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En resposta a la invitació a participar a la taula rodona que s’ha organitzat dins de la I Jornada d’animació sociocultural  
de la CASC-CAT a Barcelona, exposaré el meu punt de vista, influenciat com és lògic, per la meva experiència com a 
professional, al voltant de la gestió i dinamització de centres socioculturals municipals. En el meu cas personal, de la 
ciutat de Barcelona i en diferents districtes. En relació als ítems de les Jornades que se’ns proposen a tots els ponents:
1. Què ens uneix o identifica al conjunt de professionals i figures de l’ASC?

- Un marc teòric bàsic comú, tot i enriquit amb les aportacions provinents pels diferents itineraris formatius,  
àmbits professionals , etc, dels quals provenim.

- Un  metodologia  bàsica  de  treball  comuna,  tot  i  que  diversa,  amb  elements  singulars  que  s’han  de 
contextualitzar a l’àmbit específic on intervenim.

- Més lligat a les condicions en els que els desenvolupem la nostra feina i per tant, lligades a les realitats 
socials, econòmiques i polítiques en les quals estem immersos, podríem parlar d’unes condicions laborals 
força precàries, tot i la gran diversitat de situacions existents. El nostre sector està marcat sempre per unes 
condicions econòmiques que determinen la durada dels projectes i la estabilitat dels equips, dificultant la 
mirada a llarg termini de la pròpia intervenció. 

- Personalment, crec que existeix una certa confusió en la definició de les funcions i la figura del animador/a 
sociocultural de molts dels projectes o encàrrecs en els quals treballem. Tot i que els itineraris formatius 
( Cicles Grau Superior FP, Grau d’Educació social, etc) són molt més clars ara que fa unes dècades, ens 
trobem encara amb situacions on no es prou específica la funció que ha de desenvolupar l’animador/a. 
Sovint es limita el seu treball, limitant-lo a àmbits molts concrets i descontextualitzant-lo d’una visió més 
global  de  la  intervenció:  animadors  d’equipaments  específics,  de  sectors  d’edats  específics,  encàrrec 
territorials molt poc flexibles, encàrrecs que no contemplen el treball de base, etc.  

2. Què ens singularitza?
Des de l’experiència en la gestió i animació de centres cívics municipals ( i d’altres equipaments com casals de 
joves o programes d’educació ambiental ) el que he tingut molt clar sempre, és que l’objectiu principal de la 
nostra feina és l’empoderament, la promoció social, la “capacitació” dels ciutadans/usuaris/participants per als 
quals treballem i amb els quals treballem. És a dir, en la meva opinió i sobretot des de la gestió de serveis de 
proximitat, cal tenir molt clara la nostra funció de servei públic, més enllà del tipus de contractació que tenim. 
Treballem per  al  conjunt  de  la  població,  des  d’una  visió  política  i  social  de  promoció  de  l’exercici  d’una 
ciutadania  activa  en  un  sentit  crític  i  participatiu.  Personalment,  m’identifico  amb  la  línia  del  pensament 
republicà i democràtic, si voleu, més radical. I aquesta feina es desenvolupa, clarament, des d’un plantejament 
educatiu de  la mateixa, des de la promoció de valors pro socials, de coresponsabilitat, de respecte mutu, de 
solidaritat, etc. Cerquem sempre la complicitat, la implicació i la participació dels propis veïns i veïnes, dels 
grups, entitats i  col·lectius del  territori  com a elements centrals  del  seu propi  procés de desenvolupament 
comunitari, del qual nosaltres com a professionals, també formem part. 



