Barcelona, 9 de setembre de 2015

Benvolgut Sr. Antoni Reig,

Com sabeu, aquests darrers mesos, des del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya i la Direcció General de Joventut del Govern hem mantingut trobades
regulars per abordar diferents elements vinculats al foment i suport a l'associacionisme
educatiu amb infants i joves.
En aquest espai hem constatat compartidament, i de nou, la complexitat d'impulsar
determinades polítiques sense l'existència d'un marc normatiu propi que protegeixi i
fomenti l'associacionisme educatiu, especialment en aquells àmbits en que existeix
normativa sectorial de diferents àmbits que afecta l’activitat desenvolupada per
l’escoltisme, l’esplai i altres moviments infantils i juvenils de base associativa i
voluntària. Incidir permanentment en un ventall ampli de lleis i reglaments, que a més
a més estan impulsats des d’altres perspectives, objectius i diferents graus de
coneixement de la realitat de l’associacionisme educatiu, dificulta la tasca que es
realitza en aquest sentit des de les entitats, des del CNJC com des de la pròpia Direcció
General de Joventut.
A la vegada, el grau d’identificació, reconeixement i difusió de l’associacionisme
educatiu amb infants i joves com una realitat amb unes característiques i necessitats
singulars respecte l’àmplia i diversificada oferta de serveis de lleure, oci i
socioeducatius que presten empreses, administracions i entitats ha pres una força
important aquests darrers anys.
D’una banda el Consell Nacional de Joventut de Catalunya reclamava el
desenvolupament d’una política de suport a l’associacionisme educatiu en les
resolucions “Per a unes polítiques públiques de foment i reconeixement de les
organitzacions d’associacionisme educatiu” i “Resolució sobre la priorització de
l’associacionisme educatiu en les polítiques del govern” aprovades en les assemblees
del CNJC del 2005 i 2007 respectivament.
De l’altra, en l’àmbit parlamentari, la Llei d’Educació de Catalunya reconeixia com a
comunitat educativa a l’associacionisme educatiu, singularitzat respecte les empreses i
entitats de lleure i serveis educatius, i la recentment aprovada Llei de voluntariat i
foment de l’associacionisme també defineix l’associacionisme educatiu com un àmbit
del voluntariat. Així mateix, l’any passat el Parlament de Catalunya aprovava una moció
on definia l’associacionisme educatiu com aquella activitat d’escoltisme, esplais i casals
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“de base associativa i voluntària” i enguany diferents grups parlamentaris han demanat
també al Parlament que es desenvolupi una política pública pròpia i singular per
l’associacionisme educatiu.
A nivell de govern, cal destacar els avenços realitzats per la Secretaria General de
Joventut per impulsar un marc normatiu propi, durant la legislatura 2003-2006 i aturat
davant la convocatòria anticipada d’eleccions, i en l’elaboració i publicació del
document de Mesures de Foment, Reconeixement i Suport de l’Educació de Base
Comunitària, publicat l’any 2010 per la Secretaria de Joventut , entre d’altres. Tot i
això, a hores d’ara encara és una assignatura pendent establir una política pròpia i
estable de foment i suport a l’associacionisme educatiu.
És per aquest motiu que des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya volem
demanar-vos el compromís del Govern de la Generalitat en l’impuls d’un marc normatiu
propi de foment i suport de l’associacionisme educatiu amb la participació de les
organitzacions significatives de l’associacionisme educatiu i el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya.
Així mateix, mentre aquest marc normatiu no sigui vigent, també us demanem el
compromís de desenvolupar polítiques pròpies de foment i suport de l’associacionisme
educatiu en els diferents àmbits en que la Direcció General de Joventut té incidència
(escoles de formació, accés al medi natural, finançament, espais, reconeixement,
visiblitat...), és a dir una agenda que tingui en compte les seves necessitats, amb
espais de participació, instruments i mesures específiques adreçades a aquesta realitat.
Esperem que compartiu les reflexions i demandes plantejades i ens posem a la vostra
disposició per tot allò que sigui necessari.

Esperant poder rebre una resposta positiva, rebeu una salutació ben cordial,

Núria Ramon

David Guàrdia

Presidenta CNJC

Secretari associacionisme educatiu CNJC
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