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TEMES

Les
assrciacions
haurien de
ser
protagonistes
de la vida
sociocultunl

De fet, ampliant el camp de visi6 m6s enlld de
les festes nadalenques, es conslata que hem
entrat en un perlode d'expansi6 del lleure. ltant
el sector public com el privat han ocupat els seus
llocs, oferint uns productes ben reveslits de
qualitat. Enmig, perd, el sectorsocial -elde les
entitats sense dnim de lucre- el que pot sentir-se
com a m6s propielcamp del lleure, ielque millor
pot transformarJo en un lleure creatiu, participatiu,
enriquidor i desinteressat, no ha fet el suficient
esforg per a ocupar el lloc que lipertocaria, el de
promotor i protagonista de gran part de la vida
sociocultural, si m6s no a nivell de barrio ciutat.

La causa, un cop superada aquella desfeta dels
quadres propis en el moment de creaci6 de les
administracions democrltiques, la podrfsm trobar
en una rnanc€l d'habituds, de ganes de ser presents,
de cr6ixer, si es vol, tot plegat relorgat per
dificullats diverses, tant a I'hora de trobar vies
estables de finangamsnl com per uns models
de gesti6 de les associacions m6s prdpia
d'altres temps. I tamb6, i aixd 6s pitjor, en la
manca de convicci6, sobre el futur del fet
associatiu isobre les seves potencialitats. Aixd
palesafidelmenl I'encara profundsot on es troba
la iniciativa social ion les associacions i grups
ciutadans -cfvics, socials, culturals...- van anar
a raure tot seguit dels primers anys de transici6
democrdtica.

Perd si b6 la d6cada dels 80 es va caracteritzar
per una forta atonia participativa, fruit de
diversos fadors coirpidents (cansanent i desencfs
despr6s de la transici6, crisi econdmica i potent
individualisme, desfeta cultural dels valors de

RAMAJOC, Fira d'Entitats :
I Parc de Nadal de Vilanova

JOSEP MARIA CANYELLAS

D'uns anys engd el nostre pafs ha pog ut observar
com durant les festes nadalenques han anat
apareixent i proliferant diversos parcs de Nadal
en indrels ben diversos. Tots ells bisicament
adregals a la infdncia ia la joventut amb I'objectiu
d'omplir el temps de vacances escolars, que
sovint nose sap aprofitar i s'acabaconvertinten
un temps morl.

Prenent originalment el referent del Sal6 de la
lnfdncia i de la Joventut de Barcelona, que
s'inicii arala2T anys, han anatseguint altres
ciutats perb6queamb formulacions no sempre
coincidents, sigui per context, recursos,
infrastructura o per opci6. Com a fenomen com!,
perO, val a destacar que en la majoria d'ells la
iniciativa ha estat de I'administraci6 p0blica -o
organismes estrstament vinculats- amb poques
excepcions. En totcas, el paper que hi tenen
les associacions del territori corresponent sol
ser bastant nul i en pocs casos s6n cridades a
participar en l'organitzaci6 i en la realitzaci6 dels
Parcs.

El fet que els ajuntaments hagin d'assumir
I'organitzaci6 d'aquestes activitats posa de relleu
la situaci6 de feblesa en qud es troba la
iniciativa social, i conseqUentment totes aquelles
ostructures de coordinaci6 que podrien prendre
el paper d'organitzadors d,activitats d,aquesta
mena. lsovinl, quan 6s I'administraci6 p0blica
qui pren aquest paper, tampoc s'hiobserva cap
destacat interds a promoure una acci6 conjunta
amb les entitats de territori. potser per por a
pedrc cotes de protagonisne, o per desconfianga
envers la realitat del fet associatiu.
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Actualment
la
participaci6
ha de ser un
dels reptes
essencials
de les
democrdcies
europees

la modernitat...), en els 0ltims anys jas'ha pogut
apreciar la inflexi6 i creixent recuperaci6 de
I'interds per la vida social, per la cooperaci6 i pel
diAleg, que es manifesta a trav6s de mUltiples
iniciatives que van des del voluntariat social fins
al notable nou fmpetu de moltes entitats
tradicionals. Fenornen complex que no pretenem
ara analitzarsin6 que citem per aemmarcar-hi
el projecte de TRAMAJOG.

