1es JORNADES DE LA COORDINADORA ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL DE CATALUNYA. CASC_CAT:
L'Animació Sociocultural des de les nostres singularitats
Guió de l’exposició en la Taula Rodona: “L'ASC des de les nostres singularitats. La identitat de
l’ASC”, de Xavi Campos, gerent del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
O
Com respondre aquestes 3 preguntes en 10 minuts:
1) Què ens uneix o identifica al conjunt de professionals i figures de l'ASC?
 Som persones que fem ús de la cultura i les arts al servei de la transformació social.
 Transformar = Educar
“La pretensió teòrica de l’acció sociocultural és, en el fons, idèntica a la pretensió profunda de l’educació”.
Joaquim Franch



Superem l’ocupació del temps de lleure; estem per la participació i l’apoderament (Bottom-Up)

 Treballem amb les comunitats i els territoris, acompanyant la seva evolució. Així, des dels
anys 70 hem passat per prioritzacions diverses:
ResistènciaAssociacionismeVoluntariatCivismeResistència (de nou)


Estem en un bon mal moment per a l’ASC:

Ús Barcelona (Antics Encants Vells) a www.notodo.com (Ús BCN)
Ciutat Beta - #sentantoni (Barri de Sant Antoni) a www.barcelonalab.cat (#sentantoni)
Germanetes (Esquerra de l’Eixample) a www.elperiodico.com (Germanetes)



Una pregunta: tots els que fem animació sociocultural en som conscients?

2) Què ens singularitza? (en el nostre cas, a les educadores i educadors socials en animació
sociocultural)
 Tots, des de la nostra individualitat som singulars. Ningú és una professió o una formació. No
té massa sentit debatre la diferència (tot i que calgui clarificar escenaris en determinats moments;
des del diàleg)
 L’Associacionisme Professional d’Educadores i Educadors Socials en Animació Sociocultural:
algunes dates i algunes dades.

· APASC: Primera iniciativa d’associacionisme professional (1984: Manifest d’Ampúries)
· 1991: Associació Professional d’Animadors Socioculturals (ASC). Ja es fa debat sobre si l’ASC és professió o
mètode.
· 1995: Vocalia d’ASC dins APESC (sense integració orgànica). Va presentar el “Manifest de Múrcia” al I
Congreso Estatal del Educador Social. Ja es reivindica més representació de l’ASC dins els plans d’estudi de
la diplomatura d’Educació Social.
· 1996: creació del CEESC i de la Comissió de Treball d’Educadores i Educadors Socials en Animació
Sociocultural (la nomenclatura no és neutra!)
· 8% de les persones col·legiades s’emmarquen en l’ASC (Marc legal desfavorable)

 Un principi del CEESC: Tot el que es pugui fer amb altres no ho farem sols (DIWO).
 Si cal posicionar-se dins el marc de l’ASC: crec que nosaltres posem l’accent en la “E”
d’Educació

3) Com podem treballar en xarxa?
 No ens podem fer aquesta pregunta. O treballem amb xarxa (i no només entre nosaltres sinó
amb el conjunt dels agents socials) o no estarem fent bé la nostra feina. Fer xarxa és al nostre ADN.
Preguntem-nos com HEM de treballar en xarxa.
 Un exemple, el projecte CiutatBeta, iniciativa del CEESC en que la participació el 2014 està
essent: Arquitectes (27%) + Educadors Socials (23%) + Dissenyadors + Gestors Culturals + Altres
(en percentatges menors)
 Amb els temps que corren, sempre és millor estar units pel que pugui venir (però millor que
sigui des del convenciment). Per sort, ja no hi ha diners així que ens podem dedicar a les idees.
 És l’època dels –CO. Coworking, Cocreació, crowdsourcing, crowdfunding, innovació oberta,
intel·ligències col·lectives...
 Algunes idees per fer xarxa: eines que serveixin per conèixer-nos, reconèixer-nos i, per
damunt de tot, créixer junts. Observatori? Repositori d’experiències (a partir d’un mapa que s’ha
de presentar avui)? Generadors de diàleg i processos de contrast (P2P) i de generació de noves
iniciatives i creixements en escala.
 Xarxa sempre, però sense oblidar per a qui treballem i sempre posant l’accent en les persones:
“En red, però sense enredar-nos”
Xavi Campos Marquès
@xacama
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

