
Una cim¡nüiuciut dcjoves. 
de pravL'ilt'iH'ia hai diversa, 
iiilcíimnls de ¡a Rula per la Pan. 

na ruta per la pau 
i la interculturalitat 

La ciulal de Girona acollia el 
vcsprc del passai 13 de juliol un 
col.lectiu dejovesde 
procedencia ben diversa: 23 
aigerians, 15 tunisians, 9 
catalans, una gallega i una 
madrilenya disposals a realilzar 
una experiencia poc usual a les 
nostres contrades: una Rula per 
ia Pau que. sola el lema £/ Nord 
del Sud. el Stul del Nord. es 
proposava recorrer diversos 
paralges de munlanya de les 
comarques de Girona i 
Barcelona, tot disciilint i 
trcballanl conjunlameni temes 
relacionáis amb el racisnic. la 
xenofobia, la inlerculturalitai. el 
mcslissalge, les migracions... 

Aquesta experiencia, que es 
va desenvülupar del dia 13 al 17 
de juliol, s'emmarcava en els 
acles de la X Universitat 
Internacional de la Pau de Saní 
Cugat del Valles, i precisameiit 
com a commemoració del seu 
lOé aniversari. 

L'objectiu principal de la 
Rula era afavorir Tenconlrc 
distes de persones de difercnls 

nacionalitats en Jornadcs 
completes de convivencia i 
esfor? físic compartit, cercant 
estones ja sigui en un prat. a 
l'ombra d'una í'ageda o a 
l'alberg que s'utiliizava per a 
descansar, per a l'intercanvi de 
criieris. vivencies. realitais 
polítiques i culturáis distintes 
sobre cIs lemes esmentals. amb 
l'ajuda d'uns coordinadors 
lematics que faciliiavcn 
malcriáis de suporl a les 
retlexions, moderaven els 
debats... També es complava 
amb guies de muntanya 
coneixcdors deis qualre 
itineraris diferents que es van 
íer. i amb un equip d'intendéncia 
que facililava els apals en rula. 

Girona, com déiem. va ser el 
lloc de trobada i on van passar 
els marxaires la primera nit, 
després d'ima recepció oficial a 
r Ajuntamenl de la ciutat. 

Bis recorreguts diaris es 
dividien en ducs elapes de 
qualre a cinc hores al malí i dues 
o tres a la tarda. El primer dia, 
sorlint de Girona amb autocar 
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fins al coll de Bracons. es teu 
una bonica caminada pcl 
Collsacabra. Un aulocar duria al 
vesprc els marxaires a Vic on, 
després de Facle d'acollida a 
rAJLiniament i d"un concert de 
piano, descansaricn fins 
Tendema. 

El segon dia es tractava de 
fer el Monlseny. Des de Sanl 
Mai\-al, on va deixar-los 
Tautocar. s'enñiaren cap a les 
Agudes pcls Castcllcls, per 
descendir a ia tarda fins a 
Arbücies. L'Ajuntament 
d'ArbLÍcies els acollí amb un 
parlament del batlle en plena 
sinloiiia aiiib Tespcrii de la 
marxa, i amb im animal hall a la 
placa, en el qual algiins 
iiiarxaires denioslraven que 
encara els quedaven áninis i 
energies. 

El Monlnegre va ser el 
paisatge que es va [repitjar ia 

El Callsíicíihra. 
el Monlseny i 
el Mí>niiH'í;rc' 
van seréis 
irini'raris 
niiinuinyencs 
ííc Id riílii. 

tercera jornada de marxa i 
Collscrola el darrer dia. 
L'Aiiinlament de Granollers va 
oferir un sopar ais marxaires a 
Taire Iliure sota la Porxada, 
després de la benvinguda al Saló 
de Plens. I eí darrer dia era el de 
Sant Cugat qui els acollia, 
oferint-los una actuació de 
PEsbart Dansaire de Sant Cugat. 

Els debats Ibren d"una gran 
riquesa i qualitat. Els temes de la 

ár^:^. 
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identitat étnica, els 
fonanicnlalisnies. les minorics 
culturáis magribi's (els berbcrs 
en concrel, deis quals n'hi havia 
forya represcnlants), el i'acismc i 
la xenoíbbia imperanls ais 
países que rebem migrants del 
nord d'AIVica, etc. varen servir 
no solament per lenir els 
autoctons una intbrmació de 
primera ma sobre coni es veuen 
aquesls temes des deis paVsos del 
Magrib, sino que es va poder 
constatar la diversilal important 
entre els paísos que el 
componen. 

I donat que no tols els 
membres d'un mateix pai's 
coincidien en la seva visió 

d'aquests temes, fou molt 
interessant no solament el dcbat 
entre berberótbns i arabol'ons, 
sino, fins i tol, i per exemple, 
entre membres de diversos 
pardts d'Algéria, en un momenl 
en qué la confusió regna en 
aquell país, lan trasbalsat pel.s 
darrers esdcveniments polítics. 

Ja a Sant Cugat. els 
participants a la Marxa varen 
prendre part en el curs que es va 
desenvolupar sobre aprenentatge 
de métodes de resolució de 
conllictes i en altres aclivitals 
d'aquesta degana Universitat 
Internacional de la Pau. 

FRANCESC CARBONELL 

Revista de Girona/luim. loo scicinbri.-- octubre 1995 15 [479] 