En el  futur,  hi  haqui auguraqueveuremcom les
democrdcies representatives perdran forga davant
de vies de participaci6 social m6s directa. El
paper de les associacions serd fonamental davant
de tantes tensions emergents com tota la
problemdtica ecoldgica, cultural, 6tnica,
nacional, social... que se'ns acosta. Nogensnenys,
en aquesta Ultima ddcada de segle, quan un dels
reptes essencials per a les democrdcies europees
ha de ser la participaci6, cal tenir present que la
motivaci6 i la capacitat d'iniciativa per a bastir un
nou nivell d'interacci6 que engresqui i que ens
situien una novadrbita de participaci6han de
venir condicionades per la vivacitat del propi
teixit social, en tant que solament des de baix 6s
viable la construcci6 dels Ambits reals de participaci6
promovent les relacions interpersonals i unes
actituds i ideals m6s positius i emprenedors.

I leslestes nadalenques aporten unes immenses
possibilitats que sovint no han estat prou utilitzades.
Aquests sotr€cs l0dics que trenquen la monotonia
de les ciutats poden ser marc de participaci6
de diversos col.lectius ciutadans, grups, entitats
o persones individuals, i aquestes activitats,
amb un enfocarnent conecte des d'una perspectiva
de dinamitzaci6 sociocultural, poden establir
nombrosos i qualitatius mitjans de participaci6
ciutadana, generant processos d'implicaci6. Amb
aquesta dptica de projecte d'animaci6 sociocultural
ides d'una associaci6 de Vilanova ilaGeltrU, un
equip ens vam posar a treballar per fer possible
un Parc de Nadala la nostra ciutat. | 6s aquesta
I'experidncia que a continuaci6 us volem relatar.
Elfet, perd, perdria riquesa siens limit6ssim a
descriure I'activitat i no f6ssim cap referdncia al
marc des de la qual s'ha projectat, al seu origen
i a la seva gestaci6.

L'ENTORN
L'entorn sociocultural de la comarca del Garraf
no dista massadel que es pottrobaraqualsevol
altra comarca. Tot i aixles f a imprescindible una
mlnima lec'tura prdvia de la situaci6 sociocultunl.

L'eix de tot problema I'haurfem de centrar en la
poca implicaci6 social de la gent, fet emmarcal
en gran partperla passivitat inherent a lacultura
del sistema i per u n feble sentiment de pertinenga
a la col'lectivitat. Com a efectes immediats
trobem manca de participaci6, insolidaritat,
individualisme... A m6s, 6s una zona amb uns
fndexs considerables d'immigraci6, amb alguna
zona de gran concentraci6, amb el que suposa
de desconeixement de la cultura autdctona. El
teixit social tfpic t6 problemes crdnics manifestos,
com ara:
'Nivells associatius baixos, teixit social teble
i poc estructunt. Hi ha un elevat desconeixement
social del fenomen associaliu, especialment
greu a les zones d'immigraci6, perd tamb6 a la
rssta, i no es valora la participaci6 associativa, ni
amb finalitats l0diques ni d'autoorganitzaci6 social.
.Sovint hi ha un concepte tancat de
I'associacionisme, m6s proper alque seria una
collaque desenvolupa els seus hobbies, que no
pas a un col.lectiu que, a m6s de trobar en
I'associaci6 el seu espaide lleure, hitroba un
espai de compromfs social ide didleg comunitari.
Les associacions esdevenen cercles tancats on
es f a dif fcil I'entrada de nova gent, i acaben tenint
m6s de privades que no de socials.
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Un Parc de
Nadal pot ser
un proiecte
d'intervenci6
sociocultural