Cal també, ser capaços de llegir la realitat social que ens envolta, amb una mirada oberta i inclusiva, sensible a 
les noves formes d’expressió cultural i organització col·lectiva dels més joves, però a l’hora, sensible també 
amb les  vivències  que  han  marcat  els  més  grans.  Ens  marquem  objectius,  definim  estratègies,  facilitem 
recursos i eines, d’acord, lògicament amb l’encàrrec que rebem, i això vol dir també els límits que tenim, però 
sovint poden llegir-se amb una mirada prou ampla i flexible, com per obrir camins i processos que poden ajudar 
a transformar la realitat. I en aquest camí, no hi sobra ningú, hi cabem tots i totes.

3. Com podem treballar en xarxa?
Des del meu punt de vista, cal no oblidar la necessitat d’aquesta visió global de la qual parlava a l’anterior 
apartat. Aquesta visió més global, ha de recollir la diversitat dels territoris, dels grups i sectors d’edat, ha de 
tenir una mirada sensible a la realitat intergeneracional i intercultural que presenta la nostra societat. En aquest 
sentit,  cal  aprofitar  tots  els  nivells  possibles  de  treball  en  xarxa,  cercant  sempre  la  mirada  comuna,  la 
consciencia de treballar pels ciutadans des d’encàrrecs, visions i rols socials diferents, però consensuant uns 
mínims objectius comuns. 
El nivell institucional, sovint més difícil d’establir, cal que sigui contemplat, valorat i viscut positivament. No s’ha 
de viure com una “obligació imposada”, sinó com un enriquiment de la nostra visió de la realitat, a partir de la 
diversa  aportació  interprofesional.  Cal  que  es  faciliti  al  màxim  la  creació  d’espais  de  treball  en  xarxa, 
interdisciplinaris i flexibles. Més enllà de l’encàrrec concret que tots tenim, crec que l’abordatge interdisciplinari 
d’una problemàtica determinada és una oportunitat per facilitar aquesta mirada més complexa i més diversa 
que enriquirà  a tots els agents  socials  que hi  treballin.  És també,  un procés que afavoreix  l’aprenentatge 
compartit que no hem de menystenir. I cal que això sigui promogut des de la pròpia direcció dels departaments, 
equipaments o serveis com un espai i una pràctica necessària.
Un nivell més proper, però que no sempre és fàcil, és l’àmbit associatiu o comunitari pròpiament. El conjunt  
d’entitats, col·lectius, grups i persones que conformen el teixit social d’un territori, han de ser contemplats com 
uns aliats i companys propers en las tasques de dinamització sociocultural del mateix. Necessitem treballar 
plegats, amb uns objectius comuns que s’han de poder acordar conjuntament, amb unes estratègies definides i 
treballant des de valors socials com la coresponsabilitat ciutadana, la participació crítica i activa, etc. Hem de 
poder recollir totes les expressions socioculturals populars, facilitadores de la cohesió social i afavorir que les 
propostes culturals més formals, arriben també a la població amb menys recursos. Crec que els dos objectius  
es complementen.  També hem d’incorporar  els  àmbits  més lúdics i,  per  què  no,  esportius,  com a espais  
potencials de socialització comunitària. Un aspecte, molt lligat al valor de ciutadania crítica i activa, és l’àmbit 
de la sensibilització i educació ambiental, centrada, per exemple, en el paper fonamental del nostre consum i el 
gran impacte que té en la situació ambiental global. Des d’una mirada antropològica, tots els elements que 
conformen l’univers cultural i social d’una comunitat, són elements de treball pels processos d’ASC. 
No hem d’oblidar mai que els ciutadans, tots i totes, han de ser els protagonistes dels processos de canvi i 
transformació social,  sense que això signifiqui  la  renuncia dels  professionals  de l’ASC a liderar,  positiva i 
pedagògicament, els equips, els projectes i processos participatius. Sempre des d’aquella visió de servei de la 
qual  he parlat  abans.  Cal  una visió  objectiva dels processos i  les  dinàmiques,  element clau en qualsevol 
projecte o servei d’ASC. La dinamització de qualsevol projecte d’aquestes característiques, és sempre fruit d’un 
procés viu i un equip de treball en continua evolució. 


