Catalunya-Europa
CINC ITINERARIS PEDAGÒGICS

Pedagogies de la resistència
Pedagogies de la democràcia
Salvar la persona de l’infant és l’objectiu
de les diferents onades de renovació pedagògica
a Catalunya al llarg del segle XX. Un període que
ha reclamat una amatent i continuada construcció
de pedagogies de la democràcia i la resistència per
fer arrelar i mantenir els valors de les llibertats
individuals i públiques, la democràcia
i la solidaritat.
Avui, a Europa, assistim a l’emergència de contravalors econòmics,
ideològics i religiosos oposats als fonaments humanístics, de justícia i
de pau que han bastit l’europeisme i la creació del Consell d’Europa.
En aquesta mostra presentem cinc itineraris de pedagogs i pedagogues
com a indicadors de la diversitat i riquesa del moviment renovador.
Al seu costat podrien mostrar-se moltes altres valuoses aportacions
personals. Es tracta d’educadors que es veuen a si mateixos com
a agents del canvi social per construir una societat millor basada
en la pau, la cultura i la justícia.
Les trajectòries personals van acompanyades de la seva implicació
en organitzacions de caire associatiu o de caràcter polític pel que fa
a Catalunya (Mancomunitat, Ajuntaments o Generalitat) i, en l’àmbit
d’Espanya o d’Europa, en moments de recuperació democràtica.
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Els cinc itineraris mostren la construcció d’una nova educació,
en connexió amb les propostes que sorgeixen a Europa i al món,
per respondre de primer als reptes de la societat industrial i, a hores
d’ara, a la societat del coneixement i la globalització. I, també, al repte
de l’actual immigració multiètnica i multicultural a Catalunya.
La renovació pedagògica s’ha orientat a enfortir la cohesió social
i una respectuosa i plena integració dels infants i joves fills de
la immigració, des de l’escola i l’educació social, amb la necessària
participació de la família, la societat civil i l’entorn, i amb la necessitat
d’obrir-hi perspectives laborals i d’activa participació cívica i política.
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