. Falta de suport logfstic. En alguns casos per
poca o nul.la formaci6 especffica dels dirigents,
o b6 per manca de coordinaci6 amb altres
projectes similars, o tamb6 per no saberafrontar
el repte de la professionalitzaci6 compartida amb
el voluntariat en entitats que podrien aspirar a
una major oberlura social.
. Contlnua ruptura social, com a fenomen
idiosincritic i endAmic de la contrada, provocada
per una manca de visi6 a llarg termini, per un
major pes delpresent immediat m6s que no els
grans projectes de futur, i sobretot psr una
profunda cardncia de sentit institucional.
'Desconeixement mutu, que portaa nocoordinar
iniciatives, a malbaratar esforgos, i de vegades
a un cert recel envers I'acci6 de I'altre.
. Funcionament molt puntual, amb poca continu'itat.
Sovint centrat en el Carnaval. Es dificiltrobar
projectes d'ample abast en eltemps i I'espai. Un
viure de renda del llegat delpassat. poca innovaci6,
incapacitat d'arriscar-ss en projectes d'enver-
gadura, resignaci6 a les condicions vigents.
'Respecte alm6n dellleure infantili juvenil, a
m6s dels problemes comuns, val a indicar la
forta davallada soferta en un perfode breu a
Vilanova i la Geltr0 en qud es va passar de g
centres a 3 que n'hi ha actualment. La dificultat
de generar un relleu generacional gradual n'6s
una causa evident.

.A m6s cal tenir en compteel fet de ser una
comarca territorialment closa, mal comunicada,
petita i sense rerepafs, incapag de generar una
forta activitat ni econdmica ni cultural, i lenta a
I'adaptaci6 als nous corrents de tot tipus.
'Hi ha un perillevidentde despersonalitzaci6 pel
fet de la immediata obsrtura a Barcelona amb
nous mitjans de comunicaci6. Aixd pot provocar
la invasi6 de segones residdncies, o de gent que
treballi a Barcelona ivisqui al Garraf. El canvi
sociocutural serd inevftable i per evitar que aquesta
immig raci6 inte rior despersonalitzi el medi cal un
teixit social estructurat ifort.
' Lligat amb aquest 0ttim perilltamb6 cal destacar
el risc de comercialitzaci6 del temps lliure,
d'envasar-lo, monopolitzar-lo, fer-ne una empresa
de guanysecondmics-i, am6s, certamentamb
un tutur prometedor..,

L'ENTITAT
L'associaci6 THEMA - Seruels Soctocutturals
va n6ixerfa un any i mig a Vilanova i la Geltr0
com una proposta innovadora en el seu imbit,
que pret6n mantenir un equilibri entre entitat
social i entitat de serveis no lucrativa. THEMA
ve a omplir un buit en I'espai associatiu i es
planteja la dinamitzaci6 sociocullural del medi
com una prdctica intergeneracional, oberta
i plural, transformadora del medi mitjangant la
implicaci6 personal i col.lectiva. THEMA vol
of eriren el marc del lleure una of erta participativa
i iniciadora de processos, caracteritzada per un
profund respecte a tota iniciativa vigent, en la
llnia de cooperaci6 per a fer possible un major
i m6s operatiu desenvoluparnent comunitari.

THEMA t6 sl seu origen en el pas natural del
m6n del lleure inlantil i juvenil al m6n de
I'animaci6 sociocultural, prdctica d'intervenci6
oberta a totes les edats perO que conserva la
matsixa voluntat i estil per dotar el temps lliure de
sentit pera I'autorealitzaci6 personal icol.lectiva,
que potencia el voluntariat i la participaci6 des
del propicompromfs social. Si es pret6n un
lleure amb sentlt, educatiu, alliberador, amb
valors, el voluntariat i I'associacionisme en
generalno poden perdre eltren delseu moment
concret i no reaccionar davant el risc de
comercialitzaci6 deltemps lliure. Per a nosaltres
I'ASC no 6s una tecnologia social asdptica ni una
activitat de gesti6 cultural sin6 una intervenci6
social, cultural i educativa, amb voluntat
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El rocddrom
6s l'activitat
estrella que
no pot faltar
mai

transformadora de la realitat amb les persones i
amb les comunitats.

