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Esdeveniment final – Un viatge de descobriments: MEMories and EXperiences per a una 
narració digital inclusiva  

Data: 15 de novembre de 2022 – 15:00 GMT+2  

Lloc: Interarts, Carrer Mallorca 272, Barcelona and online 
Llengua de treball: Anglès 
Inscripció (gratuïta i obligatòria): aquí 
 
El 15 de novembre de 2022, el nostre esdeveniment final de MEMEX tindrà lloc després de tres anys 
d’activitats! Els socis es complauen de presentar els resultats del projecte i obrir un debat sobre 
inclusió, tecnologia i patrimoni cultural a través d’una taula rodona sobre polítiques europees.  
 
El projecte MEMEX es va posar en marxa l’any 2019 per desenvolupar tecnologies d’intel·ligència 
artificial i realitat augmentada, amb l’objectiu de contribuir a la inclusió social de persones amb risc 
de ser excloses, mitjançant la promoció de les seves històries personals vinculades al patrimoni 
cultural a través d’eines digitals. El principal èxit del projecte està representat per un nou prototip 
d’aplicació mòbil que s’ha provat arrel de l’experiència dels residents més vulnerables del districte 19 
de París, a Barcelona per dones migrants i a Lisboa per migrants de primera i segona generació. 
Coordinat per l’Institut Italià de Tecnologia (Gènova, Itàlia), el projecte ha estat finançat per la Unió 
Europea en el marc del programa ‘’Horitzó 2020’’, amb gairebé 4 milions d’euros durant 3 anys. En el 
seu transcurs, ha implicat instituts de recerca, ONG i empreses d’Itàlia, Espanya, Portugal, Irlanda, 
França i Bèlgica. 
 
L'esdeveniment final del projecte MEMEX servirà per mostrar els resultats assolits i, s’estructura en 
dues sessions inicials que aborden els dos eixos principals del projecte: d’una banda, la narració digital 
per reinterpretar el patrimoni cultural i, de l’altra, tecnologia per afavorir l’accés al patrimoni cultural. 
Per oferir un enfocament problematitzat, cada sessió es centrarà en les preguntes al voltant de les 
quals ha evolucionat el projecte. L’esdeveniment es tancarà amb la taula rodona política sobre inclusió 
comunitària mitjançant recursos culturals i tecnologia, que comptarà amb els següents experts:  

• Representants de la Comissió Europea: Fulgencio Sanmartin, DG CNECT; Mariachiara 
Esposito DG EAC i Michail Moschovkos, DG RTD (en línia)                                                    

• Prof. Stefanos Kollias, Professor d’informàtica – Universitat Tècnica Nacional d’Atenes 

• Jordi Pascual, Comissió de Cultura, Ciutats i Governs Locals Units 

• Tania Adam, Periodista 

• Moderation: Yamam Al-Zubaidi, Expert en diversitat 
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El projecte MEMEX està coordinat per l’Institut Italià de Tecnologia (Itàlia). El consorci està format per: 
Universitat 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) i Mapa das Ideias 
(Portugal). 

Links d’interès: 

● Vídeo sobre el projecte 
● Llista de reproducció de vídeos sobre els pilots de MEMEX 
● Llista de reproducció de vídeos sobre les primeres histories creades a l’aplicació MEMEX 
● MEMEX Policy Briefs 
● Pàgina web  

MEMEX a les xarxes socials:  

@MemexProject 

Contacte: contact@memexproject.eu 

 

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 
2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 870743. Les opinions 
expressades en aquest document són responsabilitat exclusiva de l’autor i no 
reflecteixen necessàriament les opinions de la Comissió Europea.  

https://memexproject.eu/en/resources/policy-briefs

