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El caleidoscopi humà
❚  CulturacSió

CULTURACSIÓENTITATS

CulturacSió surt de Festa
amb una Xarxa per vestit,
cos i ànima

El passat dia 20 de juny es va celebrar
la Primera Festa de la Diversitat
d’Agramunt, que va tenir lloc al Passeig
J. Brufau, on ens vàrem concentrar
durant bona part de la jornada diferents
col·lectius de la població amb l’ànim
d’obrir un espai on el fet de compartir
allò que som, més que el de cercar o des-
tacar la simple diferència, ens unia a tots
i totes.

Com a formes d’expressió d’aquestes
ganes de compartir, hi va haver una
mostra gastronòmica (a càrrec de les
comunitats mexicana, africana i catala-
na, aquesta última aportació feta per
l’Associació de Dones l’Esbarjo), un
concert de ritmes ètnics per part d’un
grup musical de Tàrrega, i la presentació
de la Xarxa d’Intercanvis de Conei-
xements per part de l’agrupació
CulturacSió 1.

Aquest primer contacte amb els i les
agramuntins/es que es varen acostar a la
parada de CulturacSió (on hi havia una
exposició de llibres, alhora que fèiem
difusió de la idea de l’intercanvi de
coneixements) va tenir la seva millor
materialització en les inscripcions dels que
van adherir-se a la Xarxa oferint un seguit
de tallers que esperem ben aviat estaran
a la disposició de tothom: cursos de
llengües, d’informàtica, de música,
ceràmica... I és que la idea de la Xarxa
d’Intercanvis de Coneixements (XIC) no
és nova i és per això que podem afirmar
que és i ha estat garantia d’èxit allà on
ha pogut desenvolupar-se (el millor
exemple el tenim a França, pionera als
anys 70, i on s’ha implantat com una
mena de servei social més o menys
institucionalitzat gestionat per ajunta-
ments i/o altres administracions
públiques, arribant a la xifra al voltant
de les 500 xarxes). A Catalunya mateix,
més d’una desena de xarxes han funcionat
amb regularitat des dels anys 90 fins

l’actualitat (algunes de les quals disposen
de més de 40 tallers setmanals en actiu
en alguns períodes de l’any). A més, a
Catalunya, ja comptem amb un llarg cur-
rículum històric des de finals del s. XIX:
ateneus, casals..., que comparteixen en
gran mesura els valors de les XIC actuals.

Però, què és la Xarxa (XIC)?
La Xarxa es podria definir com un espai

d’interrelació entre persones, totes elles
disposades a transmetre un saber i, a la
vegada, a rebre’n un altre. La seva
filosofia parteix de la idea essencial
segons la qual TOTHOM POT APRENDRE
ALGUNA COSA i TOTHOM POT ENSE-
NYAR ALGUNA COSA. Els intercanvis
tenen la facultat de fer-se de forma
totalment desmonetaritzada, és a dir, són
gratuïts, demanant-se únicament com a
moneda de canvi la pròpia participació
de cada xarxer/a en ambdós rols, el de
professor i alumne, indistintament.

Elements essencials per a les XIC, com
ho poden ser l’aigua i la terra per a la
continuïtat del nostre paisatge, són la
reciprocitat i el respecte, nutrients bàsics
de la xarxa. Aquesta es pot definir com
un element integrador de les diferents
diversitats existents a la nostra societat
(els nostres padrins, els nostres joves,
els nous i els vells vilatans, gent que ha

1. CulturacSió és una agrupació multicultural els principis ideològics i objectius de la qual els trobareu al núm. 476 de la “Revista Sió”, mes d’octubre de 2003,
pàgina 30.

La Xarxa es podria
definir com un espai
d’interrelació entre
persones, totes elles
disposades a
transmetre un saber
i, a la vegada, a
rebre’n un altre.
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viatjat molt i gent que ho ha viscut
tot des de casa, rics i pobres, musul-
mans, cristians i ateus, amb estudis
o sense, dones, homes, infants, gent
autosuficient amb gent que necessita
companyia). La Xarxa no va dirigida
a cap sector en concret, sinó a tots.
Ens interessa ampliar-la sempre al
màxim, per la qual cosa tothom és
lliure de proposar un taller o activitat
al grup dinamitzador de la Xarxa. Des
d’aquí, se li donarà suport per a la
seva difusió, facilitació de l’espai físic
on dur-la a terme i el contacte amb
la gent que s’interessarà per la
proposta. A més, no és quelcom
tancat a individus, sinó que també
entra en la dinàmica d’interrelacionar
accions entre associacions o entre
aquestes i el públic en general.

