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BENVINGUDA

CASC_CAT

Coordinadora per
l’Animació Sociocultural
de Catalunya
La Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya està formada per associacions, professionals,
projectes socioculturals, Universitats, i Instituts amb
cicles formatius. El que pretenem és:
Compartir una visió amplia de l’ASC que integri i consideri els diferents professionals que s’identifiquin amb
aquest àmbit, metodologia i pràctica sociocultural.
Facilitar les eines i els recursos necessaris per a que les
persones siguin les protagonistes de la seva transformació i la de l’entorn. Es ressalta la dimensió educativa
i es fa èmfasi en la importància de l’educació en valors
que proporciona en aquests processos.

Visualitzar la dimensió política i de transformació
social que hi ha d’haver en tot procés i pràctica d’ASC
perquè respongui plenament al sentit i la finalitat que la
defineixen.
Identificar un espai d’intervenció on conviuen molts
professionals, més enllà dels estrictament definits com
animadors socioculturals. Aquest fet és vist com una
riquesa que permet enriquir el discurs a partir de la
suma de les diferents perspectives.

Feu clic a l’enllaç per a més informació

cascat.org

Vols formar part? Escriu-nos a:

coordinadorasociocultural@gmail.com

Acte de presentació de la Casc_Cat conjuntament amb la Plataforma d’entitats juvenils de Gràcia. Juny 2011
Foto d’arxiu de la Casc_Cat
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EQUIP

JORNADA ORGANITZADA PER:
Manolo Cortés, Pilar Figueras, Ana Novella,
Joan Mora, Sergi Caravaca, Txus Morata i
Antonio Alcántara
AMB EL SUPORT DE:
Sergi Espinosa, David Vallverdú, Agustina
Piñeiro, Georgina Dezcallar, Marta López, i
Jose Luis González
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Federació d’Entitats de l’Ateneu
L’Harmonia, Setmanari La Directa, el
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
de Catalunya (CEESC),
i auditori de Can Fabra
MAQUETACIÓ, DISSENY I RELATÒRIES:
Georgina Dezcallar
georginadq.tumblr.com

La jornada ha estat autogestionada
gràcies a les quotes dels socis de la
CASC_CAT i al suport d’infraestructures
de l’Ateneu L’Harmonia.
No hem comptat amb cap subvenció
pública per l’esdeveniment.
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PROGRAMA

0# 9:30

Espai de benvinguda dels i
les inscrites

1# 10:00

Obertura i presentació
de les jornades
PRESENTEN:

PILAR FIGUERAS I DAVID VALLVERDÚ

2# 10:30

“Orígens, Evolució i Reptes
de l’Animació Sociocultural
amb la seva relació amb la
mobilització social”
AMB LA PRESÈNCIA DE:

XAVIER FRANCH I AURORA ÁLVAREZ “YOYI”
DINAMITZADA PER:

JOAN MORA

# 11:30
Esmorzar

3# 12:00
“La mirada dels
Projectes actuals”

AMB LA PRESÈNCIA DE:

ASSOCIACIÓ JUVENIL ROKET PROJECT
ASSOCIACIÓ CIRCULA CULTURA I
ATENEU L’HARMONIA
DINAMITZADA PER:

ANA NOVELLA

4# 13:00

“Elements comuns i vertebradors”

AMB LA PRESÈNCIA DE:

ELI MEDINA I CARLES MONCLÚS
DINAMITZADA PER:

ANTONIO ALCÁNTARA “JESE”

# 14:00
Tancament de la
Jornada i dinar

5# 16:00
Assemblea General Extraordinària
de la CASC_CAT
L’assemblea és oberta per a tothom.
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1# 10:00

Obertura i presentació
de les jornades

PILAR FIGUERAS

Presidenta de la CASC_CAT i professora de CFGS d’Animació Sociocultural i
Turística al INS F.Vidal i Barraquer de Tarragona.

DAVID VALLVERDÚ

Membre de la Federació d’entitats de l’Ateneu L’Harmonia.

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
“ASC I MOBILITZACIÓ SOCIAL”
PILAR FIGUERAS
Ja són tres les jornades formatives que hem organitzat
des de la CASC_CAT. La primera, al febrer de 2014
la vam titular “L’animació sociocultural des de les
nostres singularitats“ en la què vam voler facilitar un
espai de trobada i intercanvi entre els diferents perfils
professionals que treballen des de l’animació i per a
l’animació sociocultural amb l’objectiu de posar sobre
la taula les diferents mirades que hi tenim, allò que
compartim i les singularitats que ens enriqueixen.
En la segona jornada “Animació sociocultural
i eines digitals”, ens proposavem donar a conèixer diferents propostes i experiències de com
l’animació sociocultural se serveix de les tecnologies digitals per construir i transformar les nostres
realitats. De com, la també anomenada “ciberanimació”, esdevé una eina potentíssima de creació
conjunta, de participació ciutadana, de comunicació interactiva i de debat social.
Avui, la tercera jornada formativa de la CASC_CAT
la dediquem a reflexionar sobre ASC i mobilització
social. L’animació ha de servir per a que les persones
analitzin la seva realitat de forma crítica i actuin per
a canviar-la i convertir-se en els protagonistes del
propi destí. L’animador/a sociocultural és la persona
que ha d’acompanyar els grups i les persones, sent el
facilitador/a per a que els ciutadans s’autoorganitzin
per tal de donar Resposta als seus interessos personals i socials.