Els socis de THEMA -qualsevol persona amb
inquietuds i iniciatives socioculturals- s'estructuren
en diversos grups de treball que participen en
projectes concrets segons els seus interessos.
Aixl l 'entitatvacreixent a mesuraque esvan fent
m6s projectes: l'Escola del Mar Tremall
(Equipament d'Educaci6 Ambiental del Garraf i
Baix Penedds\, Programes d'Animaci6 aEscola
(s'ofereixen a les escoles recursos pedagdgics
en elterreny del lleure icom a suport educatiu),
Projectes i Gesti' d'Equipannnts i Activitats
(Centres Clvics, Carnaval Infantil, Ludoteques...),
Tramajoc-Fira d'Entitats (Parc de Nadal)...

La nostra intenci6 6s la de potenciar des de
I'entitat un lipus d'activitat que promogui elfet
associatiu i estimuli I'acci6 comunitdria, de
manera que els grups es puguin arribar a
consolidar per a continuar elaborant diverses
activitats de caire sociocultural.

No cal dir que si esteu interessats en el nostre
projecte, o voleu condixer-ne m6s a fons algun
aspecte podeu posar-vos-hi en contacte (Av.
Francesc Macid, 61 , 9e, 1a, 08800 Vilanova i
la Geltr0, Tel. 814.02.92).

L'ORIGEN DEL PROJECTE
D'acord amb els nostres objectius com a associaci6
i davant el context que dibu ixdvem al conengame nt,
es va reflexionar en dues linies que finalment
varen convergir. D'una banda es pretenia oferir
serveis a les entitats, programa en el qual
continuem treballant amb la certesa que pot
donar molt de si. Per altra banda s'entroncava
amb la reflexi6 sobre vies d'avang del lleure
infantil i juvenil: despr6s d'una dpocadiffcil, amb
nombrosos alt-i-baixos, es fa feixuc per al movirnent
de lleure infantil i juvenil anat creixent, amb
continuitat iestabilitat, ampliant la seva oferta i,
sobretot, intruduint-se a m6s sectors, arribant a
tota la poblaci6, iamb elprestigi ivaloraci6 social
que faria falta. Obviament no existeix el
desllorigador mdgic que ho permeti d'immediat.
Perd cal avanqar en un proiecte que, en la lfnia
de creixement apuntada, doni resposta a
I'increment de la demanda social en el camp
dellleure, i que tot relligant iniciatives disperses
pugui esdevenir una intervenci6 en el territori
feta des d'uns col'lectius amplis i plurals i que
impregnin en el lleure la seva marca, el seu estil
d'intervenci6 en el temps lliure.
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La proposta, doncs, era deferun ParcdeNadal
a la nostra comarca, amb la convicci6 que calia
tirar-ho endavant des de les associacions, que
cada una fes una oferta participativa d'activitat,
taller, joc... Aixf donAvem respostaa I'objectiu de
servei a I'associacionisme, en tant que vam
creure oport0 que I'activitat fos tamb6 un espai
de promoci6 de les entitats sense dnim de lucre,
on aquestes poguessin tenir el mAxim
protagonisme i poguessin fer activitats per als
joves i infants. Tramajoc es constituia com un
projecte l0dic i alhora un marc com0 de
participaci6 detota latrama associativa (d'aquf el
nom: trama iioc). Aixf 6s com es comenqa a
gestar el projecte de Firad'Entitats sense dnim
de lucre.

