QUE SON LES XARXES D'INTERCANVI

Son espais de trobada i relació, amb persones interessades en intercanviar
coneixements i experiències dintre d'un context de comunicació mutu.
A les xarxes no es paga amb diners, es paga oferint algun ensenyament i
compartint el que se sap.

L'HISTORIA DE LES XARXES

Varen començar durant els anys 60 a la ciutat de Orly ( França),un advocat i una
professora amb 500 persones. Després l'any 1987 es traslladan a la ciutat de
Evry, on l'experiència interessa i es crea El Moviment de Xarxes dels
Coneixents, organitzant cada any una Universitat d'Estiu.
L'any 1994 ja hi havien 350 Xarxes a França i moltes més per Alemanya,
Suïssa, Bèlgica, Austràlia, Brasil, Catalunya i Nicaragua.
www.solidaire.org

LES PRIMERES XARXES A CATALUNYA

L'any 1991 els Serveis Gironins de Pedagogia Social (SERGI) és desplacen a
Dunquerque (França) on es va celebrar una Assemblea-Congres de moltes
xarxes, per disposar d'informació sobra l'existència de les Xarxes d'Intercanvi
de Coneixements.
http://xicgirona.entitatsgi.cat
http://intercanvis.net/xics

L'ESCALA (Girona)

El primer equip d'animació format per cinc persones es va repartir pel poble i,
el 30 de novembre del 1991, es va fer la primera festa i una reunió amb
l'Ajuntament. Aquesta xarxa està animada per la gent del barri amb total
autonomia i ells es reparteixen les funcions i responsabilitats.

CASTELLDEFELS

El gener de l'any 1992 dos mestres d'alfabetització comunitària és proposen fer
alguns tallers dintre del esperit de les Xarxes.
L'any 1996 ja tenien 80 coneixements per oferir i 35 intercanvis amb 130
participants de totes les edats, situacions i nacionalitats. Cada any fan al
Castell, una Gran Fira d'Intercanvi. Es una Xarxa molt gran i participativa.
http://xarxaintercanvi.entitatscastelldefels.cat

NOU BARRIS

La Xarxa neix el novembre d'any 1993, impulsada per un mestre de l'Escola de
Adults al barri de Roquetes. Al 1996 s'incorpora Rafa Juncadella, que
actualment es el promotor de la Xarxa.
La xarxa es troba al barri de Roquetes i la gestionen entre tots els usuaris.
Te una gran participació de tots el veïns i associacions del barri, amb 70 o
80 intercanvis. Per ajudar al seu sosteniment fan diversos actes com: teatre,
sopars solidaris, els dimarts “Montaditos”, i moltes altres activitats.
http://xarxaintercanvidenoubarris.blogspot.com
L'any 1995 a la ciutat de Estelí (Nicaragua), Rafa és trobava fent de mestre i
va inicia la Xarxa anomenada Intercon, on s'intercanvien plats típics entre els
veïns. Avui en dia és tot un esdeveniment al barri de Boris Vega.
A Nou Barris també es fa cada any “El Festival de Sopes del Mont”, amb molt
d'èxit i molta participació dels veïns.

MATARÓ

L'any 1994 l'idea va arribar d'un grup local de SOS Racisme, que va decidir
iniciar l'experiència, partint de la realitat concreta que tenien, amb l'associació
d'un grup de persones autòctones i de diferents orígens i cultures amb ganes
d'aprendre els uns dels altres.

L'HOSPITALET

L'any 2004 a iniciativa del Ajuntament, va néixer la XIC. La Xarxa
d'Intercanvi de Coneixents, i la van incloure dins del Pla de la Llei de Barris.
Es troba en el mateix espai de la Regidoria i del Centre Cultural de Collblanc-la
Torrassa c/ Mare de Déu dels Desemparats,87. xic@l-h.cat . www.xic.cat

L'Ajuntament ens deixa l'espai, que compartim amb altres associacions del
barri. Fins ara tenim una coordinadora, tres tardes a la setmana, subcontractada
per l'Ajuntament a una empresa externa. El material dels tallers el paguen els
propis usuaris. Carla ens coordina: els horaris, els espais dels tallers, la
comunicació amb totes el usuaris i amb altres xarxes.
Gràcies a la seva bona feina ens trobem amb una base de dades de més de 1.000
persones de les quals unes 400 assisteixen a 38 cursos i tallers.
També es participa a: dos Mercats d'Intercanvi a l'any a la plaça Espanyola, la
Fira de la Diversitat de L'Hospitalet i la trobada anual que fem amb altres XICS
de Catalunya a Can Fulló a la Maresma.

Sembla còmode pels usuaris però jo crec que suposa una gran dependència de
la XIC amb l'Ajuntament. Això fa que de vegades els mateixos usuaris no se'l
sentin com a seu el projecte, tan important pel barri, cosa que si passa amb
d'altres XICS.
Ara ens trobem, que tot i la bona feina que esta fent la Carla, l'han dit que no li
renoven el contracte pel proper curs i estem amb l' incertesa de com
l'Ajuntament pensa gestionar la XIC la propera temporada.
A L'Hospitalet també hi han xarxes: al barri de La Florida, a la Marina i crec
que hi han mes projectes.
A Barcelona: al Poble Sec, Sant Antoni, Gràcia i algunes més.
Més informació:
http://intercanvis.net/xarxes
On trobareu:
•
•
•
•

Quan serà el proper mercat.
Llistes d'ofertes i demandes.
Butlletí periòdic de notícies
i molt més sobra les xarxes

