Escric aquesta carta pensant en tots aquells i totes aquelles ròvers interessades en l’aspecte més
internacional de l’escoltisme. Us escric a vosaltres, per motivar-vos a anar a la Agora 2018 que
es celebrarà aquest Abril a Dublin.
L’Agora diu ser una trobada dirigida a ròvers d’arreu d’Europa organitzada per ròvers d’arreu
d’Europa, i no menteix. En cada activitat realitzada durant l’edició passada vaig poder veure-hi
la passió i ganes que va posar-hi la comissió organitzadora, formada també per ròvers.
Participar a l’Agora et permet experimentar i formar-te d’una manera que -potser- encara no
t’havies format, sense tenir encara sota la teva responsabilitat una branca d’infants; és, en
resum, participar en una aventura que defineix perfectament el caràcter de l’etapa escolta del
clan de ròvers.
Orbitant un eix temàtic dinàmiques generals -l’any passat scouting now and then enguany
Superheroes- vaig veure com prenien forma xerrades sobre temes específics, cinefòrums i, fins i
tot, ponències d’experts o delegats de la WOSM; activitats que al estar organitzades per a antics
participants i al buscar el feedback dels seus participants, milloren any rere any les mancances
que poguessin tenir.
A més a més, com és ben obvi, en cada edició es planifica una mica de temps per a fer turisme
per la ciutat que acull l’Agora; aquest any possiblement canviant els bars vora els canals de Delf
per a mítics pubs dublinesos.
Més important és però, és l’espai de debat i companyonia que s’hi crea entre tots els que formen
l’Agora. Un lloc ideal perquè tothom comparteixi de manera pràctica, mostrant-la, la seva
manera de fer escoltisme, lluny de congressos i d’interessos més enllà del tu a tu. Un espai que
em va permetre comprovar de primera mà que la frase “l’escoltisme és un moviment mundial”
és més que un eslògan.
Participeu-hi. Veureu que paga molt la pena.
I sobretot, si et ve de gust portar algun menjar tradicional de la nostra terra, a part de fuet,
porta-hi ratafia.
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