Amb m6s d'un any d'antel'laci6 es convocaren
les associacions per contrastar I'inter6s i les
possibilitats reals. La m6s bona predisposici6
fou en tot moment de les entitats m6s obertes,
amb m6s inquietuds i ganes de donar-se a
condixer, m6s activistes, menlre que moltes de
les tradicionals en quedaven voluntdriament
excloses (es constatava un cop m6s que 6s diftcil
trencar la indrcia de concentrartots els esforgos
cara enfora en elCarnaval ipotserun cert recel
envers les activitats dels altres). Es necessari
esmentar que les associacions no havien de
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pagar cap quantitat per tenir un estand en el
recinte; altrament hauria estat impossible el
projecte, ja que la capacitat financera de les
associacions sol ser bastant minsa. D'altra
banda, dir que I'organitzaci6 corria a cirrec de
THEMA, que dbviament estava oberta a tota
participaci6, ja que un aftre plantejanent en aquest
factor tamb6 hauria dificultat prou si tenim
presentque I'altre problema principal6s la manca
de recursos humans disponibles.

I LES PORTES ES VAN OBRIR...
TRAMAJOC - Fira d'Entitats ha acollit m6s de
5.000 persones is'hacelebratde l'1 al 5de gener
de 1991, de deu a dues al matl i de quatre a vuit
a la tarda (el primer dia es va obrir nom6s a la
tarda). Si comparem amb d'altres parcs es veu
que equival a la meitat de dies. Aixd 6s degut
d'una banda a les condicions de cessi6 del
recinte municipal i, d'altra banda, alfet que en
una primera edici6 podia ser excessiu per a
moltes associacions mantenir activitat durant
deu dies matf itarda.

El reclnte d'ubicaci6 ha estat el Pavell6 Municipal
d'Esports, compost de dues pistes, i un envelat
exterior (cedit perl'Agrupaci6 de Balls Populars)
per als espectacles, la qualcosa suma un totalde
3.700 m2.

Com a entitats participants hi havia associacions,
federacions o coordinadores (Comissi6 d'Esplais,
Fedenci6 d'Associacions per al Camaval, Consell
Comarcalde I'Esport) i institucions o ens p0blics
(Departament de Benestar Social de la
Generalitat, Ajuntament de Vilanova i la GeltrU,
Direoi6 Generalde Joventut, Canal Blau - Televisi6
de Vilanova, Comissi6 Municipal de Cultura
Popular), a m6s de la presdncia del Diari de
Vilanova. Les associacions estaven
representades en tots els dmbits:esportives,
culturals, recreatives, socials, pacilistes,
ecologistes, educatives, de serveis, de veins,
folkldriques, polftiques juvenils, l0diques,
reivindicatives... L'equip organitzador era una
comissi6 de THEMA composta per 5 persones.

L'espal estava repartit de la segUent manera:
una pista delpolisportiu tenia una meitat amb
7 estands de 16 m2 m6s 2 de dobles dedicats
a tallers mentre que I'altra meitat quedava
reservada per a activitats esportives (dards,
badmington, bAsquet, patinatge i altres jocs
esportius) i de lleure a cirrec dels centres

d'esplai: La Capsa, Drac Mdgic, La Geltr0 i
L'Esquitx. Aquesta pista acollia les activitats de
m6s moviment ibrugit.

L'altrapista, lacentral, estavapensadaperales
activitats m6s calmades ide menys moviment
(la guarderia, la ludoteca i altres estands).
Damunt la pista central hi havia instal.lada una
guarderla per a infants de dos a cinc anys de 90
nf equipada amb tota nena de joguines adequades
a la seva edat i amb el seu propi equip de
monitors. D'aquesta manera s'oferien espais i
activitats per a totes les edats fins als joves
alhora que es feia possible que les famllies que
visitaven e I Parc po g uess in acced ir a tot el recinte
sense haver d'arrossegar-hi els m6s petits...
Aixf es col.laborava a facilitar la participaci6
familiar i a fer-la m6s agradable.

Al costat mateix de la guarderia s'havia construit
un recinte de 150 m2 per a la ludoteca
(Ludotsca La Bruixa de la Comissi6 d'Esplais)
dotada de gran quantitat i diversitat de joguines
pera totes les edats i en laqual es permetiaque
pares i fills poguessin jugar plegats. Era I'espai
on feien capels qui ja havien tombat massapels
estands o que no era el primer dia que venien i
ja es podien permetre d'estar m6s asserenats i
asseure-s'hi una bona estona. Finalment, pel
que fa a la pista central, cinc estands m6s,
destinats a activitats m6s calmades (informaci6,
institucionals, entrevistes, jocs, plat6 TV...).

