




Què és GenerAccions. 
Espais interactius,  
espais intergeneracio-
nals a Sant Vicenç dels 
Horts?

· És un espai de cocreació  
audiovisual i d’interacció po-
sitiva entre membres de di-
ferents generacions del barri 
de Sant Josep de Sant Vicenç 
dels Horts, que va començar 
al mes de novembre de 2016.    

· És una iniciativa en cons-
trucció amb i per a veïns i 
veïnes del municipi.

· És un punt de trobada per  
al diàleg i l’acció. 

· És un espai per conèixer 
altres persones del barri i fer 
activitats conjuntament.



Com va néixer  
GenerAccions?

El projecte GenerAccions 
neix dins el marc d’Implica’t per 
Sant Josep, una xarxa comunità-
ria que té com a finalitat principal 
contribuir a la millora de la qualitat 
de vida de la gent del barri de Sant 
Josep. Un treball  liderat  

col·lectivament per detectar ne-
cessitats socials del territori i per 
arribar  a un consens sobre les pri-
oritats i els objectius comuns i ar-
ticular respostes efectives des de la 
xarxa veïnal, associacions, entitats i 
serveis públics del territori.



1. Coneixement  
i sensibilització

2. Cocreació  
audiovisual

3. Difusió  
i socialització

4.  Generació  
d’accions



1.  
Coneixement i 
sensibilització
Fem dinàmiques 
de grup per afavo-
rir la participació i 
la cohesió social al 
barri. També de-
batem sobre temes 
d’interès per als i les 
participants. Fem 
servir diferents me-
todologies, com ara 
el teatre o la lectura 
crítica dels mitjans 
de comunicació.

 2.  
Cocreació  
audiovisual
Generem espais de 
creació col·lectiva a 
partir de la utilitza-
ció del vídeo, la foto-
grafia, i/o la ràdio. 
Elaborem guions 
conjuntament amb 
els i les participants, 
assajos i rodatges. 
També fem formació 
en llenguatge audio-
visual i guió cinema-
togràfic.

3.  
Difusió i  
socialització
Socialitzem els 
resultats dels pro-
cessos en diferents 
espais clau del 
territori: centres 
cívics, places, aules 
de classe així com en 
mitjans de comuni-
cació, webs i xarxes 
socials.

4.  
Generació  
d’accions 

Busquem generar 
activitats i espais 
d’ús comú per als 
diferents col•lectius 
del barri, d’acord 
amb els interessos i 
les propostes de les 
persones partici-
pants. 



Què hem fet  
en aquesta primera edició  
de GenerAccions? 

Hem elaborat dues peces: el vídeo participatiu Fem 
barri i el vídeo de les coses que han passat darrere les 
càmeres mentre fèiem els tallers.  

Aquestes peces se centren en  la història del barri i 
en  la implicació de la comunitat a crear-lo. També s’hi 
parla de la importància de la comunicació i la participa-
ció i de com fomentar-les entre els veïnat del territori. 

Què podem fer  
en properes edicions  
de GenerAccions? 

Aprendre a fer ràdio, televisió o fotografia partici-
pativa i comunicar tot el que passa a les nostres vides i  
a l’entorn.

Compartir dinàmiques de grup i activitats, com el 
teatre participatiu.

Conèixer més sobre la història del barri, l’origen 
del nom o l’aspecte que tenia quan hi van arribar els 
nostres ancestres.

Compartir i recuperar jocs i formes tradicionals de 
divertir-se. 

Conèixer les activitats que s’estan fent al nostre 
entorn i poder triar aquelles en què ens agradaria  
participar.

Conèixer altres persones de la mateixa edat i amb 
interessos similars.

Identificar aspectes del nostre barri que ens agrada-
ria millorar i treballar per canviar-los. 



A mí me ha gustado mucho el 

proyecto, y no sé, que nunca he 

participado ni colaborado con 

cosas que se hagan en el barrio. 

De hecho, hago vida en otras 

partes. Pero ahora me he unido 

más con el barrio

Cuando yo era pequeña, mi 

vecino de enfrente y yo, si que 

jugábamos, íbamos a muchos 

sitios, pero se mudó, y ahora no 

tengo ni idea de quién vive en la 

casa de enfrente…

Per a mi, tractar amb 

persones grans és com 

tractar amb qualsevol 

altra persona, potser no 

té els mateixos gustos 

que tu, però jo ho trobo 

normal…

A mí me gusta ver a 

la persona cuando me 

comunico, a veces más 

que por el móvil o el 

chat…

““
L’opinió  dels  
i les joves



Vivimos en la misma 

barriada, somos 

vecinas y algunas ni 

nos conocemos. Con el 

proyecto buscamos más 

comunicación

En el proyecto de 

GenerAccions ha habido 

mucha implicación, tanto 

de la parte de los jóvenes, 

como de nuestra parte

La meva experiència ha 

sigut molt enriquidora. 

Hi he trobat alegria. Els 

joves tenen molta energia. 

Ha sigut molt positiu.

Me ha gustado mucho 

el haber podido trabajar 

con los jóvenes, el poder 

aprender de ellos, porque 

la verdad es que nos 

pueden enseñar muchas 

cosas. Igual que nosotros 

les podemos enseñar a 

ellos, entonces pienso 

que es un proyecto muy 

majo…

““
L’opinió de les  
persones grans 



Contacte

Posa’t en contacte amb  
el Departament de  
Participació i Convivència

participacio@svh.cat
93 680 71 00

I tu, què 
faries pel 
teu barri?

Tu també  
pots formar  
part de  
GenerAccions
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