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Molts Monitors i Monitores han participat del MoviMent dels “indignats”

“És normal que siguem al 15-M 
perquè als esplais eduquem per la 
participació i la igualtat”

joSeP m. VAllS

En el món de l’esplai son 
molts els monitors i mo-
nitores que s’han implicat 

i segueixen participant en el mo-
viment que va aflorar el passat 15 
de maig. Per conèixer què els ha 
mogut a participar-hi, hem recollit 
el testimoni d’en Dani, el Marc, la 
Laura, la Maria i el David, cinc joves 
de diferents entitats de la Federa-
ció Catalana de l’Esplai.

L’Anna Delgado té 33 anys i és 
monitora de l’esplai La Gresca, de 
Ripollet i  Cerdanyola del Vallès. 
Des del 15 de maig va participar 
a les assemblees que es feien a la 
Plaça de Catalunya. “Em va moti-
var que tanta gent decidís alçar la 
seva veu per qüestions que consi-
dero bàsiques, com ara el dret al 
treball, l’educació, l’habitatge o 
l’alimentació”. De les nits que hi 
va passar en destaca la de la final de 
la Champions, on va viure el pitjor 
i, alhora, el millor moment: “Vam 
passar molta tensió i por, però va 
ser molt emocionant aconseguir 
que no hi hagués incidents!”.  Va 
estar acampada dues setmanes a 
Barcelona, fins que es va constituir 
l’assemblea al seu poble. “Crec que 
aquest és el camí:  treballar barri a 
barri” comenta l’Anna, que consi-
dera “natural” que a les entitats de 
lleure hi hagi molts joves que s’im-
pliquin en aquest moviment, ja que 
“als esplais eduquem en els valors 
de la participació i de la igualtat”.

Sobre la implicació dels centres 
d’esplai també opina el Dani Cel-
ma, de 30 anys, responsable de 
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l’esplai Xino-Xano, del barri del 
Clot de Barcelona. “Als esplais en-
senyem als infants a participar, a 
prendre decisions, a pensar per ells 
mateixos”. Ha participat en l’ela-
boració de la proposta educativa 
“Àgora”, que permetrà treballar 
aquests valors als eplais de la Fe-
deració el proper curs 2011-2012.  
Per a Celma, el moviment dels “In-
dignats” respon a la ràbia interna 
de no saber com canalitzar el que 
estan passant en la política i en 
l’economia. Apunta a la necessitat 
de definir objectius concrets, com 
ara “fer la democràcia participativa, 
racionalitzar la política i  repensar 
l’economia”. El Dani, que ha par-
ticipat activament en l’assemblea 
del seu barri, recorda amb molta 
emoció la manifestació del 19 de 
juny: “veure com anaven arribant 
els grups de gent, l’un darrere l’al-
tre, va ser màgic!”, recorda. L’altra 
cara de la moneda va ser l’intent de 
desallotjament de la Plaça de Cata-
lunya: “No sóc dels que increpen 
els mossos, però vaig veure un ús 
desmesurat de la força!”.

El mateix 
matí del 27 
de maig, el 
Marc Alcaraz, de 25 
anys, anava de camí cap a 
l’esplai Espurnes (Esplugues 
de Llobregat), del qual n’és 
responsable i monitor.  Tot i 
que va viure de desallotjament a 
través de la ràdio i el twitter, coin-
cideix en que aquell va ser el pit-
jor moment, junt amb el dia dels 
incidents del Parlament. “Va ser 
una pena que l’acció d’uns quants 
ens desautoritzés tant”. El que va 
motivar el Marc a participar en les 
assemblees i manifestacions va ser 
veure que es tractava d’un movi-
ment  ciutadà. “La gràcia és que no 
hi ha ningú al darrere i que sigui 
un moviment pacífic” –afirma- i 
en destaca el dia de la primera as-
semblea: “Se’m va posar la pell de 
gallina en veure que “tres mil per-
sones podien debatre i decidir co-
ses votant amb la mà alçada”.  Pel 
que fa al tema dels lideratges, el 
Marc pensa que és una oportunitat 
de fer les coses d’una altra manera. 

“El problema és que la resta de la 
societat està tant encotillada,  que 
podem acabar arraconats!” 

El David Moliner, de 25 anys, 
és monitor de l’esplai Mogwli  i 
responsable del punt Òmnia. Una 
setmana després del 15 de maig, ell 
i una colla d’amics van organitzar 
una acampada a la Plaça de Cata-
lunya... però la de Cornellà de Llo-
bregat. “S’hi va anar afegint gent, 
tothom ens ajudava i vam estar més 
de vint nits acampats”. El David, 
que va participar en la comissió de 
comunicació, explica que un dels 

moments més emocionants va ser 
la visita de l’Arcadi Oliveras que 
va fer una xerrada que va seguir 
molta gent, tant a la plaça com a 
través de la xarxa. Opina que tot 
aquest moviment ha de convertir-
se en “una plataforma de protesta 
real, que proposi solucions”. Li 
agradaria que les places seguissin 
sent un lloc on les persones dialo-
guin, discuteixin i decideixin sobre 
els temes realment importants, com 
ara l’educació , la sanitat i la viven-
da “temes bàsics en els que podem 
perdre drets a gran velocitat.”

La Laura Zapata, de 24 anys, 
monitora de l’Esplai Pubilla Ca-
ses-Can Vidalet, es va assabentar 
que a la seva ciutat, L’Hospitalet 
de Llobregat, es volia crear una as-
semblea. Va ser llavors quan s’hi 
va afegir i allà va trobar-hi molta 
gent que, com ella, “també estava 
indignada amb aquesta democràcia 
on sembla que només s’escolta la 
veu del poble cada 4 anys”. Per a 
la Laura,  el nivell de participació 
a L’Hospitalet va ser bastant fluix. 
Per això des de l’esplai van fer di-
fusió del que estava passant.
Els millors moments viscuts per la 
Laura van ser quan, a les assemble-
es  es prenia una decisió votada i 
acceptada per tothom. “Això poten-
ciava el sentiment d’unió i les ga-
nes de seguir cap endavant donant 
petits avenços”. Confia que la clau 
per la continuïtat serà la mobilitza-
ció als barris on un gran índex de 
població se sent identificat amb les 
mateixes problemàtiques i conclou 
“l’ultima cosa que s’ha de perdre 
és l’ esperança!”. ■
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