CIRCULAR 15/2020
RESUM REUNIÓ DE PRESIDENTS DASC 2020

Us fem un breu resum de les aportacions i continguts de la Reunió de Presidents que
vam celebrar en motiu del DASC 2020, i que vam dedicar a parlar sobre la situació de
confinament de l’activitat associativa.
Vam ser-hi 41 entitats, a les que agraïm la seva participació.

Salutació i intervenció d’Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i
Associacionisme
Va reflexionar sobre l’associacionisme, del seu paper socialitzador i de la necessitat de
sobreviure i mantenir el caliu associatiu enmig la situació COVID-19. Va destacar la força
de l’associacionisme posant en valor la seva capacitat d’imaginació, el treball
col·laboratiu, la creació i la voluntat de compartir el que es fa.
Respecte a la situació d’incertesa generada per la COVID, va plantejar la necessitat de
preveure i pensar propostes d’activitats per al tres possibles escenaris que ens puguem
trobar: una situació de normalitat que permeti l’activitat presencial, la limitació de
moviments i activitats, o la possibilitat d’un nou confinament.
Va fer referència a la gran oportunitat que en aquests moments ofereixen les
tecnologies, i la possibilitat de digitalitzar i adaptar algunes de les nostres activitats. És
un mitjà que serà majoritari en aquests moments, i que posteriorment pot conviure amb
la necessària presencialitat. És una situació temporal que alhora ens ha de portar un
nou aprenentatge.
Va anunciar la convocatòria de subvencions per a entitats per aquest 2020, i de la
convocatòria extraordinària per compensar despeses d’aquests mesos de forçada
inactivitat (lloguers, subministres, etc.)
Va acabar llençant un clar missatge “No podem permetre que decaigui res del que
podem construir col·lectivament, cal buscar les idees per ser-hi presents”.

L’activitat federativa en situació de confinament
Albert Català va comentar que la situació ens ha portat a suspendre l’assemblea del
passat mes de març, i acordar l’ajornament de les trobades presencials del DASC a
Tavèrnoles i la 50a Trobada prevista a Terrassa per al 2021. Si que va destacar que es
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treballa per tirar endavant amb la revista i el retallable, reforçant el seu paper per fer
present la nostra tasca a nivell presencial.
Ens cal buscar les maneres per fer possible que el pessebrisme no falti en el proper
Nadal, buscant si cal nous formats. Així, per exemple, treballem en un retallable que
també sigui accessible virtualment, però alhora plantejant la necessitat de trobar la
manera de repartir-lo més enllà de les pròpies exposicions.
El seu missatge “Hem de ser presents al Nadal més que mai”.

Aportacions de les presidències, propostes davant la situació COVID-19
Tot seguit es va obrir un torn de paraules per tal que algunes de les presidències
participants a la reunió exposessin les seves visions i propostes. Aquest és un recull del
que es va aportar:
-

-

Intentar preservar les exposicions en els seus formats originals si és possible,
prenent les mesures higièniques i organitzatives necessàries.
Buscar opcions per fer pessebres públics i en aparadors dels comerços, sobretot
en aquells casos en que les exposicions no siguin viables per les característiques
dels seus espais i/o nombre de visitants.
Buscar espais alternatius més amplis, per facilitar l’exposició. Alguna entitat ja ho
està treballant amb els respectius ajuntaments per fer-ho possible.
Buscar altres espais i recursos per repartir els retallables, fins i tot en major quantitat
dels habituals.
Planejar un vídeo de com fer un pessebre amb poliestirè, com a alternativa al curset
habitual.
Incrementar horaris d’obertura de les exposicions per facilitar espaiar i regular millor
l’accés de visitants de les exposicions, tot i que això requereix disposar de més
recursos personals per obrir i vigilar-les.

La conclusió és que hi ha idees i ganes perquè el pessebre no falti a la cita del proper
Nadal.
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