exclusió en tota Europa. En 
aquest context, el projecte MEMEX – MEMories and Experiences for inclusive digital storytelling 
pretén desenvolupar una alternativa tecnològica que doni veu i visibilitat als grups socialment més 
vulnerables aprofitant la presència generalitzada de telèfons intel·ligents. 

Després d’un primer període d’anàlisi i prova, que va incloure el desenvolupament de tallers de 
capacitació en tècniques de narració a comunitats en risc d’exclusió a Barcelona, Lisboa i París, s’han 
aconseguit progressos significatius en el desenvolupament de la versió preliminar de l’aplicació 
digital MEMEX. La primera versió, que actualment només està disponible per als membres del consorci 
i els participants dels tres projectes pilot (dones migrants a Barcelona, habitants del barri prioritari de 
Paris – 19è arrondissement, i comunitats d’antigues colònies portugueses i altres orígens culturals a 
Lisboa), té per objectiu oferir-los l’oportunitat de crear i compartir les seves històries sobre 
experiències amb el patrimoni cultural a les seves ciutats d’acollida. 

Les primeres funcionalitats de l’aplicació inclouen l’inici de sessió de l’usuari, l’opció de crear històries 
i dues formes senzilles i intuïtives per a la seva visualització: una, a través d’una llista que les filtra per 
categoria i títol; l’altra, a través d’un mapa que mostra la localització exacta de cadascuna d’elles, 
permetent així a els usuaris explorar i buscar els punts de referència més rellevants, proporcionant 
així una consciència espacial dels llocs i el patrimoni cultural destacats pels usuaris. L’aplicació permet 
compartir contingut en diferents formats multimèdia, com a fotos, veu, àudio i vídeos, així com 
classificar-los amb un llistat d’etiquetes que simplifiquen la cerca. 

El procés de disseny va comptar amb el suport d’els s participants que, amb gran entusiasme i 
compromís, van ajudar activament a co-dissenyar l’aplicació aportant retroalimentació. Fins avui, 34 
participants amb edats compreses entre els 30 i 80 anys han estat involucrats en el projecte i han creat 
31 històries, totes disponibles en aquesta primera versió de l’aplicació. 
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MEMEX és coordinat per l’Institut Italià de Tecnologia (IIT). 

Consorci de socis: Universidad Ca’ Foscari de Venècia (Itàlia), EY (Itàlia), ECCOM (Itàlia), CNRS – Centre 
National de Recherche Scientifique (França), Interactive Technologies Institute – LARSyS (Portugal), 
Michael Culture Association (Bèlgica), Dédale (França), Interarts (Espanya), Noho (Irlanda), Mapa das 
Ideias (Portugal). 
 

Enllaços d’interès: 

 

YouTube playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB9i0COzqdGWIUzwUIfOXE1S 

Página web: https://memexproject.eu/en/ 

 
Segueix-nos:  

@MemexProject 

 

Contacte: contact@memexproject.eu 

  

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de Horitzó 2020 per a la recerca i 
la innovació sota l acord de subvenció No 870743. Les visions i opinions expressades en 
aquest document tan sols són responsabilitat de l’autoria i no reflecteixen 
necessàriament et punt de vista de la Comissió Europea. 