Per definició l’animador/a sociocultural ha de
ser una persona crítica i compromesa amb el
canvi del sistema i la transformació social. Ha
de ser l’animador/a un/a agitador/a social, un/a
revolucionari/a?
Durant la primera dècada del s. XXI, el fenòmen de
la globalització provocat per l’obertura dels mercats,
les possibilitats de les tecnologies de la informació i
la comunicació, la immigració i la facilitat de mobilitat de les persones, va fer donar una bona empenta a les iniciatives socioculturals. La necessitat de
cohesió social i de participació ciutadana va fer que
l’administració local reprengués amb força iniciatives amb la finalitat d’establir línies que ajudessin a definir noves polítiques comunitàries i de
proximitat. El principal contractador d’animadors
socioculturals va ser, sens dubte, l’administració.
D’aquesta manera, el paper de l’animador/a (que
en dècades anteriors, i sobretot quan no hi havia
una formació reglada havia tingut un paper
d’agitació social i rebel.lia) passa a ser de cohesionador social, de reducció de conflictes socioculturals i de canalització de les energies cap a la
integració i el consens. L’animador/a sociocultural
format des de les universitats i cicles formatius com
a tecnòcrata es posa al servei de la llei, de la norma
i de la reglamentació. Jean Claude Guillet, que estudia el fenòmen en la societat francesa, ens diu que
“és una forma de control social, un lubricant que
perpetua a una societat immòbil, funcionant en el
sentit de la transmissió d’un ordre emès des de la
cúspide de la pirámide social i no a la inversa”.
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La crisi econòmica (que no repetirem les causes,
del tot sabudes, que la provoquen), ens porta a unes
noves necessitats a les quals l’administració local
ni sap ni pot fer front, de manera que iniciem la
segona dècada de segle amb la necessitat imperiosa
d’autoorganitzar-nos. Les noves tecnologies ens
posen a l’abast eines d’informació i comunicació
amb xarxes que faciliten el debat social, la solidaritat i la mobilització. Tenim exemples a nivell
mundial: Islàndia (2009) la població armada amb
cassoles fa renunciar al govern de dretes, la primavera àrab (2010-11) en la què es van ocupar les
places (Tahrir, Syntagma, El Rossio, Sol, Catalunya, Taksim) on es renova el model de protesta,
passem de la marxa a l’acampada, i del carrer a la
plaça entesa com a Àgora. I a casa nostra tenim
multitud d’exemples, des de noves formacions per
a la renovació política, passant per noves formes
de gestió de la cultura (Can Batlló, Can Vies, Ateneu
9 Barris), plataformes ciutadanes (marees blanques,
verdes, grogues..., PAH, PDE, 15MpaRato...), activisme
social a les xarxes (Actuable.es, Avaaz.org, Oiga.me,
Change.org...), per posar alguns exemples.
Iniciem doncs un renaixement del que seria l’autèntica
animació sociocultural, la que neix al carrer, la que
reivindica contra els efectes del sistema dominant,
la que actua contra el conformisme, la burocràcia i
la tecnocràcia. Es tracta de la pedagogia de la creativitat, de la innovació i de la participació, en la qual
l’animació és la vida del grup, del barri, de la ciutat, de
la població en general i l’animador/a és un/a més dels
membres del grup. El moment de mobilització social
en què vivim fan més vives i reals que mai les paraules
de Pere Soler quan diu que “l’ASC ha de ser el qüestionament del sistema establert, crítica, reformulació,
interrogació i creació. És natural que pugui resultar
incòmode a algunes estructures o institucions”. Només
des del voluntariat i del treball en el tercer sector es pot
ser revolucionari.

Concentració al Parc Gezi d’Istanbul, Turquia.
Fotografia per AnnaLofi

Fonts consultades:
FEIXA, Carles (2014).
De la Generación@ a la #Generación.
La juventud en la era digital.
Barcelona: NED Ediciones.
GILLET, Jean Claude (2006).
La animación en la comunidad.
Un modelo de animación socioeducativa.
Barcelona: Graó.
SOLER MASSÓ, Pere (coord.) (2008).
L’animació sociocultural.
Una estratègia pel desenvolupament i
l’empoderament de comunitats.
Barcelona: UOC.
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2#
10:30
“Orígens, Evolució i Reptes

de l’Animació Sociocultural
amb la seva relació
amb la mobilització social”

XAVIER FRANCH

Formació en Animació Sociocultural (IMAE) i Educació Social (UB)
Des de 1988, he treballat com a animador a diversos equipaments
socioculturals de Barcelona: Casals de Joves del Bon pastor i el Coll,
Centres Cívics de Torre Llobeta, Guinardó, Congrés, Sedeta, Via Favència…
Actualment, sóc director del centre Cívic El Coll - La Bruguera. Membre
de la CASC_CAT i col·legiat nº 743 al CEESC.

direccio@ccelcoll.org
xavifranchlopez@hotmail.com

L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL,
UNA EINA PER LA MOBILITAT
SOCIAL. UNA VISIÓ PERSONAL

XAVI FRANCH
Què és per a tu l’ASC?
Des de la meva experiència professional, l’animació sociocultural és
una excel·lent metodologia socioeducativa per a la intervenció
sociocultural i comunitària. En tots
els projectes en els quals he treballat, sempre hem treballat des dels
principis i la pràctica de l’ASC. El
foment de la participació del veïnat,
de tots els sectors de la població, en
el desenvolupament de projectes i
iniciatives que ajudin a la cohesió
social i a la transformació de la seva
vida quotidiana, ha estat un dels trets
bàsics de la meva feina. Des d’aquesta
visió, l’empoderament ciutadà que es
produeix en aquests tipus de processos participatius és clarament molt
beneficiós per a la vida comunitària i
per crear espais propicis que permetin l’assoliment d’un protagonisme
creixent de la pròpia comunitat vers
la relació amb l’administració en la
solució als problemes socials que es
puguin plantejar o la creació d’una
xarxa de relacions socials, interpersonals i col·lectives que generin nous
projectes i iniciatives des de la base.

Què és per a tu la mobilització
social?
Tal i com es llegeix en la introducció a l’article, la meva referència
personal va estar lligada, en els
anys de joventut, a la mobilització
sociopolítica de la transició. Els
meus primers passos en lo social, es
van donar des d’una visió clara de
conscienciació de la població vers
uns valors democràtics i progressistes que donaven sentit a la nostra
feina. És a dir, una motivació
ideològica i política, per a transformar la realitat en la qual vivíem
i caminar cap una societat més
lliure i democràtica. La profusió
de consignes, de proclamacions i
manifestos polítics, marcaven les
pautes a seguir i , de vegades, feien
difícil el debat més horitzontal.
Segurament, com diuen molts dels
companys que van viure aquella
situació, era un preu que es pagava
per la situació de clandestinitat en
què es vivia. Tanmateix, es van anar
creant tot un seguit d’estructures
democràtiques i populars que van
esdevenir representants de molts
barris en moltes lluites, a través
d’entitats i plataformes que aplegaven persones i col·lectius diversos. Però un cop recuperada una
certa “normalitat democràtica”, la
vida social i cultural dels barris,
pobles i ciutats del país, van poder

desenvolupar-se des d’uns altres
paràmetres de legalitat.
Així les estructures nascudes
durant els anys de lluita contra la
dictadura (sobretot en els darrers
anys de la mateixa), van veure com
es transformava la seva funció i,
a la vegada, es produïa un cert
transvasament de molts dels líders
i activistes de la transició als nous
ajuntaments democràtics. Això va
provocar la crítica de certs sectors
socials que van témer un decaïment de la lluita popular i una
institucionalització del paper de
les entitats veïnals i cíviques. El
cert és que, a partir de l’entrada en
funcionament de les institucions
democràtiques, es va viure un cert
desencís i desil·lusió col·lectiva,
sense que això signifiqués que
molts barris continuessin lluitant
per les seves reivindicacions.
En el meu cas personal, el pas de
l’activisme sociopolític i cultural va
donar pas a un rol professional que
va començar a prendre forma en
el transcurs dels primers anys dels
ajuntaments democràtics.

