
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un viatge de mil milles comença amb un simple pas” 

 

XPLOIT – EXPLOTACIÓ… I MÉS ENLLÀ 
 
El projecte Xploit es va proposar desenvolupar formes 
sostenibles d’explotació de recursos europeus socials i 
d’aprenentatge com per exemple projectes, productes i 
mètodes de finançament. Què vol dir explotació en termes 
d'Europa? L'Explotació és molt més que difusió. Si difusió es 
refereix a donar a conèixer, a gran escala, quantitativament, 
arribant a la gent, conscienciant, etc., l'explotació es refereix 
bàsicament a la identificació, adaptació i implementació de 
recursos socials i d'aprenentatge disponibles, produïts en altres 
comunitats o països, en altres sectors o en altres contextos, 
però que són útils si s'adeqüen a les noves realitats.  
 

En resum, explotació significa no només conèixer o estar 
interessat en alguna cosa, sinó fer-ne ús directament a la 
pràctica, i en altres contextos apart d'aquell pel qual havia 
estat creat inicialment. Explotació pot incloure tant iniciatives 
horitzontals (d'una institució a l'altra) com també verticals (a 
un nivell estratègic, per exemple).  

 

  

 

L'explotació és, malgrat tot, un procés exigent i complicat, 
sobretot quan es tracta de l'explotació de recursos europeus: 
el llenguatge, el fet de complementar necessitats amb 
recursos disponibles, l'adaptació a noves realitats, i molt 
sovint demana formes noves de col·laboració entre diferents 
parts interessades. 
D'una banda l'explotació és molt necessària per a produir 
iniciatives rendibles; per l'altra, l'explotació autèntica 
escasseja... 
 

Aquest dilema ha obsessionat la cooperació i finançament 
europeus durant anys, convidant a la Comissió Europea a 
centrar-se cada vegada més en les activitats d'explotació. 
Malgrat tot, el projecte Xploit va descobrir que potser la 
única manera de garantir una explotació sostenible és establir 
infraestructures adequades i dinàmiques de col·laboració i 
comunicació en els entorns d'acollida, és a dir, dins les 
comunitats d'aprenentatge i com a comunitats 
d'aprenentatge.  
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