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EL TIMBRE

I EL MÓN DELS GRANS DESCOBRIMENTS

Nasi Muncunill
Director del CAE

XESCO.
25 ANYS
l  de juliol farà 
anys que va morir
en Xesco Boix. En
Xesco ha estat un
personatge singular vinculat a
la nostra cultura: va ser pioner
de l’animació en aquest país, va
enregistrar una trentena de discos i cassets, va publicar llibres,
va fer milers de cantades en directe, majoritàriament per a la
mainada, i també va recuperar
el conte popular i el va utilitzar
en el seva tasca d’animador.
Aquesta extensa activitat fa
que moltes entitats, col·lectius,
persones, etc. sentin en Xesco
com un personatge proper o
vinculat a la seva tasca: els esplais, les escoles, els animadors, els rondallaires, els educadors, els pedagogs, etc. Per
aquest motiu és molt possible
que aquest any hi hagi molta
gent que estigui pensant o treballant per organitzar algun tipus d’acte relacionat amb
aquesta efemèride.
Des del CAE hem volgut
aportar el nostre gra de sorra, i
a més a més de diferents activitats que anirem organitzant al
llarg del any, hem volgut participar en el disseny, la posada
en marxa i la dinamització del
web www.xesco.cat.
Aquest web conté informació
sobre en Xesco (biograﬁa, discograﬁa, bibliograﬁa, etc.), però
també neix amb la voluntat de
recollir i difondre tots aquells
actes que durant aquest any es
facin a Catalunya al voltant de
la ﬁgura del Xesco (concerts,
homenatges, treballs o projectes d’escoles, festes, etc.).
I a més a més, permet que
tothom qui vulgui hi pugui fer
les seves aportacions: incloure
els seus actes, fotograﬁes, records, documents, opinions,
etc. Talment com una sopa de
pedres.
Us convido a fer-hi una ullada.

E
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La volta
dels 25

Joan Orriols
joan-orriols@gmail.com

La setmana passada es va saber la notícia. El periodista manresà Marc Serena ha guanyat el premi Travel Blogger Awards en la categoria de millor bloc en llengua no anglesa pel seu bloc La
volta dels . Aquests premis són com els Òscar de la blocosfera.
Quan el Marc va fer vint-i-cinc anys va decidir fer la volta al món i entrevistar vint-i-cinc
joves de la seva mateixa edat i del mateix
nombre de països de tots els continents. I, a més
a més, va proposar-se escriure les seves vivències en un bloc que ell anomena quadern
de viatge. El resultat el podeu trobar a
http://www.lavoltadels.cat/ i gràcies a In-

ternet tenim el privilegi de llegir-les a l’instant.
En aquests moments, el Marc es troba
exactament als nostres antípodes, concretament amb els maoris de Nova Zelanda i, com
és natural, no ha pogut acudir en persona a recollir el premi. El que sí que ha fet és, en el mateix quadern de viatge, agrair-lo i felicitar tots
els premiats i nominats.
Nosaltres, des d’aquí, hem d’agrair al Marc
el seu impagable testimoni d’una aventura que
suposo que està en la categoria d’aquelles
que tots voldríem fer alguna vegada i que sabem que no farem mai. Enhorabona, Marc, pel
premi i per la teva iniciativa.

CARTA DE NAVEGAR
Per a professors i
educadors en general
Aquest cop la nostra carta de
navegar és per a professors i
educadors en general. Conscients
que els mitjans audiovisuals són
cada cop més en la base de l'ensenyament, els amics de l'xtec proposen un espai on podreu trobar recursos de tota mena en aquest
camp. Ho trobareu a http://www.
xtec.cat/xtecmedia/index.htm