Voleu llegir més del
Xavi Franch?
Feu clic al següent article:

“Del activismo social y cultural a
la educación social: un intinerario
personal”
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2#
10:30
“Orígens, Evolució i Reptes

de l’Animació Sociocultural
amb la seva relació
amb la mobilització social”

AURORA ÁLVAREZ “YOYI”

Coordinadora de Serveis - Ateneu Popular 9 Barris. Treballa
a l’Ateneu Popular 9 Barris i participa fa anys, com a activista, a més a més de a l’Ateneu, a la Campanya 9 Barris
Cabrejada diu prou! , a la Plataforma d’entitats de Roquetes,
a l’associació de veïnes i veins de Verdum i a la Coordinadora
d’associacions de veins i entitats de Nou Barris.
serveis@ateneu9b.net
www.ateneu9b.net

CONSTRUIR BARRI.
MÉS ENLLÀ DE LA
CONVIVÈNCIA I L’ESTIGMA

AURORA ÁLVAREZ “YOYI”
Què és per a tu l’ASC?
És allò que fem les persones, individual o col·lectivament, quan promovem i/o participem en accions
encaminades a millorar les condicions de vida al nostre voltant. Té a
veure amb el lideratge, l’empatia, la
pedagogia social… per aconseguir
accions col·lectives (involucrar la
gent en la millora de la seva pròpia
vida)
Poden ser accions a nivell reivindicatiu “físic” , però també cultural. És un procés d’aprenentatge
col·lectiu : sortim de la individualitat per potenciar i aprofitar socialment les nostres capacitats. Hi a
uns ítems indispensables per portar
a terme positivament l’ASC : saber
escoltar, saber posar-se en el lloc de
l’altre, saber analitzar les situacions,
saber veure les oportunitats...
No entén d’edat, gènere, ni procedència. Jo crec que és més fàcil en un àmbit proper (la comunitat) i si es tenen
objectius propers (el barri, el poble...)

Que hi te a veure (per a mi) l’ASC
amb la mobilització social?
A finals dels anys 60 i durant els 70
(jo parlo dels moviments veïnals
que son als que m’he mogut), es
feia permanentment ASC però
sense saber que s’estava fent “això”.
Llavors era una pràctica sense
una teoria a darrera i molts cops
depenia de l’empatia de les persones que lideraven els temes, però
els resultats eren evidents. Els anys
80, aquesta pràctica va passar a ser
estudiada i se la va parcel·lar, se la
va dotar de protocols, metodologia,
definicions… Els anys 90 va passar a ser un títol acadèmic i es va
“regular” aquesta activitat.
Per a mi aquesta teorització i
regulació va fer, per una banda, que
l’acció perdés frescura, però per
l’altra va donar eines per, si es vol,
poder aplicar l’ASC millor en les
tasques veïnals i comunitàries.

CONSTRUIR BARRI. MÉS ENLLÀ DE LA CONVIVÈNCIA I
L’ESTIGMA. De què parlarem?
◉ La perifèria: mites i creences
(desmuntant les generalitzacions)
◉ Els barris com a espai de conflicte (necessari)
◉Formes de resistència des de 9
Barris: més enllà del resistencialisme, la creació d’alternatives
◉Alternatives
(el fet comunitari, com a corretja
de transmissió )
◉Reptes
◉La perifèria, oportunitat i valor
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3# 12:00

ASSOCIACIÓ CIRCULA CULTURA

“La mirada dels Projectes actuals”

“La mirada dels
projectes actuals”

REDACTEN L’ARTICLE: SERGI RUÍZ I VICKY LAGUIA

ASSOCIACIÓ CIRCULA CULTURA som una associació sense afany de lucre
des de la qual pretenem promoure projectes socioeducatius a l’espai
públic. L’associació Circula Cultura la creem i promovem un equip de
sis educadores socials interessades en el desenvolupament comunitari,
l’espai públic, les pràctiques artístiques col·laboratives, l’art i la
cultura. La proposta neix de l’interès compartit de fer visible l’espai
públic com a medi educatiu, posant en rellevància l’escenari de la
ciutat com un espai de trobada i aprenentatge entre les persones.
circulacultura.sb@gmail.com
www.circulacultura.cat
facebook.com/associacio.circulcultura
facebook.com/Feskiosk

“FES KIOSK” LA RECUPERACIÓ D’UN KIOSK
DES DE L’ACCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA,
L’ART I LA CULTURA

ASSOCIACIO CIRCULA CULTURA
Ja fa més d’un any i mig que vam posar nom a un cúmul
d’inquietuds, interessos i aficions d’un grup de joves
estudiants, en aquell moment, d’educació social. Al juliol
de 2015 vam constituir l’Associació Circula Cultura
generant així una forma d’organitzar-nos per a desenvolupar la nostra primera iniciativa com a equip: la reactivació d’un espai buit de la ciutat de Sant Boi de Llobregat, concretament el Kiosk de la plaça de la Generalitat.
Fes Kiosk és doncs una realitat local que des de l’oferta
cultural reactiva un antic quiosc de premsa que romania
tancat des de feia aproximadament deu anys, tot recuperant
la seva essència com a punt de trobada social i de circulació
de la cultura i les notícies del barri. El Kiosk es proposa als
veïns i les veïnes i la resta d’agents socials del territori com
espai obert a la seva participació, destinat a l’anàlisi de la
realitat i la millora conjunta de la vida diària a la plaça.
Quan ens vam posar a pensar en la idea de projecte
algunes paraules ressonaven amb força i freqüència: espai
públic, participació, educació, cultura, transformació
social... Però, ràpidament la iniciativa va prendre vida
i altres paraules van anar guanyant protagonisme: pla
comunitari, Sània, difusió, Ajuntament, Javi, associació
de veïns i veïnes, Matilde, Alí...

Aquest moviment de relleu en les paraules ens convida a
pensar. En el transcurs d’aquests primers mesos des que vam
engegar la iniciativa hem vist com el que comença sent un
projecte sobre paper, una idea pensada en uns termes concrets, amb la seva posada en pràctica es va convertint en una
iniciativa viva, que es va movent i adaptant a mida que hi van
havent influencies d’altres persones, i com en aquest joc de la
vida comunitària es posa de manifest la mobilització social.
Perquè, com dèiem, hem hagut de pensar constantment en relació al tema que avui ens ocupa, és a dir, el
moviment de les persones entorn una iniciativa local
que vol i necessita de la participació d’aquestes per al
seu desenvolupament, i ens adonem que hi ha diferents
maneres de concebre’l, d’entendre’l, d’estimular-lo o de
fer-lo realitat, que depenen en gran mesura de les posicions que ocupi cadascú en aquest entramat que solem
anomenar comunitat. Aparcarem de moment la qüestió
de les posicions per posar-vos una mica en context.
Juliol del 2015. Fa uns mesos que comencem a posar els
peus a Sant Boi, una associació d’estudiants forasteres interessades en assumptes relacionats amb l’educació, la cultura i les
arts a l’espai públic, amb un projecte interessant a les mans,
participant d’un programa de mentoria i assessorament per
a la posada en marxa de projectes socials destinats a espais
buits de la ciutat .
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Però ens trobem pràcticament sense coneixença del territori
ni de les persones que hi conviuen i li donen forma, així que
necessitem recollir informació, fer-nos una idea del que
passa allà a on pretenem actuar, i ho fem apropant-nos als
primers contactes als que tenim accés. Ens comencem a
endinsar en certs àmbits del territori, com són l’Ajuntament
de Sant Boi, el Pla de Desenvolupament Comunitari del
barri de Marianao, establim algunes primeres converses
amb el veïnatge, i anem configurant una idea de la vida de
la plaça, on sembla que hi ha aspectes d’aquesta que no són
ben rebuts pels diferents agents amb els que tenim contacte,
alhora que rebem certes expectatives sobre les nostres línies
d’actuació.
Van passant els mesos i seguim donant forma al projecte i establint les condicions prèvies per a poder començar l’activitat,
restant obertes en tot moment a l’arribada de noves informacions que ens puguin donar pistes sobre com encarar la nostra posada en escena. Fins que arriba el mes de juny del 2016,
en que fem efectiva la inauguració de l’activitat al kiosk, i ens
obrim a tota una nova dimensió d’influències provinents dels
principals protagonistes del que ha de ser el dia a dia de Fes
Kiosk, els habitants de la plaça, els que ocupen part del seu
temps entre els bancs de fusta, els arbres, i els gronxadors.
Són els espais a la ciutat, llocs de trobada i creuaments,
d’amistat i diferència. Però sent espais de convivència, ho són
també de conflicte, àgores de decisions compartides, així com
d’interessos contraposats. Així és que els espais públics són llocs
polítics, on la participació ha de ser sempre ben proveïda com a
dret sense exclusió.
Que la ciutat és territori de gran riquesa, de tantes gents i
tan diferents, de tantes iniciatives i drets, de gran memòria
i molt futur, és de natural que d’ella emanin oportunitats,
negocis i infinitat de projectes. Sent, FES KIOSK, una
voluntat activa d’això.
Que el Kiosk és un espai comú, amb les portes obertes per
acollir, per generar, per construir i posar en joc diversos llenguatges, cultures, tradicions, experiències.
Que el Kiosk de la plaça de la Generalitat, estarà al servei
cultural, artístic i educatiu de tots i totes veïns i veïnes del barri
de Marianao i de la ciutat de Sant Boi.
Que Circula Cultura no pretén amb l’ocupació del quiosc i
les accions que es proposin, en cap cas, desplaçar, excloure
o desprotegir del dret d’ús de l’espai públic a cap persona que
estigui fent un altre ús de la plaça.
Què les iniciatives i accions que oferim a Circula Cultura són
altament voluntàries. Així doncs, cap persona participarà en
contra de la seva voluntat o interès.
Que el Kiosk és un espai de lliure circulació de béns culturals i artístics d’accés i ús a tothom sempre que siguin
estimats, respectats.

