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RESOLUCIÓ SOBRE LA PRIORITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME EDUCATIU EN LES
POLÍTIQUES DEL GOVERN
L’associacionisme educatiu ha realitzat durant aquest darrer segle una valuosa tasca pedagògica
optant per l’educació integral de les persones i l’educació en valors. També ha esdevingut una
important escola de democràcia i participació i un valuós factor d’integració i de cohesió social. Tot
aquest mestratge l’han protagonitzat, i ho continuen fent, caps, monitors/es i animadors/es que, des
del seu compromís individual, opten per l’educació com a eina clau per formar catalans/es
compromesos/es amb el seu entorn i no súbdits o clients de les vicissituds del sistema.
El compromís es transmet, sobretot, des de la gratuïtat, exercint-lo, i l’associacionisme educatiu ha
esdevingut una autèntica escola de compromís per la societat catalana.
Durant els darrers anys s’han produït alguns canvis socials al nostre país com l’entrada de la dona al
mercat de treball, el retard de l’emancipació i de l’arribada dels fills, el canvi en els models familiars i
les dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar que han portat a la aparició d’una nova
necessitat social en l’àmbit de l’educació d’ infants i joves. Aquesta nova necessitat s’ha traduït en
un augment d’activitats pedagògiques realitzades més enllà de l’horari escolar. Aquest fet ha
provocat l’aparició de nous agents educatius com ara les empreses de serveis de lleure amb afany
de lucre o be les entitats sense afany de lucre prestadores de serveis de lleure, que realitzen la
tasca amb personal remunerat, les AMPA o les mateixes institucions públiques.
Davant d’aquest escenari, des del CNJC, vam demanar que s’ordenés aquest àmbit i que es donés
suport i reconeixement a l’associacionisme educatiu. Vam definir quines mesures de foment i suport
ens calien i vam fer una resolució anomenada “Per unes polítiques públiques de foment i
reconeixement de les organitzacions d’associacionisme educatiu” que es va aprovar en el ple de
l’Assemblea General Ordinària del CNJC, l’any 2005 a la Seu d’Urgell.
Considerem que cal afavorir que els joves s’emancipin i siguin ciutadans crítics i responsables. Per
fer-ho calen, per una banda, les polítiques d’emancipació enteses com les que han de facilitar
l’accés a l’habitatge i al treball, i que aquest govern ha entomat amb el futur “Pacte Nacional per
l’emancipació”. Però, també són necessàries les polítiques de foment de la participació i de suport al
moviment associatiu. En concret, i perquè més enllà de ser associacions, eduquen infants i joves en
aquesta participació, en el marc de l’educació en el lleure, calen polítiques contundents de suport i
promoció de l’associacionisme educatiu, com prometia ser la iniciativa parlamentària engegada, però
avortada pel final de la legislatura, que va treballar-se l’any passat.
Aquest mes s’ha fet públic el “Pla de Govern 2007-2009” i hem constatat que les polítiques de suport
i reconeixement a l’associacionisme educatiu no figuren com a polítiques prioritàries per aquesta
legislatura i tampoc apareix l’elaboració de la “Llei de Suport i reconeixement a l’associacionisme
educatiu” com a una acció prioritària pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya reunit a Berga el 25 de març de 2007
en la seva XXIX Assemblea, manifesta que és necessari:
1.

Instar al Govern de la Generalitat a que prioritzi en el seu Pla de Govern les polítiques de
suport i reconeixement de l’associacionisme educatiu.

2.

Instar al Govern de la Generalitat a que prioritzi la propera “Llei de suport i foment de
l’associacionisme educatiu” dins les accions legislatives prioritàries de la seva acció de
Govern.

3.

Instar a tots els grups parlamentaris i als membres de la Comissió de Joventut del
Parlament, a treballar la futura “Llei de suport i foment de l’associacionisme educatiu” en el
marc del Parlament tenint en compte la opinió de totes les associacions juvenils educatives.

Resolució impulsada amb caràcter d’urgència per Acció Escolta de Catalunya, Associació de
Casals i Grups de Joves de Catalunya, Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs
d’Esplai de Catalunya, Escoltes Catalans, Esplais Catalans – Esplac, Federació de Centres
Juvenils Don Bosco i Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC)
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