PONENClf I:

II. PROGRAMA. A) POLITICA: POUTJQUES

SOCIALS. ADDlCIO

"POLITIQUES DE FORMACIO-OCUPACIO IINTE(;RACIO
PLA O'ACTlfACIO
EDlICATHJ".

AL PUNT IV:

OELS .JOVES:

Els Social democl'fl1es pensem que hem de saber oferir als nois i Hoies de les noslres
Pmn'3C)uies-Ciutats mltltiples activitats vincnlacles al cnrrieuhnn escolar i que els hi
penneti de coneixer i pat1icipar en projectes culturals, esportius, de coedllcaci6,
d'intercnlluralital, d'edncaci6 mnbiental i de cooperaci6 i solidmilat, qne fomenten tots
ells cIs valol's civics i democn'ttics nmb intencionalitat edl1calivn.
Els Comuns, per voluntat propia, han d'actnal' igl1alment per convel1ir I'educacio en un
d~ls eJemellts est 'ategics de progres de Ja Pmroquia-Cilltal en la nova societal de 1a
infonnaci6, el coneixemcnt i !'aprenentatge.
La Crencio d'nn "PIa d' f\ctnaci6 Educ<'ltiu" c1eterminaria els oI~iectius i Ie, actllacions a
desenvolupar en matelia edllcativa per part dels principals agents d'nna polHica
edllcRliva COml.lllal:La "Comissi6 cl'Eclucaci6 COl1mnal" fonnada pels C6nsols Major 0
!vfenor, i ells responsahlc/s de les dife(cnts Arees implicades.
Am be, tinc1riem el rise de caure en una poJitica eelucati 'a rnermnent fonnal i amb ain~5
tant sols de modernitat 5i 110 acompanyem aqllest "PIa d' Actuaci6 Edllcatiu" d'nn
c011tingnt mes social a traves de l' implementacio de:
a) Pin Jove Formaci6-0ctlpaci6

clels Comuns cent rat el dos aspeci~s:

I. La lluita contra el fracas escolar i no 11011esen el cas dels joves, sino t(Hnb,-~ en el de
les persones adultes que en pateixenles cOllseqiiencies (una j)roblemiltiea que determina
i explica, l110ltes vegacles en I'evolncio postfrior de I'individll, bona part de
eomportaments
antisodals)
creant llna "Xarxa de CoHahoradors"
dirigida a In
prevenci6, recolzament i organitzaci6 d' accions dirigides als joves que abanclonen
l'eseolaritat obligatoria i a 1'edllcaci6 d'adnlls.
2. Afavorir els processos de rransici6 cap aquells nois i noies que un cop (Icabat's els
eSludis no saben qUill itinerari pro fessiomll escollif i que (l traves d'ull proces
el'inform<'lci6, Orientacio, FOllllaci6 i Inserci6 via, per exemple, pnkliqucs d'Elllpresa

podrien t nil' mes cIar la se 'a vida Inborn1.
b) La creaci6 d'un "Equip d' Educadors Socials" a detenninar per eada Comll i en
dependencia del Responsable de I' Area Social, dirigit prineipalment als joves que
presellt'en unll cel1a marginalitlll quan no indic1s de dificultosa soci<'lbilitat. La principal
caracteristica de la seva feina seria la "feina de carrel''' per que es en el carrel' 011s'hi
trohen milJor la HlCljorpm'! d' aquests jo res (II ser un espai absoillt de carenties hll111<'lneS
i socials, i de pres ental' una inexistencia de limits. Ara he, per contra, les possibilitats de
crealivilat pedagogic<'l augl enten proporcionalment al primer per la p •.opia dellnici6 de
I' espai de carrel': s()cialitzadOl'~sllbstitllt dels components lradicionals de la socialitznci6

(familia, escola, etc.) i segon per les qualitats que han de tenir els educadors: Perceptill
de les causes de les situacions generadores de I'hostilitat dels menon, i no tan menors, i
coneixedor de tecniques de psicopedagogia.
Per tot aixo diem que:
Afegim al punt IV de Politiques socials de l'apanat a) Politica: que hi figura en el tronc
comll com "Espais per al jovent (culturals/educacionals-bilbioteques,
etc. esports, lleure
i esbarjo) "Politiques de Formaci6-0cupaci6
i Jntegraci6 dels Joves: PIa d' Actuaci6
Edllcatiu." basades en els models educatius a desenvolllpar abans esmenats tenint en
compte no solament els aspectes formals de l'educaci6 sin6 tambe els de l'edllcaci6
infonllal 0 edllcaci6 social, propis d'lll1a politica progressista.

Andorra la Vella, als vint-i-un dies del mes de jl1ny cle I' any clos mil tres.
IV Congres. Extraordinari.
Company Carles Jimenez Mon fort.
Comite Local d' Andorra la Vella.
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