Amb aquesta declaració de principis us volem acostar a la
nostra concepció de mobilització social des d’un dels espais
de la ciutat com és el Kiosk, i de com l’articulem des de
l’animació sociocultural. Des de Circula Cultura volem fugir
de la idea que la mobilització social es limita a la convocatòria d’una gran quantitat de persones per una causa i
moment puntual, sinó que l’entenem com aquell procés,
aquell camí, on les persones coneixen i es coneixen, actuen,
comparteixen, gaudeixen i generen en un espai comú.
Entenem la mobilització com un procés constant, progressiu
i engrescador, posant més èmfasi en l’arrelament dels resultats al territori, en que veïns, veïnes i habitants d’aquest
indret tinguin vinculació i passió per transformar-lo i
fer-se’l més propi, que en els resultats en si mateixos. Però la
mobilització social així entesa requereix de temps, confluència d’interessos, treball, entrega i dedicació, i, a més a més,
com a persones dedicades a fer créixer aquest projecte des del
treball comunitari i l’animació sociocultural, ens n’adonem
que requereix de molta reflexió, planificació i acció.
Necessitem la circulació de gent, que diferents persones es
moguin al voltant del projecte, i també necessitem moure’ns
nosaltres al voltant de diferents persones pertanyents a
diferents sectors clau de la societat santboiana. I part d’aquest
moviment pot ser espontani, i el creiem necessari, però també pensem que una altra part ha de ser fruit de la planificació
i l’acció, el que en aquest cas serien les estratègies que seguim
per aconseguir la mobilització social entorn del projecte,
sense oblidar la importància de la reflexió com a element
clau del treball sociocultural, que permet consolidar el posicionament ideològic d’una associació per tal de no perdre el
nord en la complexitat del dia a dia en la vida comunitària.
Des dels nostres inicis al Kiosk, la nostra presència al territori
ha anat en augment, situant-nos en diferents posicions.
Hem passat per ser persones estranyes i estrangeres, hem
col·laborat amb diferents sectors de l’administració i del teixit
associatiu per anar fent-nos un lloc en la ciutat, i actualment,
a poc a poc, ens anem posicionant com uns protagonistes
més de la vida diària a la plaça, que és on ens interessa ser.
Ens trobem sovint enmig dels desitjos i necessitats veïnals i la
realitat legal municipal, entre els interessos de joc dels infants
i interessos culturals per a adults. Però és des d’aquest joc de
posicions com actualment, en el dia a dia, anem construint
un nou espai amb aquelles persones que s’apropen i comparteixen la iniciativa. Un espai petit, però amb moltes ganes de
créixer per anar generant noves xarxes i noves experiències
que ens permetin posicionar-nos conjuntament.

Seguim creixent, seguim mobilitzant-nos,
seguim Fent Kiosk!
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ASSOCIACIÓ JUVENIL ROKET PROJECT
REDACTA L’ARTICLE: ÍNGRID PUJOL ROVIRA

Des de fa tres anys és dinamitzadora del Kasal de Joves de Roquetes (Nou
Barrris, Barcelona), equipament gestionat pels mateixos joves del barri
organitzats a través de l’Associació Juvenil Roket Project. La música o
l’skate són algunes de les eines per a la transformació social amb les quals
es treballa al Kasal a través de la participació i la formació.

kasaljovesroquetes.wordpress.com
kasalroquetes@gmail.com

PATINA I LLUITA, UN EXEMPLE MÉS DE
MOBILITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

ÍNGRID PUJOL ROVIRA

i, sobretot, una xarxa veïnal que ha mirat i encara mira
pel desenvolupament comunitari i la transformació
social.

La història de Nou Barris de Barcelona ha deixat i
continua deixant nombrosos exemples de mobilització
social. Han sigut molts moments en els quals veïns i
veïnes han fet front comú a adversitats, s’han unit per
construir o transformar les necessitats dels seus barris
o han actuat conjuntament per reivindicar o denunciar
allò que creien necessari per a la comunitat.

Per tant, desvincular els conceptes d’animació sociocultural i mobilització social no té sentit perquè mantenen una interrelació: un necessita de l’altre i viceversa. Els processos participatius que aporta l’animació
sociocultural donaran lloc a una mirada crítica que
portarà a mobilitzar la comunitat per canviar-la i
transformar-la de manera consensuada.

Si entenem l’animació sociocultural, en el sentit
més teòric del terme, com un mètode o un conjunt
d’accions destinades a fomentar processos participatius
en una comunitat tenint en compte les particularitats
del territori i els seus trets culturals per afavorir la
cohesió social, podríem dir que Nou Barris està nodrit
d’animadores i animadors socioculturals. Aquesta
no és una afirmació que s’hagi quedat ancorada en
un moment concret de la història, sinó que s’ha anat
transmetent de generació en generació.

D’entre els molts exemples de la història de Nou Barris
que comentàvem al principi, n’explicarem un. Ens situem a la Barcelona Pre-Olímpica, quan la ciutat estava
immersa en tots canvis urbanístics que canviarien per
sempre la seva fisonomia. S’estava construint la Ronda
de Dalt que passava pel mig de Nou Barris i el veïnatge
va creure que aquesta construcció podria dividir la
vida dels seus barris. És per això que decideixen
paralitzar les obres per reivindicar un soterrament
d’aquesta infraestructura i demanen que a sobre s’hi
construeixin equipaments culturals i esportius.

