“Tradicional Games” Porto, Agost 2008

La trobada de joves europeus a Porto, va transcórrer del 15 al 25 d’agost de 2008. Van
participar-hi 54 joves de 10 països: Portugal, Catalunya, República Txeca, Sèrbia,
Stonia, Letonia, Slovenia, Turquia, Rússia i Romania.

L’allotjament i la majoria d’activitats es van dur a terme a una casa de colònies
equipada amb diverses aules, menjador, pista poliesportiva i zones d’esbarjo
enjardinades. Un ambient molt agradable, acollidor i que convidava al diàleg i a la
interrelació.

Les diverses activitats i visites culturals programades pel grup portgués van suposar
molt útils per tal de conèixer l’entorn i el patrimoni històric i cultural i potenciar les
relacions entre els i les joves de totes les procedències. Visites com: la Casa do Infante,
visites als cellers del vi de Porto, Museu Serralves (Art contemporani), Casa de la
Bolsa, Porto des dels orígens fins l’Edat Mitjana, sortida a Guimaraes, sortida a
Matosinhos, sopar popular a Gaia, passeig en vaixell fins a la desembocadura del
Duero...

D’altra banda, durant dos matins els joves participants de cada país van presentar les
Federacions i Clubs UNESCO dels quals formaven part. Cadascun va exposar les
activitats que duien a terme. Alguns d’aquests països amb molta trajectòria d’activisme
juvenil, realitzant tallers a les escoles per tal d’apropar el patrimoni històric i cultural als
infants, promovent a través de campanyes, celebracions els valors de la pau i la
convivència, organitzant projectes de cooperació amb altres països, promovent
l’intercanvi de joves de diverses parts d’Europa, realitzant excursions de joves de
secundària i universitaris a altres països per conèixer història, natura, fauna, flora,
organització de seminaris, publicació de llibres...
Cal remarcar la llarga i activa trajectòria de la Federació de Clubs UNESCO de la
República Txeca i Slovenia (UNESCO Club Piran), en el treball dels joves i per als
joves.

Al llarg de tota una tarda, cadascun dels grups van realitzar una presentació del seu país.
De diverses maneres (a través d’un Power Point, un vídeo, tastant algun menjar típic o

gaudint d’alguns dels balls tradicionals) cada grup va explicar les els trets més
rellevants de la cultura, geografia, les tradicions... del seu país. El grup de Catalunya
vam elaborar un Power Point amb imatges de diferents parts del nostre país, de festes
populars, de menjars, i de les ciutats d’on proveníem. Va despertar un gran interès el fet
de que a Espanya hi havia diverses llengües. Molt pocs assistents ho sabien, per tant es
quedaven encuriosits per aquest tema.

Mentre els joves, durant diverses tardes, compartien els jocs tradicionals, els líders de
cada grup ens vam reunir amb el president de la UNESCO de Porto. En aquesta reunió
ens vam presentar i es van fer propostes de futur. Es va proposar elaborar una pàgina
web on hi hagués tots els links de les Federacions, on es pogués trobar informació de les
activitats que s’anaven realitzant des dels diversos Clubs i Associacions, on es pogués
consular informació referent a la sol·licitud de subvencions i alhora que fos un espai de
trobada, d’intercanvi d’informació i de consulta de bones pràctiques de les branques
joves de cada club, associació o federació. En Silvio, va proposar que fos el líder dels
joves francesos, qui se’n encarregués, ja que domina aquesta informació i té contacte
amb tots els grups europeus.
En aquesta reunió es va valorar molt positivament la celebració d’aquestes trobades, ja
que és una oportunitat per als joves per trencar estereotips i obrir-se a noves realitats. Es
va parlar de la possibilitat de celebrar una trobada cada any en països diferents. Cal
pensar si Catalunya està disposada en rebre una trobada així. La subvenció d’aquesta
trobada ha vingut de la Unió Europea. Si hi estem interessats, si hi ha un grup de joves
disposat a tirar-ho endavant, es pot demanar més informació a la coordinadora de joves
de la República Txeca, la Blanca, doncs va ser ella qui va ajudar a en Silvio amb tota la
paperassa.

Cal dir que el grup de joves de Catalunya va viure molt intensament l’experiència. Al
principi, considero que es va dinamitzar poc el temps lliure i va costar una mica que els
joves en general s’obrissin a relacionar-se. Però poc a poc i gràcies a les sortides, visites
i activitats que el grup portuguès tenia preparades, els joves van anar interaccionant. Poc
a poc es va formar un ambient de complicitat molt maco que ens va captivar a tots i a
totes.
Les joves de Girona, en veure les activitats que presentaven els altres clubs, van
entusiasmar-se en poder fer coses a Girona i a Catalunya, cal veure on arriba això.

Per finalitzar, crec que és un bon moment per engrescar a més joves per a que
s’impliquin a fer coses amb els Clubs i Associacions UNESCO. Aquesta trobada ha
estat una bona experiència per tal de fer córrer la veu, i pot ésser un bon principi per a
que neixi qualsevol cosa.

Resumint, voldria valorar molt positivament l’experiència. Caldria estar al corrent de les
activitats d’aquest caire que van succeint i animar a joves de diversos àmbits a què hi
participin. Pot ésser una bona manera de fer arribar la UNESCO al col·lectius més jove i
ampliar així la franja d’edat dels associats i membres actius.
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