Els laterals de la pista central acollien cinc estands
rn6s en una banda rnentrs que I'aftra es destinava
a un roc6drom de doble paret (6s una de les
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d'una entitat
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activitats estrella que no pot faltar mai en un
Parc...)de mans de monitors delGEAM de I'A.
Excursionista Talaia. I en un gimnds s'hi feia un
tallerde maquillatge, circ i acrobdcia a cdrrec dels
Germans Pataplaf.

A m6s de totes les m0ltiples activitats dels tallers
(dibuix, maquillatge, titelles, xapes, guix,
mAscares, fanalets, jocs, retallables, pintar,
scaldxtric, mdbils, premsa, muntatge fons submarl,
escacs, plat6 de W...)tamb6 hi havia un espectacle
programat cadadiaa mitjatardaa I'envelat. Aixf
es va tenir I'oportunitat de participar amb el grup
d'an imaci6 inf antil Flic-Flac, veure elstitelles d'Els
Aquilinos, riure amb els Pallassos Xarop, i viure
els contes escenificats de Cesc Serrat. Amb
aquestes actuacions s'evitava que a les hores
punta hi haguessin excsssives aglomeracions a
I'interior del recinte, especialment en els tallers.
ldivendres a la nil, ja per als m6s grandets, es va
preparar un concert de rock amb Tradivirius i
U'tdpics.

L'6ttim diaes vaferun sorteig, amb la presdncia
del conegut meteordleg Eliseu Vilaclara, elqual
va repartir una bicicleta, una panera, i molts
altres regals (samarretes, jocs, pilotes... ) cedits
per diversos comergos locals.

Entre les personalitats que van visitar la Fira cal
fer esment de I'Hble. Gonseller de Benestar
Social, Sr. Antoni Comas, que juntament amb
I'alcalde de la ciutat, procediren a inaugurar la
Fira. Tamb6 ens acompanyd el Director General
de Joventut, Sr. Josep Maria Vila.

El preu de I'entrada per a tot el dia era de 350

Aquest tipus
d'activitats
aiuden a
crear
presencia
social del
mdn
associatiu

pessetes, que incloia I'especlacle, i tamb6 es
donava la possibilitat d'adquirir abonaments
vilids per a tots els dies al preu de mil pessetes.

Per tal d'inlormar el p0blic de les diferents
possibilitats, actuacions, etc, per a trobar
canalla perduda, per a evitar col'lapsaments i'
si los el cas, coordinar emergdncies, a m6s de
I'equip de megafonia instal'lat a tot el recinte, hi
havia un servei d'ordre lormat per voluntaris,
Aquest equip de voluntaris estava format per
cinquanta persones d'orfgens diversos perd
bdsicament vinculats al lleure infantil i juvenil, els
quals es distingien pel fet d'anar tots equipats
amb uns xandalls cedits per un prestigi6s
comerq local. A m6s, ens van acompanyar en
aquesta experidncia del Parc de Nadal vint
voluntaris olfmpics. El conjunt dels setanta
voluntaris estaven repartits en equips de matl ide
tarda isegons zones, coordinats pels responsables
de zona. La seguretat interiores garantiaamb la
presdncia de la Creu Roja, la Policia Municipal,
una empresa de vigilincia, a m6s de tot I'equip de
voluntaris.

La propaganda prdvia es va centrar en un
estand a la Rambla Principal on s'anava
informant i en uns calendaris i adhesius que es
repartien. A m6s, s'han editat cartells gendrics,
s'ha fet una falca publicitAria radiofdnica, un
espot a Canal Blau (Televisi6 de Vilanova),
pancartes, megafonia de cotxe, publicitat grAfica
i un dtptic encartat en el Diari de Vilanova,
octavetes per als colxes...). Tamb6 cal fer
esmenl de les entrades regalades a les aules de
les escoles i a trav6s de les emissores de rAdio.
El dissabte anterior a I' inici del Parc un grup
d'animaci6 infantil va rec6rrer el centre de la
ciutat mentre un equip de voluntaris repartien
dfptics.