Al llarg d’aquests anys, aquestes animadores i animadors d’aquests barris han sabut analitzar la realitat de
cada moment de forma crítica i per tant, s’han mobilitzat
per millorar les seves condicions o construir uns barris
millors. Tot plegat és possible perquè hi ha uns objectius comuns, unes mirades crítiques, una entesa

Gràcies a aquesta mobilització apareixen les
Pistes d’Skate de Via Favència. Tot i així, la
manca d’experts en la construcció d’aquest tipus
d’equipaments en aquells temps dóna lloc a unes
Pistes difícilment patinables.
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En aquell moment, i com tantes d’altres vegades
havia passat al territori, són els mateixos usuaris de
les Pistes, joves de Nou Barris, els que comencen a
adequar l’espai i a fer-ne un manteniment iniciant,
sense saber-ho, un projecte de gestió comunitària de
l’espai públic que s’ha anat transmetent de generació
en generació i que encara està vigent.

L’activitat a les pistes mai s’ha aturat: campionats, festivals de música, manteniment de l’espai autogestionat
i reivindicacions. L’any 2013 desprès de la celebració
dels X-Games, la versió més comercial i espectacular
dels esports urbans, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a construir o remodelar tres Skateparks a la
ciutat: Les Corts, Mar Bella i Via Favència. Mentre els
dos primers es projecten i s’executen, l’equipament de
Nou Barris queda en stand-by i els joves s’organitzen
per reivindicar unes Pistes noves sota el lema “Patina
i Lluita!”.

Aquestes Pistes d’Skate han sigut un testimoni més
d’una cohesió i mobilització social forta, com també
d’una autogestió i una responsabilitat per part de la
joventut cap a l’espai públic. Gràcies a la xarxa veïnal
i el teixit associatiu que impera a Nou Barris, es va assolir prou força per aconseguir un objectiu comú: un
skatepark en condicions. Un exemple més de mobilització social amb animadores i animadors anònims
amb mirades crítiques que treballen per millorar el seu
territori i transformar-lo.

Davant la demanda col·lectiva, la pressió mediàtica i
la mobilització social, no només dels joves skaters,
sinó també de la comunitat de veïnes i veïns, arriba
la construcció de les noves Pistes. Tot i així, aquesta
construcció no depèn únicament de l’Administració
i les constructores sinó que el col·lectiu d’skaters es
mobilitza per aconseguir un procés de participació
a tres bandes (usuaris, arquitectes i Ajuntament) per
a l’elaboració dels plànols del que havia de ser el nou
skatepark de Nou Barris.

Llegiu el manifest clicant a la icona:

I

Mireu el video clicant a la icona:

F

“Mostra d’unes jornades de reivindicació i manteniment
portades a terme a principis del 2014 per reclamar a
l’Ajuntament les Pistes promeses però alhora mostrar una
responsabilitat vers l’espai públic. “

Joves i patinadors aconsegueixen entrar-hi i adaptar
la planificació a les necessitats i es fa un seguiment
exhaustiu de l’execució dels plànols previstos que
culmina amb la inauguració de les noves Pistes a l’abril
del 2015.

Consulteu els següents articles
clicant a la icona:

o
i
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ATENEU L’HARMONIA

REDACTA L’ARTICLE: RAQUEL PEIRÓ SABATER

Membre de la Federació Sociocultural i de lleure de Sant Andreu de
Palomar. Federació d’entitats que gestiona L’Ateneu L’Harmonia.
dinamitzacio@ateneuharmonia.cat
www.ateneuharmonia.cat

LA MIRADA DELS PROJECTES ACTUALS

RAQUEL PEIRÓ SABATÉ
Què és l’Ateneu L’Harmonia?
L’Ateneu L’Harmonia, és un equipament social i cultural de proximitat que ocupa un dels edificis rehabilitats del recinte fabril de Fabra i Coats a Sant Andreu de
Palomar. L’equipament està destinat a acollir, facilitar
i desenvolupar activitats i propostes adreçades a les
entitats, veïnes i veïns, orientades a transformar la
realitat, a dinamitzar i desenvolupar el teixit social,
cultural i de lleure, a empoderar i promocionar la vida
associativa i col·lectiva, a aconseguir un Sant Andreu
de Palomar més participatiu, creatiu, cohesionat, innovador, cultural, solidari i sostenible. El marc d’actuació
es defineix en la gestió comunitària, que estableix un
treball en xarxa de les entitats i el veïnat, des de la promoció de la cultura, la creació i l’associacionisme, tot
fomentant la participació i la corresponsabilitat com a
raons de ser del seu funcionament.
Amb una superfície total de 2.175 metres quadrats,
consta de quatre plantes amb una habilitació d’espais
diferenciada per a diverses funcions, amb les dotacions
tècniques i de mobiliari corresponents: tallers, aules,
sala polivalent, espai expositiu, bucs d’assaig, sala
d’informàtica, despatxos, espai de trobada, etc.

Com articuleu en el projecte la mobilització social
des de l’Animació sociocultural?
En el nostre cas, va ser gràcies a la mobilització social
que l’Ateneu és el que és actualment. El concepte
#EfecteCanVies no es va quedar només a Sants, sinó
que va tenir incidència a d’altres llocs de la ciutat.

La pressió veïnal a Sant Andreu per obrir el futur
ateneu, va ser tan gran que l’equip de govern havia de
cedir l’espai o tenir un nou focus de mobilització a la
ciutat. En aquell moment va ser quan es va rebre el
suport de molts col·lectius de tot arreu. Un cop a dins
i fins l’actualitat, tenim molt clar que la lluita continua, és a dir, intentarem no oblidar, les nostres línies
ideològiques per por a no renovar els acords amb
l’administració. Actualment, nosaltres donem suport
i veu a les mobilitzacions actuals, és a dir, articulem
la mobilització mitjançant la informació que proporcionem des de l’ateneu, dins de la nostra programació
hi ha tot un seguit d’activitats que deixen molt clara la
intenció de comunicar i fer d’altaveu a les mobilitzacions socials. La nostra programació intentem sempre
dotar-la de contingut social, en la mesura del possible.
En la nostra opinió, el fet que hi hagi un espai que
contra informi, provoca que la gent d’aquell territori
prengui consciència.
Una altra cosa que fem habitualment, és cedir els
espais i fer difusió a través de les nostres línies de
comunicació de les activitats que munten col·lectius
que estan fent accions per reivindicar alguna millora
social o volen donar veu a qualsevol injustícia social.
D’aquesta manera també ens posicionem políticament,
ja que, tota decisió que es pren és política.
Reconeixem que no som grans convocadors, ni creiem
que ho hàgim de ser, tot i que quan ha calgut si que
hem rebut el suport d’una molt gran quantitat de
col·lectius que lluiten per millorar la societat on vivim.
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ATENEU L’HARMONIA

REDACTA L’ARTICLE: DAVID VALLVERDÚ MARTÍN

Membre de diferents entitats culturals i polítiques del barri d’Horta.
He estudiat ASC al IESM Ferran Tallada i m’he seguit formant. Després
de treballar de monitor de lleure durant 8 anys, vaig començar a
treballar al PUNT7 (punt d’informació juvenil d’Horta-Guinardó), un
equipament de gestió ciutadana situat a Horta. Des del gener del 2016
fins l’actualitat estic a l’Ateneu L’Harmonia com a dinamitzador.

