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REDE.CAT
Rede.cat es conforma com una xarxa d'entitats, persones i col·lectius que treballen
per impulsar un ampli ventall d'iniciatives i accions culturals, polítiques i socials
relacionades amb l'encaix del referent identitari gallec a la societat catalana de la
qual formen part.
Entre els seus principals objectius destaca la aposta per una societat catalana
intercultural i plural, en la qual les diverses realitats lingüístiques i culturals - al marge
de reclamar drets específics de les minories culturals - conflueixen en l'exigència de
la igualtat de drets per a tota la població.
Volen, igualment, promoure un espai de (re)coneixement i interacció entre els
contextos polítics, socials i culturals gallec i català, als que se senten profundament
vinculats.
Actualment la pervivència de les diferents cultures no depèn exclusivament del
territori, per aixó busquen també contribuir activament en la transformació de la
realitat social gallega en tots els àmbits. En aquest sentit, les aportacions dels nous
fluxos migratoris de Galícia cap a Catalunya - amb formació qualificada, dinàmics i
amb gran capacitat d'iniciativa- pot esdevenir essencial per establir els mecanismes
més adequats a l'hora de canalitzar la comunicació entre totes dues societats.
L’Agenda Cultural Gallega
És el principal projecte engegat per Rede.cat. Amb l’intenció de desmarcar-se dels
minifundis, Rede.cat demostra que s'estima més sumar i per això ha endegat una
ambiciosa i innovadora iniciativa: l'Agenda Cultural Gallega de Catalunya. En aquesta
agenda s'apleguen les nombroses activitats que organitzen els grups i persones que
integren Rede.cat, així com també tots aquells actes conjunts que serien programats
en cada curs anual.

Actes unitaris
Conjunt d'indicatives polítiques, socials i culturals proposades per cadascuna de les
entitats, persones o col·lectius que formen part o col·laboren amb Rede.cat (des de
cada àmbit particular d'acció) i articulades al voltant d'un eix comú decidit
col·lectivament. Es tracta de concentrar els esforços en la creació de sinergies i
propiciar un espai de trobada des de les diferents sensibilitats presents en cada
projecte.

Temàtiques transversals
Conjunt d'iniciatives polítiques, socials i culturals que tenen per objectiu visibilitzar,
denunciar i rivindicar una problemàtica concreta. Les distintes entitats, persones i
colectius, que formen part de Rede.cat, programan tot un seguit d'actes, que es
relacionan transversalment amb la temàtica escollida al inici de cada curs anual.

Actes individuais
Promoguts i organitzats per cadascuna de les entitats i persones que formen part de
Rede.cat i sota el segell comú de Rede.cat: teatre, música, pensament, art, literatura,
educació, cultura de carrer.