Una característica dels intercanvis
de sabers és que no són forçosament
bidireccionals, sinó que es produei-
xen en totes direccions, ja que es
difonen en xarxa (jo t’ensenyo dansa
mentre que tu ensenyes a un tercer
aromateràpia, un tercer ensenya francès
a quatre persones més de la xarxa, que,
a la vegada, tenen els seus tallers de
pintura, bricolatge, jocs de cartes i lite-
ratura).

Què s’ha de fer per entrar a
la Xarxa?

L’únic que has de fer és pensar què
t’agradaria ensenyar als altres que trobis

actuem en benefici de la Xarxa
(fent-la créixer amb més propostes),
en benefici personal (prenent
consciència d’allò que sabem, alhora
que n’ampliem el seu coneixement
en exterioritzar-lo, revaloritzant-nos
com a persones en aquesta redes-
coberta personal i intel·lectual), en
benefici de la societat plural (fent
que no es perdin certs coneixements,
que d’altra banda poden resultar
impossibles de trobar a l’oferta cul-
tural que ens donen la TV, les
institucions educatives, públiques o
privades).

Com contactar-nos?
Actualment estem elaborant la

llista de tallers que ja s’han proposat.
Esperem fer-ne difusió pròximament
a través d’aquesta revista, fulletons,
etc. Per aquells i aquelles que
vulgueu contactar amb nosaltres,
feu-ho trucant al 628.70.42.75
(Esther), o bé parlant amb qualsevol

membre de CulturacSió.
Aquest estiu, no deixis passar l’ocasió

de sumar-te a la Xarxa i refrescar-te amb
les noves propostes que tu mateix
pots oferir: organitzar un viatge a
Egipte o al Canadà amb els i les xarxers/
es, una excursió nocturna per observar
els estels i identificar-ne les constel·la-
cions, un curset de massatges o de dansa
africana.

Tu tries. Tu proposes. ■

que sigui d’interès general, i/o contactar
amb la xarxa per tal de veure si hi ha
algun taller proposat al que t’interessi
inscriure’t com a alumne.

No és obligatori proposar un taller com
a professor si el que vols ara mateix és
inscriure’t com a aprenent; ara bé, és
positiu i essencial per a la Xarxa no perdre
de vista que l’important és que tots
aportem, més tard o més d’hora, els
nostres coneixements, ja que, així,

CULTURACSIÓENTITATS

C
U

LT
U

R
A

C
S

IÓ



sió   17JULIOL de 2004

AGRUPAMENT ESCOLTAENTITATS

Què es cou al CAU?
❚  Agrupament Escolta d’Agramunt

E l curs que vam encetar el
setembre arriba a la seva fi. Els
mesos de juny i juliol serveixen

per a cloure el curs amb la culminació
d’aquest en el Camp d’Estiu. Tot i que el
darrer dia de Cau fou el dia 19 de juny,
la branca de Ràngers/Noies Guies va
realitzar un Raid pels voltants d’Artesa
de Segre. Un Raid es tracta d’una activitat
bàsica en la formació d’un escolta i
consisteix en fer una ruta en grup  a tra-
vés d’un seguit de pobles, sense l’acom-
panyament dels Caps i sense dur ni
menjar ni tenir un allotjament previst.
En el moment en què s’arriba a un poble
es demana per fer un servei (escombrar
places, ajudar a feines domèstiques, etc.)
a canvi d’obtenir allotjament. El lema
bàsic que es treballa, doncs, és l’intercanvi
entre persones.

Com anem fent durant aquests darrers
anys, el dissabte 3 de juliol vam celebrar
el fi de curs al Cau. Pares, Caps, nois i
noies ens vam reunir a la tarda per a fer
activitats conjuntes i a la nit, després d’un
magnífic sopar a la fresca, l’animació i el
ball serviren per a crear un ambient idoni
per al Camp d’Estiu i per a deixar un bon
regust de cara al curs que ve. Són aquests
moments que fan que el Cau se senti com
una gran família en què pares i Caps
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Un grup sortí de la Donzell i, passant
per Montclar i fent nit a Foradada, van
arribar al destí final d’Alòs de Balaguer.
L’altre grup sortia d’Artesa i, dormint a
Baldomà van arribar el diumenge a Alòs.
Realment aquesta activitat fou posi-
tivament valorada pels propis nois i noies,
sobretot per la sorpresa en trobar tan
bon acolliment arreu.

treballem conjuntament per a l’educació
dels nois i les noies. Des de l’Equip de Caps
volem agrair el suport, el sentit comú i
l’ajuda de tots els pares i mares del Cau i
els encoratgem per a seguir en aquesta
tasca tal com tot sovint entre nosaltres tot
cridant: Escoltes, sempre a punt!

La proposta d’aquest mes és l’audició
del CD Salta un ocell del grup Falsterbo
marí. ■

La festa de fi de
curs al Cau va deixar
un bon regust de
cara al curs que ve.