L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I L’ESTRETA
RELACIÓ AMB LA MOBILITZACIÓ SOCIAL

DAVID VALLVERDÚ MARTÍN
Primerament, és interessant donar a conèixer diferents
definicions sobre el concepte cultura per veure que en moltes
d’elles fa referència a la necessitat de mobilitzar-se per aconseguir beneficis col·lectius.
Durant la coneguda Conferència Mundial sobre polítiques
culturals de Mèxic l’any 1982 es va reconèixer “la cultura
com a fonament per la vitalitat de tota societat i com a un
instrument necessari per la seva conservació i renovació,
així com part integrant del desenvolupament econòmic i
social. D’aquesta manera, s’entén el paper tan important que
juga la cultura respecte el desenvolupament, que només pot
avançar si està arrelat a la cultura i tradició de cada poble i/o
comunitat.
Com a exemple de la més que estreta relació entre cultura i mobilització, l’any 1961 al llarg del discurs “Palabras
a los intelectuales”, Fidel Castro va definir el propòsit de
la revolució Cubana de desenvolupar la cultura, sobre
aquest tema va dir el següent: “Nosotros hemos sido
agentes de esta revolución, de la revolución económico
social que está teniendo lugar en Cuba… a su vez esa
revolución económico social tiene que producir inevitablemente también una revolución cultural en nuestro
país” (Colectivo de Autores: 1986; 23).

En gairebé totes les descripcions, es fa menció de la importància de la cultura com a via per lluitar per la igualtat
d’oportunitats, de participació, de creativitat i diversitat
tots encaminats cap a la transformació sociocultural de
la comunitat. Per tant, L’animació sociocultural es pot
reivindicar com a un procés en el temps, en el qual, la comunitat es converteix en la creadora del seu desenvolupament i per crear aquest procés en el temps, la comunitat
ha de mobilitzar-se per trencar amb el que està establert
fins al moment i encaminar la cultura cap a on vulgui.
La cultura però, en molts llocs ha estat segrestada per
interessos d’uns pocs. Per una banda, diferents Ajuntaments han programat activitats culturals sense cap
mena de coneixença real del territori i sense cap treball
de camp previ per descobrir com és aquest, aquí, és on
hauria d’entrar en joc la figura d’un/una animador/a
sociocultural. Aquests Ajuntaments han començat a
“regatejar” activitats culturals per una banda i a donar
beneficis a grans a empreses de gestió cultural d’amics
seus per l’altre. Trobant-nos en aquesta tessitura, des de
fa molts anys, a la nostra ciutat existeix un altre tipus de
creació de cultura, la que s’ha creat partint de la mobilització social. La mobilització social en el cas de Barcelona, sempre ha anat de la mà de l’animació sociocultural,
s’ha vist al llarg dels anys com intervencions socioculturals eren visibles en grans manifestacions.
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Entitats de tota Barcelona mobilitzades a favor de la gestió comunitària de L’Harmonia. Maig 2014
Fotografia de Victor Serri, de la Directa

Gràcies a actes espontanis i alguns menys espontanis
d’intervenció, moltes persones han obert els ulls i han
descobert que no tot és com volen vendre. Per exemple, la entrada per la platja del Fòrum de les cultures
amb barques pirates (la intervenció s’anomenava
Patarem el fòrum), va servir per obrir els ulls a moltes
persones i que veiessin que el que s’estava portant a
terme allà dins no era tant “bonic” com semblava.
Una de les parts més importants de la mobilització
social, és, que ha sigut la determinant per crear espais de
creació cultural per les persones del territori. En molts
llocs de Catalunya i d’arreu, ha fet falta una mobilització
social amb un grandiós nombre de persones per tal de
“conquerir” espais com fos per desenvolupar la creació
artística i tot tipus d’activitats culturals diferents.

En el cas de Barcelona, som un referent en espais
d’aquest tipus, espais alliberats o espais de gestió comunitària que després d’una forta demanda veïnal i després
d’articular els propis col:lectius de caire diferent en un
mateix territori, han aconseguit l’espai on canviar les
coses i on oferir eines per empoderar-se i gestionar del
tot la pròpia cultura del territori, sense intermediaris ni
censures, del barri i pel barri o del poble i per al poble.
Com a conclusió final, m’atreviria a dir que sense
mobilització social no hi ha animació sociocultural, és
a dir, una de les tasques de l’animació sociocultural és
dotar d’esperit crític i donar d’altres opinions a les socialment establertes, per tant, no es pot portar a terme
l’animació sociocultural sense comptar amb les mobilitzacions que hi ha en aquell moment en el territori
on volem incidir com a animadors i animadores.
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ELISABET MEDINA CARAMÉS

Nascuda a 9B. Activista política i social des de Kny (Cornellà de Llobregat)
al Gironès. Dinamitzadora d’espais de lleure. Professora de FP del cicle
d’Animació Sociocultural i Turística i del cicle d’Integració Social a Salt.
Formadora al projecte Formació per formadores de circ social a l’Ateneu de
9B. Llicenciada en Pedagogia.
elimedina7@gmail.com

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I MOBILITZACIÓ
SOCIAL COM ESPAI DE CONFLUÈNCIA PER LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

ELISABET MEDINA CARAMÉS
Per poder definir com entenc l’Animació Sociocultural
necessito posar de manifest el context que relata com
he arribat al lloc on estic actualment. Em considero una
dona de barri, de les classes populars, d’esquerres i feminista. I també una dona d’acció, més que una persona
teòrica de les que domina autores i autors emblemàtics.
Però sí que m’agrada engrescar-me en debats, lectures o
recerca de recursos que potencien el pensament crític.
A mitjans dels anys 90 vaig iniciar els meus estudis a la
universitat, on em vaig apropar, a vegades d’una forma
inconscient, “a l’educació mitjançant el temps lliure”
(tal com ens explicava el professor Jaume Trilla a les
seves classes). Però on gaudia intensament era a les
discussions amb el grup de col·legues que fèiem
al bar, després de la classe que ens havia remogut o
de la lectura que ens havia inspirat. Però faltava acció.
Aquella forma de teoritzar sense baixar-ho a la part
terrenal no omplia la meva curiositat, i sobretot les
ganes d’experimentar. Laboralment, gaudia i aprenia
com a persona en l’àmbit del lleure. Uns espais on també
participava però amb la intermitència de la precarietat
laboral dominant ( sense conveni de lleure, sense contracte per totes les hores que treballaven, sense garanties
de continuïtat quan reivindicaves els drets laborals...)
Però m’aportava l’adrenalina que es genera en l’acció
socioeducativa. Les inquietuds dels infants i joves, el
treball en valors, i sobretot els aprenentatges compartits
fent que els i les participants es transformessin en els
protagonistes d’aquest escenari, d’aquest procés.