ARA QUE JA HA PASSAT TOT

Es palds el proc6s de recuperaci6 del m6n
associatiu que s'ha viscut en els darrers anys, I
aquesta Fira d'Entitats ha servit, entre moltes
altres coses, per a posar de manifest la vitalitat
de molts col'leclius del teixit social, i per canalitzar
aquesta voluntat de particiPaci6 a trav6s
d'unes activitals desinleressades adregades a
un p0blic jove i infantil.

Per a molts joves iinfants potseraquest ha estat
el primercontacte amb alguna associaci6; un fet
per si sol intranscendent, perd que ajuda a crear
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aquesta imatge de presAncia socialde les associacions.
Per a moltes associacions potser tamb6 ha estat el
primer contacte ambellleure infantili juvenil; que tingui
continuilat, perqud val la pena que els joves coneguin
aquestes vies de participaci6 arrelades al seu enlorn
immediat. En aquest sentit, una de les accions que es
volen intensificarde cara a la prdxima edici6 6s la relaci6
amb les escoles, sobretot de cara afacilitar un programa
de coneixementde la realitat sociocultural de la comarca.
El Parc de Nadal ha servit perqud molts joves i inlants
passessin unes bones festes dins aquest muntatge,
que cal millorar molt, diversilicar en activitats i
destinataris, revestir m6s adequadament, augmentar
en participants i assistents, i tamb6 guanyar en espai
i ampliar la durada (cal fer el doble de dies per a
rendibilitzar la infrastructura necessdria). perd tamb6
ha servit pera iniciar un projecte que presenti una oferta
dilerent per altemps lliure.

Cal valorarpositivament l'Cxit assolit i felicitartots aquells
que hi havien dipositat la seva conf ianga. S'ha aconseguit
de fer la primera Fira d'Entilats, 6n la qual hi han pres part
m6s de 30 col.lectius diversos -la gran majoria des del
voluntariat- cosa que representa un volum d'unes dues-
centes persones.

Respecte a I'organitzaci6, sempre abunden els aspectes
a millorardespr6sd'un primerany, perd en llniesgenerals
tot ha funcionat com estava previst. Aixf com en la
primera edici6 s'ha optat per un equip reduit, que
obligava a forgar m6s la mdquina perd permetia
controlar el desenvolupament de m6s a prop, en endavaril
i d'acord amb l'experidncia obtinguda caldrd obrir
f'equip organitzador a m6s gent que hi estigui interessada
i en vulgui formar part. Els equips de voluntaris, amb
m6s temps i despr6s d'haver-ho viscut, tamb6 podran
col.laborar en el disseny i programaci6 de les seves
zones. I, pel que fa a les entitats i institucions, se'ls
convida a participar activament a trav6s d'un Consell
Assessor; cal ser plenament conscienls, perd, que en
les condicions actuals, un projecte d'aquesta mena no
hauria quallat si s'hagu6s volgut realitzar des d'un inici
conjuntament entre tots. Es fa necessari que alg0
prengui el paper de la direcci6, alhora que sApiga donar
el mdxim protagonisme als altres.

Amb aquesta Fira d'Entitats, TRAMAJOC ha estat ta
punta de llanga que ha obert un possible camlque no
sabem si algtl altre seguird. Calia fer aquest primer pas,
en especial per demostrar que 6s factible. En tot cas,
i sigui amb I'activitat que sigu i, ens omplird de satisfacci6
veure que altres iniciatives que posen tota la seva
confianga i il'lusi6 en la societat civil prenen cos arreu i
col.laboren a fer de la participaci6 i I'esforg constant un
pilar de reconstrucci6 nacional i de creixement huma. I
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