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20è aniversari de l’Associació Nacional 
Parlamentària Escolta de Catalunya  

Palau del Parlament, 21 de juny de 2017 

President Benach, diputades i diputats, directora general de joventut, exdiputades i 

exdiputats, representants de les agrupacions escoltes, senyores i senyors, amics i 

amigues, és un honor cloure aquest acte de celebració del vintè aniversari de la 

creació de l’Associació Nacional Parlamentària Escolta de Catalunya i un veritable 

plaer tenir tants representants del moviment escolta del país aquí.  

És sabut, conegut i reconegut, que el moviment escolta ha estat, i és, una escola de 

formació, una escola de formació en valors positius i en actituds positives. I ho ha 

estat sempre. Fa cent deu anys, quan es va formar, ja ho era. I aquells valors 

continuen sent vigents ara i aquí, al nostre país, i absolutament actuals: l’estima per 

la natura, el lideratge, el compromís, l’assumpció de responsabilitats, la participació 

i la implicació en la vida política... Tots aquests valors són contínuament presents en 

qualsevol agrupació escolta. 

Crec, però, que és el compromís amb l’entorn, el compromís amb el país, amb la 

societat, i la convicció que es pot transformar el món, que es pot fer un món millor, 

el que ha fet que en tantes institucions polítiques, en tantes associacions cíviques, 

en tantes entitats culturals i socials, hi hagi tantíssimes persones que hagin passat 

per l’escoltisme: presidents de la Generalitat, presidents del Parlament, consellers, 

diputats... Evidentment, si fa vint anys es va crear aquesta associació és perquè hi 

havia molts diputats i moltes diputades, i molts exdiputats i moltes exdiputades, que 

havien passat pel moviment escolta.  

Però aquest fenomen no és exclusiu de Catalunya. Som molt creatius, fem moltes 

coses i som pioners en moltes coses, però d’associacions com l’ANPEC n’hi ha més 

de cent arreu del món. 

Això què vol dir? Que les persones que han passat per agrupacions escoltes són més 

proclius a assumir responsabilitats col·lectives, són més proclius a associar-se, a 

formar part d’institucions, a voler canviar les coses. Aquí i a tot arreu. Per tant, vol 
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dir que l’escoltisme influeix en la vida de les persones, influeix en els projectes de 

vida.  

I en el cas de Catalunya tenim un escoltisme absolutament plural, plural pel que fa 

a la ideologia, les conviccions, les creences, les identitats nacionals; plural com el 

país. Crec que aquesta pluralitat és el que ha permès a l’ANPEC fer una aportació 

positiva al parlamentarisme. Perquè crea espais de diàleg, ha trobat espais de diàleg, 

punts de trobada en què conflueixen diversos grups parlamentaris. És a dir, actua 

com un pont, com un pont de diàleg, ha construït ponts de diàleg entre els grups 

parlamentaris. I no només aquí, sinó que l’escoltisme és una manera d’arribar a 

representants polítics d’arreu del món. 

Per tant, com a presidenta del Parlament, només em queda donar-vos les gràcies. 

Primer, a tot el moviment escolta, absolutament a tot, perquè sou una escola de 

formació, una escola d’educació dels nostres joves. Felicitats. I felicitats també a 

aquests parlamentaris que fa vint anys van tenir l’encert de crear aquesta agrupació. 

Com el president de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, desitjo a 

l’associació molts més anys de vida. Vull, doncs, felicitar-vos per la feina, felicitar 

tots els membres de l’ANPEC per aquests vint anys de feina, que estic segura que 

continuarà, i felicitar tot el moviment escolta per tota la tasca que fa per construir no 

només un país millor, sinó un món millor.  

Per tant, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquests vint anys i endavant. Com diu 

el moviment escolta, sempre a punt! 

Gràcies. 

 

 


