Cada cançó un record
Homentatge a la gent gran

Les cançons formen part de la nostra vida. Ens han acompanyat en moments feliços, en les relacions
amoroses, les bodes, els naixements, també en situacions de canvi, viatges, excursions, a la feina...
Aquests records de la nostra vida són els que volem reviure durant l’homenatge a la gent gran. Les
cançons són el fil conductor d’una festa per celebrar les experiències, els sabers i els desitjos passats,
presents i futurs de la gent gran del barri.
La festa comença amb un photocall on totes les persones que participen es fan una foto i deixen la seva
empremta. Aquest ja és un moment simbòlic on totes les persones són protagonistes, senyalant que cada
persona compta i és important per la història del barri.
L’homenatge continua ambientant la festa com un programa de ràdio. La gent participa fent dedicatòries i
compartint els records de cada cançó, identificant així, els moments més rellevants de la seva biografia
personal.
Les cançons, les dedicatòries i els records ens serviran per passar d’una història individual a una història
conjunta, teixint les connexions d’una banda sonora col·lectiva, composta a partir de moments compartits
per les persones que han construït la història d’un barri.
L’homenatge finalitzarà amb una cançó i una coreografia conjunta.
Les fotos del photocall, de la festa i les cançons són recollides i publicades a Internet, per generar un
arxiu compartit dels records de la vida individual i col·lectiva de la gent gran del barri i de les emocions
viscudes durant l’homenatge a la gent gran. Cada cançó un record també es pot desenvolupar com a
taller de memòria.

OBJECTIUS
» Celebrar les experiències, els sabers i les contribucions de la gent gran al barri.
» Construir una història conjunta del barri a partir dels records i dels moments individuals i compartits.
» Promoure models de relació, participació i convivència a partir d’accions creatives i comunitàries.

METODOLOGIA

EQUIPAMENT NECESSARI

Cada cançó un record es desenvolupa a partir de

Sala gran amb mobilitat

metodologies participatives, mitjançant cançons,

Equip de so i 2 micros

tècniques teatrals, coreografies i jocs. Es pot

Roba còmoda per participants

desenvolupar com a taller de memòria o com a
dinamització de festes i homenatges a la gent gran.

COST
El cost de l’activitat varia en funció del format
(festa o taller de memòria).

Cada cançó un record es realitza amb un equip de 2
professionals:

Cada cançó un record
Homentatge a la gent gran

Patricia Fuentes Millán especialitzada en arts escèniques
aplicades a projectes socioeducatius.
Desiré Rodrigo sociòloga especialitzada en gènere,
interculturalitat, participació i dinamització comunitària.

CONTACTA’NS

Desiré Rodrigo García
a/e: lorelacional@gmail.com
tel: 661717293
web:www.relacional.org
facebook: www.facebook.com/LoRelacional

Lo Relacional és un col·lectiu catalitzador de
relacions i pràctiques que transiten entre
l’educació, la creació cultural, la dinamització
comunitària i l’acció social.

