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Joan Amades. Un llegat inacabable

EDITORIAL

D

es de la constitució de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català ens vam marcar, entre altres
objectius, el de potenciar la reflexió i el debat
al voltant del que comunament anomenem associacionisme cultural. I ho vam fer mitjançant diverses
eines, en funció dels diferents espais que hem anat creant i impulsant.
Des d’aquesta perspectiva, potenciar la investigació, la
recerca i la reflexió al voltant del fet associatiu és un dels
propòsits. El Canemàs monogràfic que teniu a les mans
obeeix a aquesta necessitat i a aquests objectius.
De fet, en aquest Canemàs número 13 coincideixen
dues d’aquestes eines. Per una banda, la mateixa publicació, que des dels darrers anys i amb periodicitat semestral
anem editant i publicant per donar a conèixer propostes,
testimoniatges i reflexions vistos des d’una perspectiva
transversal, i, per l’altra, la convocatòria de la Tercera Beca
d’Estudi de l’associacionisme cultural català.
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A la convocatòria d’aquesta beca s’afirmava:
Es convoca la tercera beca per al millor projecte d’estudi sobre
l’associacionisme cultural català, les seves pràctiques i els seus
valors, entesos des d’una perspectiva àmplia i transversal, amb
voluntat de divulgació i de contribuir al pensament associatiu
des de l’anàlisi i l’elaboració de propostes. En aquest sentit,
l’estudi, innovador i inèdit, podrà tenir un caràcter històric,
sociològic, etnogràfic, antropològic, econòmic, de desenvolupament tècnic, etc. En aquesta tercera edició es valoraran
especialment els treballs orientats a l’estudi i les propostes
sobre les aplicacions de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) a les necessitats de l’associacionisme cultural català.

Després de diverses valoracions, el jurat, format per Jaume
Ayats, Pere Baltà, Andreu Caralt, Antoni Carné, Miquel Àngel
Essomba, Pep Fornés, Pere-Joan Pujol, Josep Santesmases, Enric Saurí, Jaume Sobrevals, Joan-Manuel Treserras, Milagros
Vallès i Josep Viana, i Joan-Ramon Gordo actuant-hi com a
secretari, va acordar de declarar com a guanyador de la Tercera
Beca d’Estudi de l’Associacionisme Cultural Català el projecte
presentat per Noemí Barrera amb el títol «L’associacionisme
universitari de cultura popular. Naturalesa i pràctiques tecnològiques».
El jurat va entendre que la proposta guanyadora estudia la
relació entre Internet i l’associacionisme de cultura popular
en un àmbit molt concret, el de la universitat. Conscient que
en els darrers anys s’ha produït un creixement molt notable
d’associacions de cultura popular en l’àmbit universitari a Catalunya, aquest treball té la voluntat d’oferir un anàlisi acurat
per respondre, entre d’altres, a la pregunta sobre la relació que
hi ha entre Internet i l’associacionisme cultural, i també vol
oferir algunes pautes pràctiques per a les associacions.
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Q

uin impacte ha tingut Internet en la cultura popular i tradicional? Aquesta pregunta, que Noemí Barrera es fa en l’estudi que teniu a les mans,
és del tot pertinent, avui, atès que Internet forma
part de totes les activitats socials. En el cas de la cultura popular i tradicional cal pensar que Internet pot incidir també
en les formes de comunicar, però també en les formes de
relació associativa. Noemí Barrera ha decidit estudiar aquesta
relació entre Internet i l’associacionisme cultural en un àmbit molt concret, el de la universitat, per tal d’elaborar una
anàlisi molt aproximada dels usos que es fan de les tecnologies de la informació i de les xarxes socials. Aquesta decisió
metodològica sobre l’àmbit d’estudi ens permet respondre a
una altra qüestió.
Com s’impliquen els joves en la cultura popular i tradicional? Per mirar de respondre a aquesta pregunta hauríem
d’abordar diferents aspectes. D’una banda, hauríem de veure
com s’implica la gent jove en les entitats de cultura popular i tradicional. D’altra banda, hauríem de veure si la gent
jove promou entitats juvenils de cultura popular i tradicional.
Això darrer pot semblar estrany, però en realitat no és gens
excepcional si observem l’àmbit universitari, en el qual els
joves s’organitzen per crear associacions de menes molt diverses. Precisament, en els darrers anys s’ha produït un creixement molt notable d’associacions de cultura popular en
l’àmbit universitari a Catalunya. Per això és del tot pertinent
que es faci un estudi, com el de Noemí Barrera, sobre la cultura popular en aquest àmbit.
Si tenim en compte que l’ús d’Internet i les xarxes socials és
més accentuat en les generacions més joves, i que en l’àmbit
universitari s’ha desplegat una xarxa associativa pròpia, cal
prendre aquest estudi com una prova pilot del que pot ser
l’anàlisi de la relació entre Internet i la cultura popular i tra-
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dicional. En aquest sentit, podem considerar que l’estudi de
Barrera és un exemple excel·lent de com abordar aquest tipus
d’anàlisi. Per tant, considerem que pot servir per orientar futurs treballs sobre aquesta matèria.
L’altra virtut de l’estudi és que, a més d’analitzar la situació,
planteja algunes claus sobre les potencialitats en l’ús d’Internet, de manera que pot ajudar les mateixes associacions de
cultura popular a desplegar les estratègies comunicatives, ja
que el treball que llegireu proposa algunes solucions tenint
en compte les funcionalitats observades en els usos mateixos
de les entitats. Per tant, en aquest cas s’acompleix la doble finalitat que es pretenia: oferir un anàlisi acurat per respondre
a la pregunta inicial sobre la relació entre Internet i l’associacionisme cultural, i oferir algunes pautes pràctiques per a les
associacions.
Així també s’acompleix la missió de la revista Canemàs
d’oferir al món de la cultura popular i tradicional un mirall
de si mateix, una eina d’anàlisi i reflexió que contribueixi a la
maduració d’un sector fonamental en el nostre desenvolupament com a societat cohesionada, desperta i activa. Per part
nostra ha estat un plaer tutoritzar el treball i acompanyar Noemí Barrera des de l’inici per resoldre qüestions metodològiques. Uns esculls que Barrera ha superat de forma rigorosa i
superant en tot moment els obstacles que el treball de camp
presentava. Cal felicitar l’autora per la capacitat i la tenacitat
a l’hora d’abordar un treball de camp que ha comportant una
feina ingent d’entrevistes, recull de dades i anàlisi sistemàtica
de la informació. Cal felicitar-la també perquè sabem del cert
que la seva aportació serà fonamental en aquest procés de
reflexió i millora de les estratègies associatives de la cultura
popular i tradicional que la revista es proposa.
Marta Rovira i Enric Saurí
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