
Ideari del AEIG Montnegre Josep Carner 
L’Agrupament Escolta i Guia Montnegre-Josep Carner es una entitat sense ànim de lucre que 
enfoca el seu projecte en la tasca pedagògica als joves. És un cau laic arrelat al barri de 
Gràcia de Barcelona. 

Missió 
La nostra missió és treballar de manera voluntària per a la transformació social a través de 
l’educació en el lleure (educació no formal) i basant-nos en els valors de l’escoltisme. 

Visió 
La nostra visió és una societat amb persones més justes, més igualitàries, més amables, més 
respectuoses, més solidaries i més divertides per tal de fer del món un lloc millor. 

Valors 

Compromís: per a la responsabilitat global compartida i l’educació en favor de la 
sostenibilitat. 

Natura: som un agrupament de ciutat i d’aquesta manera ens és més difícil cercar la 
natura més enllà d’excursions o caus als diversos parcs del nostre entorn. Valorem la natura 
com una eina per educar i com una ajuda a sortir de la monotonia i congestió de la ciutat. 
Afavorim el respecte per la mateixa i l’interès per la seva preservació. 

Esperit crític: Entenem també l’esperit crític com un objectiu de tot individu en el que 
s’entén com una persona amb opinió, pensament propi, consciencia i introspecció. 

Altruisme: Escenifiquem l’altruisme com una virtut de tota persona que denota el fet de 
no treballar voluntàriament i de potenciar l’empatia. 

Cooperativisme: A nivell intern, comprenem la cooperació en l’agrupament de forma 
horitzontal, amb treball en equip, consciencia de grup i respecte per a les opinions diferents. 
Per altra banda, cerquem contínuament el treball en xarxa amb diverses associacions del 
nostre entorn. 

Vivencialitat: Creiem en l’educació a partir de l’experiència. Els nens i nenes són els 
protagonistes en tot moment, juntament amb un acompanyament personalitzat i la cerca de 
la superació personal. 

Igualtat, Solidaritat i Integració.