Però l’efervescència dels diferents moviments socials va
eclosionar a ciutats com Barcelona, Cornellà, Terrassa...
a finals d’aquella dècada, i es van transformar en uns
espais d’experimentació on participàvem activament a
partir d’organitzar activitats de forma maratoniana. Allà
vam encertar, aprendre, perdre, discutir, experimentar,
avaluar, equivocar i tornar a començar... en definitiva
vam viure intensament tot un període creatiu. I al
mateix temps tan organitzàvem una xerrada solidària
amb Nicaragua, com un dinar popular per aconseguir
fons per l’àmbit antirepressiu. Tan fèiem una assemblea
contra el nou pla urbanístic que aniquilaria les hortes
com editàvem una revista de caràcter crític. Tan participàvem activament en l’organització d’una manifestació de protesta per demostrar la solidaritat i el
nostre posicionament polític davant d’una situació
que consideràvem injusta com investigàvem el funcionament de les connexions entre plans urbanístic,
agents polítics i grans empreses.
Amb els anys, noves oportunitats laborals, decisions
conseqüents a nous objectius traçats em van portar
a fer una nova migració cap a terres gironines. I així
comença la meva etapa com a professora del cicle
d’Animació Sociocultural on va aparèixer un nou
context en un institut de Salt. Un equip potent, noves
oportunitats, necessitats i ganes d’acció. Així totes
aquestes experiències vitals m’han construït com
Animadora Sociocultural, a partir de les comunitats
dels barris perifèrics per on he crescut, i amb equips de
persones que han lluitat, s’han posicionat i han passat
a l’acció allò que semblava que estava en la part teòrica
del nostre context.
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Així puc dir que entenc l’Animació Sociocultural com...

“El conjunt de pràctiques, metodologies i accions, que
utilitza recursos culturals per dinamitzar les comunitats.
Es basen en valors socials, que generen participació
ciutadana amb la finalitat de millorar la qualitat de vida
de les comunitats. “Ara li diem apoderament. A vegades
hi ha paraules que es posen de moda. Entenc l’animació
com una pràctica coherent ( que intenta reduir la
distància entre les tesis teòriques i el com es porta a
la pràctica ) basada en el treball en valors, que utilitza
estratègies d’organització horitzontal, a partir d’ una actitud creativa, i transformadora per les parts implicades.
A vegades pot ser poc reflexiva perquè camina per la
necessitat d’acció. Altres vegades és tan creativa que les
teories van per darrera de l’acció col·lectiva. I sobretot
afirmo que l’Animació Sociocultural no és neutra.
I així

definiria la mobilització social com...

la reacció organitzada de les comunitats davant de les
injustícies socials. La solidaritat és la reacció empàtica,
posicionada, i organitzada que intenta donar resposta
al silenci que s’imposa davant de certs abusos de poder.
Apassiona i genera compromís. I arribat a aquest punt
intentaré esbrinar com pot confluir l’Animació Sociocultural amb la mobilització social en un projecte. Els punt
comuns que destacaré són:

1. El projecte ha d’intentar donar resposta a necessitats
col·lectives.

2. Els objectius traçats han de ser clars, però revisables

dintre de l’avaluació continuada del projecte.

3.

La repartició de rols i tasques ha de garantir, una
organització horitzontal on la participació de totes les
parts sigui reconeguda i potenciada. Aquesta organització horitzontal es correspon tan als valors propis
de l’Animació Sociocultural com a les respostes espontànies i col·lectives sorgides de la mobilització social.
Es pot optar tan pel sistema de comissions com per
altres formes d’organització que faciliti una equitativa
repartició de tasques. S’ha de potenciar el coneixement
de les tasques que desenvolupen les altres parts per
poder obtenir una visió de conjunt que ajudi al treball
col·lectiu.

5. La utilització de recursos culturals com a mitjà per

poder generar la participació activa de les parts implicades
i gaudir d’aquesta manera de generar o consumir cultura.

6. L’avaluació i revisió de les diferents etapes, com a eina

per mesurar des de l’adquisició dels objectius, o la qualitat
de la participació col·lectiva.

7. Que la por no sigui un element paralitzador i que la
il·lusió sigui un motor per lluitar per projectes amb caràcter
social i comunitari. I sobretot molt d’humor.
Els punts diferenciadors que no uneixen l’Animació Sociocultural i la mobilització social serien que:

1. Els valors que treballa el projecte no es corresponguin als
valors propis de l’Animació sociocultural.
2. Els interessos del projecte no vagin dirigits a la transformació social de les comunitats.

3. L’organització del projecte tingui un caràcter vertical on

la participació no aspira a formar part de la presa de decisions. Al mateix temps que trobem una jerarquia dins de la
part organitzativa.

4. Quan la comunicació sigui unidireccional.
5. Que la utilització de la cultural únicament tingui un sentit

de consum, sense potenciar l’esperit crític i transformador.

A forma de conclusió, diré que l’Animació Sociocultural
i la mobilització social poden tenir punts de confluència
sempre que comparteixin els objectius que es plantegin,
i s’intentin portar a terme d’una forma coherent. Quan
les comunitats s’ajunten i s’ organitzen poden ser imparables, i l’animació sociocultural pot donar eines i contextos
per facilitar aquesta passada a l’acció on les comunitats
s’apropiaran del seu present.

4. Un espai de comunicació efectiva i que a la vegada tingui
cura de les persones. Des de les reunions d’organització
i gestió, com la que necessitem en els moments
d’implementació de qualsevol acció.
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4# 13:00
“Elements comuns i
vertebradors”
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REFLEXIONS SOBRE L’ASC
I LA MOBILITZACIÓ SOCIAL

CARLES MONCLÚS I GARRIGA
Un punt de partida, la participació com a concepte nuclear
Entenc l’ASC com un model d’acció social i cultural
que té com finalitat estimular la iniciativa i la participació de les comunitats en el seu desenvolupament i en
la dinàmica global de la vida sociopolítica en què estan
integrats. Es caracteritza per la participació de les persones en el seu propi procés d’alliberament i de construcció d’una societat més equilibrada i justa. L’ASC
actua en les persones, els grups i col·lectivitats en què
estan integrades i té un component educatiu. Des del
meu punt de vista l’ASC no és una metodologia, ja que
entenc que la metodologia que utilitza és comuna a moltes
altres disciplines de l’àmbit de les ciències socials com el
treball social, l’educació social, la sociologia, la psicologia,...
És un model d’acció perquè és una “manera de fer” que es
caracteritza per la “participació” com a concepte indefugible. Totes les altres disciplines també poden fer servir la
participació, o no, però en el cas de l’ASC és una condició
“sine qua non”. Compartisc amb Fernando de la Riva1 la
idea que l’ASC prioritza:
• La comunicació i la participació com àmbit, instrument,
llenguatge i eix del procés de desenvolupament social i
cultural.
• Al grup, als grups o col·lectius i comunitats socials i, dins
d’aquests, a aquells segments que tenen majors barreres per a
la participació.

