Taula Rodona. L’ASC des de les nostres singularitats. La identitat de l’ASC
Jordi Sora i Domenjó
Crec entendre que una Jornada com aquesta vol posar l'accent en tot allò que ens uneix i que jo
resumiria d'aquesta manera:
Un posicionament: fixem-nos en els propis mots que conformen el que ens arreplega en aquesta
trobada:
* animació, que en qualsevol de les seves acceptacions etimològiques1 apel·la a l'ànima,
dinamisme i acció
* socio i cultural, entès com a interessos d'una comunitat organitzada en un territori.2
Posicionar-se té un sentit de mirada: una determinada manera de veure el món, connectada a la
proximitat, a la realitat més immediata, a les qüestions socials i culturals que són d'interès i que
ocupen i preocupen a l'entorn de treball del professional en ASC.
Mirar implica la necessitat de desbrossar el terreny sobre el qual caminem, allunyant-nos
d'explicacions fàcils, fent les preguntes adequades: aprendre a preguntar és aprendre a pensar. I
per a fer-ho, en els temps de la hiperconnectivitat, de l'opinió de twitter, dels “amics” de Facebook
que de fet no coneixes i dels mitjans de comunicació unidireccionals, implica tenir coratge.
Res més que... dir sí, que en formem part, que volem col·laborar, que ens sembla important, que
ens hi apuntem, que hi col·laborem... Però sobretot dir que NO. I això no és gens fàcil! Enllaça a
un tema molt complex i important d'abordar de manera individual i col·lectiva: la condició humana.
Ens uneix l'ASC que es connecta amb una realitat, que és crítica -això és (re)flexiva-, que en
temps de crisi -és a dir, de canvi- pren un posicionament polític (que no vol dir partidista), emprant
en la seva marxa el mètode propi de l'ASC i que no és altre que l'empoderament de les
comunitats per a les que treballa.
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Per això és tant important la formació. I en aquest punt, com a professor del Cicle Formatiu d'ASC,
puc comentar la singularitat des de la qual s'aborden aquests estudis inicials:
•
Posant en valor dos anys de formació específica en la matèria.
•
Destacant que posa l'accent en els aprenentatges teòrico-pràctics.
•
Assenyalant que sovint són la porta d'entrada per a què l'alumnat segueixi aprofundint en
estudis posteriors.
•
Recordant que sovint són l'únic accés per a joves molt implicats en l'àmbit associatiu,
participatiu, comunitari, etc... però amb dificultats prèvies en l'àmbit escolar.
Ara bé: no hem oblidar que l'ASC existia abans de la creació d'aquesta titulació (i de qualsevol
altra) i que seguirà existint si desapareixessin aquells marcs legals. Perquè el paper autèntic de
l'ASC -i que és el que compartirem un grapat de gent que venim d'experiències i formacions molt
diverses en aquesta Jornada- és formar part de projectes on hem de ser “al capdavant de la
iniciativa i darrera del protagonisme”, paraules quasi textuals que al Congrés d'ASC a Béjar va dir
en la ponència d'inauguració Ezequiel Ander-Egg i que rescato per avui.

