
 
 

 

Ideari del centre 

Som una entitat oberta a la societat que, com a centre no formal d’educació en el lleure, vol acompanyar 
els seus membres en el seu procés de creixement i maduració a través d’una educació integral i d’una opció 
de persona i de societat concreta. 

Els principis en què volem basar la nostra actuació són l’amor, la llibertat, la veritat, el diàleg, la justícia i la 
pau. La nostra és una missió educativa, cultural i social, que proposa un arrelament i un compromís amb la 
llengua i la cultura pròpies de Catalunya i en el diàleg intercultural. 

Per això, creiem en una actuació d’acord amb les següents opcions: 

UNA OPCIÓ DE PERSONA  

· Que tingui vocació de ser més que de posseir.  
· Que es va coneixent amb la seva interiorització, experiència i autocrítica, adonant-se i acceptant les seves 
diferències i essent coherent amb la seva escala de valors.  
· Que estima, que serveix i es dóna als altres, que lluita per les injustícies i que sap que tothom té els 
mateixos drets i deures.  
· Compromesa, que participa activament en la construcció d’una nova societat.  
· Que assumeix la cultura com a mitjà de relació, participació i transformació; ciutadana del món i en 
particular de Catalunya.  
· Dinamitzadora de la història amb la seva reflexió, crítica i actuació.  
· Que se sent part integrant de la natura i per això la respecta, estima i protegeix, aprofitant els recursos 
que li ofereix sense destruir-la.  
· Oberta al transcendent, a la recerca del sentit, més enllà de tota expectativa humana.  

UNA OPCIÓ DE SOCIETAT  

· Amb unes estructures justes i democràtiques.  
· Reconeixedora del pluralisme i les llibertats polítiques i personals.  
· Que defensi la cooperació i la solidaritat, l’austeritat i la gratuïtat davant de l’individualisme.  
· Que sigui capaç d’integrar a tothom acceptant i entenent la diversitat, sense marginacions de cap tipus.  
· Que adquireixi uns principis basats en l’acceptació lliure i l’acord entre iguals, configurant una societat 
pluralista, fonamentada en la justícia, la pau i la participació.  
  

UNA OPCIÓ EDUCATIVA  

· Centrada en la vida de grup, tenint en compte la individualitat de la persona per tal de dur a terme una 
pedagogia global, alliberadora i activa.  
· Que promogui la mútua influència que es dóna entre els educadors i els infants, adolescents i joves.  
· Centrada en l’esplai com a peça important de l’esglaó social, on els monitors són els catalitzadors del 
procés educatiu.  
· Que permeti el descobriment del propi ésser, de tal manera que porti cap a una animació de la 
personalitat, la qual es manifesta en un estil de vida coherent, creatiu i propi.  
· Que promogui l’amor per la cultura així com l’arrelament i la participació en la comunitat de la qual es 
forma part, com a base per un compromís social més ampli.  
· Respectuosa davant les diferències culturals i físico-psíquiques.  
· Que permeti incidir en el desenvolupament integral de la persona a través de l’acció i la reflexió per 
assumir el seu paper en la transformació de la realitat.  
·  Que parteixi sempre del respecte per cada infant i les seves característiques.  
   

UNA OPCIÓ CRISTIANA  

· Que inclou l’atenció a la dimensió del transcendent de l’home com a part de la seva educació integral.  
· Que obre l’acció educativa a la recerca del sentit i el significat de l’existència humana.  
· Que possibilita el descobriment i el seguiment de la persona de Jesús i del seu missatge a partir de la 
nostra vida quotidiana i la del centre.  
· Que eduqui en els valors de l’Evangeli a través d’un diàleg entre l’estil de vida proposat per la tradició i la 

pròpia situació històrica.  
· Que vincula el  centre i la persona a la Parròquia i que en promogui el sentit de pertinença.  

Reus, 13 novembre 1993 