• La llibertat i la iniciativa pròpia dels grups per damunt
d’intervencions externes. L’objectiu consisteix a aconseguir
que els grups o col·lectius desenvolupen les seues pròpies
alternatives i solucions als seus problemes i necessitats.
• Els mètodes actius, creatius, dinàmics i experiencials.
• Els processos estables, permanents i direccionals enfront de
les accions puntuals.
• La vinculació dels processos als problemes, necessitats i
situacions dels protagonistes reals (cada grup) i del medi on
es desenvolupen aquests (cada realitat).

Acció social enfront d’intervenció social
I m’agrada més parlar d’acció social enfront d’intervenció
social. Encara que el verb intervenir significa “prendre part
en una acció”, el concepte d’intervenció social sempre em
remet a la idea d’intervenció quirúrgica. I aquesta analogia
em situa en un tipus d’acció feta des de fora sobre un subjecte (o grup) que rep de manera passiva la nostra acció. I
des de l’animació entenc que mai podem actuar des de fora,
ni podem entendre el grup com un subjecte passiu i aturat
que està esperant la nostra acció sinó com un subjecte actiu
i en moviment que actua i interactua constantment. I que
es transforma durant la mateixa actuació. Utilitze aquesta
analogia de la intervenció quirúrgica perquè massa vegades
des de plantejaments que entenen l’ASC com una tecnologia social i parteixen del paradigma positivista o tecnològic
de les ciències socials es pensa que la intervenció social és
quelcom que es pot dissenyar de manera “científica” i “tècnica”. I si és quelcom tècnic, són les persones professionals
qui saben, les que han de dissenyar la intervenció. Això en
certa mesura les situa fora del procés i contradiu, des del
meu punt de vista, la filosofia i els plantejaments de l’ASC.

19

Jornada Animació Sociocultural i Mobilització Social, 2016

PARTICIPANTS
L’ASC és una activitat política

“Odio als indiferents. Crec que viure vol dir prendre partit.”
A. Gramsci
Des del paradigma crític de les ciències socials entenem
que l’ASC, com les altres disciplines i professions que
treballen amb persones són activitats polítiques. La paraula
política últimament està molt devaluada i és entesa com a
política de partit. Quan diem que és una activitat política
no ens referim a això, sinó a què darrere de cada actuació
hi ha una manera d’entendre el món que desitgem.
Perquè en ASC, ni en educació, ni en sanitat, ni en treball
social hi ha possibilitat d’ésser neutral. En una societat de
classes en què les desigualtats són, i més ara, dolorosament evidents, ens posicionem políticament de manera
inevitable. I qui no es posiciona, el que fa, en el fons, és
posar-se a favor de mantenir la injusta societat tal com
és. Com planteja el paradigma crític ni tan sols la realitat
és objectiva. La visió sobre la realitat (o millor sobre el
context) depén de quina posició social i quins interessos
tenim, i al costat de qui estem. Per tant parlar l’ASC és més
parlar de política que de tècnica. A favor de qui estem i en
contra de quins interessos estem, en definitiva quins somnis tenim i quina societat volem construir.

I la mobilització social?
L’espai Mosaiko2 que aglutina diferents entitats d’Euskadi i
Astúries que treballen l’Educació per al Desenvolupament
defineix la mobilització social com “un procés participatiu
d’accions col·lectives orientades a promoure, contribuir i
impulsar, propostes alternatives i crítiques al model de societat dominant que aprofundisquen en una major justícia
social. Aquest procés entén que la transformació passa por
l’ocupació i la presència als espais públics per tal de denunciar, reivindicar, educar i sensibilitzar sobre les esmentades
alternatives.” ...” La mobilització social és un mitjà (junt
amb altres i en coherència amb ells), una eina per promoure, contribuir i impulsar la transformació social.”

Elements que afavoreixen la mobilització social
Per a què és produïsca una mobilització és necessari que les
persones hagen reflexionat sobre la realitat, l’hagen analitzat, i això ho hagen fet junt amb altres, en definitiva, com
deia Freire3 que s’hi hagen conscienciat, s’hagen apoderat.
I les actuacions de l’ASC sempre parteixen de la perspectiva
de l’educació problematitzadora o alliberadora que plantejava Freire i busquen com hem dit al principi estimular la
participació de les persones i els grups en el seu alliberament. Podríem dir, des d’una perspectiva crítica, que l’ASC
té com a objectiu final la mobilització social. Perquè quan
hem treballat en una col·lectivitat i amb les persones i hem
teixit xarxa, aquesta comunitat respondrà de manera activa
i solidària a les injustícies o desigualtats que se li presenten.

Els elements comuns i vertebradors de l’ASC i la
mobilització social. I això de la qualitat?
Com hem dit, més que elements comuns, la mobilització
social seria l’objectiu final o a mitjà termini de qualsevol
projecte d’ASC. No vaig a entrar amb el concepte de projectes de “qualitat”, ja que sóc molt crític amb ell. La qualitat
és un exemple de com un concepte buit ha colonitzat el
nostre llenguatge en educació i en acció social. El concepte
de qualitat prové dels sistemes de gestió de qualitat de la
indústria i de les empreses de serveis. Defineixen la qualitat
com la diferència entre allò que espera el client obtenir i
allò que obté. Aquests sistemes se centren en processos
de producció i gestió però mai qüestionen el contingut,
ni els aspectes ètics d’allò que es fa. Són un exemple de
com el neoliberalisme ha treballat durant aquests darrers
trenta anys en hegemonitzar el llenguatge. Un llenguatge
que es vol cada dia més tècnic però políticament neutre i
exempt de valors. Què vol dir que un projecte d’ASC és de
“qualitat”?, que totes les accions s’han fet d’acord amb allò
que estava previst? I si resulta que el projecte no ha afavorit
l’apoderament de les persones, si resulta que s’ha fet allò
previst però les accions són qüestionables ètica i educativament. Moltes organitzacions tenen segells de “qualitat” i en
canvi la seua pràctica real és molt qüestionable.
Més que projectes de qualitat, nosaltres volem parlar de
projectes alliberadors, projectes que es comprometen amb
la comunitat, amb les persones, projectes, en definitiva, que
promoguen la mobilització social i la construcció d’una
societat més justa.
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Els elements diferenciadors amb altres projectes

Claude Gillet4 ens diu que l’animació és allò que permet a individus i grups, a través de diferents activitats
que impliquen, augmentar, encara que siga de manera
microscòpica la seua esfera d’autonomia, de llibertat,
de creativitat i d’expressivitat. Allò que diferència
precisament l’animació d’altres projectes és aquesta capacitat per augmentar l’autonomia dels grups a través
de la participació.
Jo diria que per a què una mobilització social siga
consistent és la conseqüència d’un procés en què el
grup s’ha apoderat. És cert que, de vegades, es produeixen mobilitzacions socials promogudes des d’un
grup que lidera la comunitat però si no hi ha hagut els
processos propis de l’ASC, aquesta mobilització tindrà
molt poc compromís i consistència perquè no hi ha
una vinculació real de les persones. De quins projectes
ens diferenciaríem? D’aquells que no parteixen de la
participació, d’aquells que es pretenen neutrals, lliures
de posicionament polític, d’aquells que no han treballat per l’apoderament del col·lectiu, és a dir, d’aquells
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