
Benvinguda d’en Xavier Ùcar, president de la CASC_CAT
Bon dia a tothom vull agrair a tots i a totes que hageu vingut a compartir amb nosaltres  
aquest mati. Comencem ara i aquí les 1es Jornades organitzades per la Coordinadora per 
a l’Animació Sociocultural de Catalunya que hem volgut titular “L’ASC des de les nostres 
singularitats”.

Estan amb nosaltres:
• Xavier Artal. De l’Associació Bidó de 9barris, que es l’entitat que ens acull i que tan 

generosament,  ha volgut,  un altre cop, participar amb nosaltres aportant el  seu 
acompanyament i les seves instal·lacions pel desenvolupament d’aquest acte. 

• Mario Viché. Espero que no es molesti amb mi si el caracteritzo com un “històric” 
de  l’ASC.  Avui  està  aquí  com  Coordinador  de  los  Nodos  España  de  la  Red 
Iberoamericana de la ASC. 

Vull agrair a tots dos que hagin volgut compartir aquesta taula amb nosaltres.
Només vull  compartir  tres  idees amb tots  vosaltres  abans de donar  pas a  les  taules 
rodones que es el que avui ens reuneix.

1. La primera és que un dels trets d’identitat de la CASC-CAT és la diversitat. Així ho 
vàrem entendre fa quatre anys quan vàrem decidir constituir-nos com associació i 
així ho hem volgut i volem mantenir.



Diversitat de perfils, la CASC-CAT agrupa professionals de diferents nivells i amb diferents 
i  variades  ocupacions,  universitats,  instituts  de  secundaria,  col·legis  professionals, 
associacions, entitats i estudiants. Diversitat d’idees i de maneres de ser de fer i d’actuar.  
Una diversitat que se sent molt còmode sota el paraigües protector de l’ASC. 
Som conscients  que  entrar  a  l’ASC,  formar  part  de  l’ASC,  no  vol  dir  renunciar  a  la 
singularitat  per  fondre’s  en  allò  comú,  sigui  una  ideologia  o  una  estructura,  com 
lamentablement estem veient en moltes organitzacions polítiques. Significar compartir i 
contrastar  les  nostres  singularitats  i  les  nostres  discrepàncies.  Ara  més  que  mai  cal 
reivindicar que volem caminar junts; discrepant, discutint i contrastant les nostres idees i  
posicions, però junts. És l’ASC la que ens agrupa.

2. La segona és que l’acció, l’activitat és el principi de tot. Ens hem de moure, Cal fer, 
cal caminar, cal avançar. Ningú no resoldrà els nostres problemes ni donarà resposta a les 
nostres  necessitats  o  expectatives  si  no  ho  fem  nosaltres  mateixos;  junts,  agrupats, 
compartint idees, accions i mobilitzacions. Cadascun des de la seva singularitat des de la 
seva situació i d’acord amb les seves possibilitats.
 Les situacions que estem vivint en els barris i en les comunitats ens interpel·len; no ens 
podem estar quiets, aturats. Cal actuar i caminar. Ralf Dahrendorf diu que l’activitat és el  
primer pas de qualsevol política de llibertat. Això és el que ens impulsa i ens mou. Això és  
ASC en estat pur.

3. La tercera idea fa referencia a la direcció i el  sentit  que li  volem donar en aquesta 
activitat: caminem i lluitem per la transformació individual, comunitària i social. Aquest 
és el motiu que ens impulsa i l’objectiu que ens guia. Volem canviar les coses; volem 
actuar junts per millorar les nostres vides. Fer ASC és fer una tasca educativa i política.  
Ens movem entre la educació i la política. Creiem en l’Educació i en la Política, encara 
que els polítics s’esforcin tant en aconseguir que hi deixem de creure. I estem segurs que 
les  nostres  veus  i  les  nostres  activitats  compten  i  que  amb  el  granet  de  sorra  que 
cadascun  de  nosaltres  individualment  i  col·lectiva  pot  aportar  podem  moure  el  món. 
Aquestes són algunes de les idees que ens mouen. Es evident que no són ni pretenen ser  
idees noves, pot ser són innocents o utòpiques però són compromeses amb les persones 
i amb el present.
Res més companys, tots els que conformem aquest grup de la CASC_CAT desitgem i 
esperem  que tots plegats siguem capaços de viure un dia ric en continguts, discussions,  
experiències i relacions, un dia d’animació sociocultural.


