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El 28 i 29 del mes de maig de 2015 durem a terme el seminari 'Gent gran, mit jans de
comunicació social i aïl l ament social '.
L'objectiu d'aquest seminari és generar un espai d'anàlisi i posada en comú que
aglutini actors rellevants provinents dels àmbits acadèmic, governamental, tercer
sector, així com del disseny, interessats a debatre al voltant del paper que les
tecnologies de la informació i la comunicació -i específicament els mitjans de
comunicació social- poden tenir per mitigar l'aïllament social en persones grans.
Pretenem obrir un espai d'intercanvi d'idees i iniciatives que s'estan posant en
marxa des de diferents àmbits en aquest camp, i a més a més, potenciar la
construcció d'una xarxa social formada per actors implicats en el tema que permeti
futures col·laboracions.
Aquest seminari s'emmarca dins del projecte d'investigació 'Gent Gran i Xarxes social s:
Trencant amb l a eMarginal it at ', impulsat per l'Obra Social "la Caixa" amb la col·laboració
de l'ACUP, dins de la convocatòria Recercaixa 2012. El principal objectiu d'aquest
projecte de recerca és conèixer l'ús de les xarxes socials i altres mitjans de comunicació
social que fan les persones grans a Catalunya. Es pretén explorar fins a quin punt i de
quina manera la gent gran utilitza les xarxes socials i altres mitjans de comunicació
social (per exemple Facebook o WhatsApp) per relacionar-se amb els altres. Tot i que la
recerca en les noves tecnologies per a gent gran està creixent en els últims anys, amb
l'expectativa de millorar la seva salut i benestar social, la investigació sobre l'impacte de
les xarxes socials és encara escassa. La major part d'aquesta investigació es centra en la
salut com a principal focus d'atenció. En canvi, aquest projecte s'ocupa de l'ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació en la vida quotidiana.
En aquest context pretenem, en primer lloc, presentar els resultats inicials d'aquest
projecte de recerca, per a posteriorment escoltar altres actors interessats en el tema i
posar en comú perspectives, experiències i coneixements. Els resultats del seminari ens
portaran al desenvolupament d'una estratègia per promoure la participació de la gent
gran a les xarxes socials que fomenti la seva inclusió en la societat de la informació i que
ajudi a reduir el sentiment d'aïllament social. L'avantatge d'aquesta estratègia és que
està informada per diversos actors, incloent les persones grans. Els resultats també han
d'informar futures línies de política social en aquesta àrea, així com el desenvolupament
de recomanacions per dissenyar interfícies més usables per a la gent gran

Agenda

Di j ous 28 de mai g
9:30 ? 10:00

Registre i café.

10:00 ? 10:10 Acte d'Apertura del seminari a càrrec d'en Josep Joan Moreso, Director del programa
RecerCaixa.
10:10 ? 10:30 Presentació dels resultats del projecte.
10:30 ? 13:30 Ponències:
- La soledat invisible de les persones grans. Albert Quiles Martínez.
- Les noves tecnologies en l?atenció a la gent gran. L?experiència de Barcelona . La
experiència de Barcelona. Jordi Tolrà i Mabilon.
- TIC i soledat en gent gran. Resultats del projecte EasyTablet. Toni Rivero.
- Les noves tecnologies i la gent gran: Són compatibles? Iñaki Bartolomé.
13:30 ? 15:00 Dinar.
15:00 ? 17:00 Workshop: El rol de les xarxes socials en l'aïllament social de la gent gran.

Di v endres 29 de mai g
10:00 ? 12:00 Ponències:
- Més de 15 anys promovent la inclusió tecnològica i participació social de la gent gran. Lluís
Aranda.
- Fundación Cibervoluntarios: Apoderament de les persones grans a través de l'ús de les TIC.
Salvador Umbert i Anna Mestre.
- Projecte SAAPHO: promovent l?envelliment actiu mitjançant una aplicació TIC.
Alex Domingo.
- ''Vols que t'ensenyi fotos de les meves nétes?' Algunes evidències per trencar
estereotips. Mireia Fernández Ardèvol.
12:00 ? 12:30 Café.
12:30 ? 14:00 Workshop: Futurs digitals i gent gran.

Part icipant s

- Amics de l a Gent Gran. Al bert Quil es Mart ínez. Director gerent d' "Amics de la Gent Gran". Llicenciat en Psicologia i en
Ciències del Treball per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), compta amb 13 anys d'experiència en l'àmbit dels RRHH i
el Voluntariat. http:/ / www.amicsdelagentgran.org
- Gent gran 3.0. Fundació Bancària "La Caixa". Luis Aranda Fernàndez. Tècnic del programa de "Gent Gran" de l'Àrea Social
de l'Obra Social "la Caixa". Diplomat en Biblioteconomia i Documentació (UB) i màster Societat de la Informació i la Comunicació
(UOC). http:/ / obrasocial.lacaixa.es/ ambitos/ gente30/ gente30_es.html

- Ajunt ament de Barcel ona. Jordi Tol rà i Mabil on. Assessor de la "Gerència de Qualitat de Vida, Qualitat i Esports" de
l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és el representant de Barcelona al SAF d'Eurocities. Ha participat en el disseny i
llançament de "Vincles". És director del Pla d'Inclusió Social 2012-2015. http:/ / www.jornadesvincles2015.cat

- Kwido. Iñaki Bart ol one. CEO en Ideable Solutions, especialitzat en aplicacions web i mòbil usables i accessibles. Actualment
Director de Kwido, plataforma per a la cura de gent gran. http:/ / www.kwido.com
- Fundación Cibervol unt arios. Sal vador Umbert i Anna Mest re. Membres de Cibervoluntarios, entitat enfocada a l'ús de
noves tecnologies, comunicació i voluntariat. Compten amb una àrea de treball enfocada a gent gran per fomentar l'adopció,
utilització i participació a través de les TIC. http:/ / www.cibervoluntarios.org

- Fundació Sal ut i Envel l iment . Toni Rivero. Direcció de consultoria i projectes d'envelliment. Al ex Domingo. Recercaire.
http:/ / salut-envelliment.uab.cat/

- IN3-UOC. Mireia Fernández-Ardèvol . Mireia Fernández-Ardèvol és investigadora de l'institut de recerca IN3 de la UOC. Des
de 2003 investiga en l'area de les comunicacions mòbils amb una perspectiva sociològica i econòmica. És codirectora del
programa d'investigació "Comunicacions Mòbils i Reptes (G) Locals", i és membre de la xarxa internacional d'investigació
"Ageing Communication Technologies". http:/ / actproject.ca
- UOC- Est udis d'Inf ormàt ica Mul t imèdia i Tel ecomunicació. Roser Beneit o-Mont agut . Investigadora principal del
projecte "Gent gran i xarxes sociales" i professora de la UOC. Nizaiá Cassián. Recercaire UOC. Arantza Beguería, Asimina
Vassalou, Laura Porta, César Córcoles, Laia Blasco, Carlos Casado, Antoni Marín, Javier Melenchón i Ferran Giménez. Membres de
l'equip de recerca. http:/ / gentgransocialmedia.blogs.uoc.edu
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