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locat a les estructures tradicionals: 
partits, sindicats, també ONG i 
entitats del Tercer Sector. Segons 
molts dels seus protagonistes, el 
repte d’aquesta mobilització és 
que vagi més enllà de les acam-
pades. Que la seva denúncia sigui 
escoltada per aquells que tenen res-
ponsabilitats públiques i capacitat 
per incidir en decisions que neces-
sàriament transcendeixen el nostre 
àmbit nacional i el de l’Estat.

Des d’aquí fem una crida a la parti-
cipació  – prossegueix Barba-  “Si-
guem conscients que, més enllà de 
les concentracions i manifestaci-
ons, es tracta d’un camí de llarg re-
corregut i d’una fantàstica oportu-
nitat per debatre aquestes qüestions 
als esplais, entre els monitors i les 
monitores, amb els i les joves, amb 
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el 15-M reinVindica la priMacia de la pOlÍtica enVers la dels pOders ecOnÒMics

el moviment del 15-M: 
la indignació d’una generació
Amb el programa Àgora, la participació serà l’eix del treball educatiu als esplais el proper curs

reDACCiÓ

El passat 15 de maig, milers 
de joves sortien al carrer 
per expressar la seva veu. 

El mateix dia, començaven les 
acampades a la Puerta del Sol i a la 
Plaça de Catalunya. Des de llavors, 
la simpatia i l’adhesió al moviment 
dels indignats va anar creixent. Les 
acampades es van estendre  arreu i  
milers de persones van  participar 
a les cassolades i a les assemblees 
de cada plaça. Més enllà dels des-
graciats episodis del Parlament, un 
mes després, la manifestació del 19 
de juny va expressar l’ampli i trans-
versal suport ciutadà que va assolir 
el moviment. El món de L’Esplai no 
ha estat aliè a tot això. 

Des del mateix 15 de maig, cente-
nars de monitors i monitores dels 
centres d’esplai van participar en 
les acampades i assemblees, tam-
bé molt pares i mares, voluntaris i 
col·laboradors de la Fundació van 
expressar la seva sintonia amb la 
mobilització. Als òrgans de govern 
de la Fundació i la Federació Ca-
talana de l’Esplai també es va fer 
un comunicat posant en valor  la 
mobilització que s’havia generat, 
els valors que l’orientaven  i les 
raons per la indignació. 

Per al vicepresident de la Fundació 
i president de la Federació Catala-
na de l’Esplai, Carles Barba, “les 
conseqüències de la crisi l’estan 
pagant els més febles. L’Estat del 
benestar, que protegeix els més 
dèbils, no s’ha d’esquerdar per la 
irresponsabilitat d’alguns. No és 
legítim ni és just que els mercats 
i els poders econòmics manin i 
determinin el món polític i la vo-
luntat de la ciutadania. Els valors 
de L’Esplai són incompatibles amb 
tot això”.
 
Aquest moviment és, en primer 
lloc, un moviment d’indignació 
i de resposta davant d’injustícies 
flagrants que no vol donar per in-
evitables. És, en segon lloc, una 
demanda per tal que la política i 
la veu ciutadana prevalgui sobre els 
interessos dels poderosos. També, 
una crítica a la incapacitat dels par-
tits polítics per donar-hi resposta. 

Per a Salvador Carrasco, catedràtic 
emèrit de Sociologia de la Univer-
sitat de Barcelona i membre del 
Patronat de la Fundació, “ el mo-
viment dels indignats, a més de 
ser un clam per la justícia, planteja 
una certa oposició radical al sistema 
capitalista dominant; es apartidis-
ta, no apolític; és assembleari, no 

d’aparells organitzats; és utòpic, no 
possibilista; és testimonial, no opor-
tunista; mira lluny, no pretén pactar 
res a curt termini”  Per a Salvador 
Carrasco, el moviment “ens recorda 
que la participació no pot quedar re-
duïda al joc de les institucions. Que 
ja no es tracta només  de dir que 
un altre món és possible, sinó de 
treballar per a fer-lo una mica mi-
llor, avui i aquí. Som davant d’una 
realitat i unes formes de pensament 
que evoquen velles aspiracions lli-
bertàries, pacifistes, naturalistes i 
ambientalistes, d’arrels històriques 
a casa nostra. No és quelcom es-
trany ni llunyà en el decurs de la 
nostra història contemporània, en 
la qual aquests ideals han tingut 
expressions diverses. D’aquí el seu 
interès i la necessitat d’anar a fons 
en l’anàlisi del fenomen”. 

el lideratge de la joventut
Tot i que la protesta ha tingut un 
abast intergeneracional, el cert és 
que el moviment ha estat protago-
nitzat i liderat per gent jove. Una 
generació que ha decidit prendre 
la paraula i que no es vol resignar 
a quedar al marge del món laboral 
però tampoc de la possibilitat de 
ser ciutadans actius i protagonis-
tes  del seu temps. Les noves tec-
nologies, les formes horitzontals 
d’organització, la persuasió a les 
assemblees i el mètode pacífic, han 
estat pautes d’aquest moviment 
que té tota la vitalitat de l’espon-
taneïtat i les debilitats de  la manca 
d’estructura i de representació. 

No està clara la seva continuïtat. 
Ha guanyat un primer pols medià-
tic i de mobilització que ha descol-

les famílies. Per expressar l’opinió 
i prendre responsabilitat com a ciu-
tadans  als nostres pobles i ciutats 
i també a la xarxa”.

Àgora, proposta educativa 
sobre participació
Des de fa mesos, a la Fundació i 
la Federació Catalana de l’Esplai 
s’està treballant en la definició 
de la proposta educativa del curs 
2011-2012 . Amb el títol “Àgora”, 
es tracta d’una  proposta educativa 
per treballar el valor de la partici-
pació entre els infants i joves dels 
esplais (vegeu pàg. 19).
Un concepte que té a veure amb 
assumir el compromís i la respon-
sabilitat en els afers col·lectius, els 
comuns, els de tots i totes. L’objec-
tiu és caminar des de la indignació 
a la participació. ■
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