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1. A tots els dirigents laics i progressistes:
la revolució sense passamuntanyes

En la formació de dirigents laics i progressistes haurien de constar
tres elements bàsics. En primer lloc, una potent formació teòrica que
promogui la capacitat de reflexió teòrica i d’anàlisi de la realitat social.
En segon lloc, una experiència en el lideratge de projectes dins de les
entitats del Moviment Laic i Progressista. I, en tercer lloc, l’exploració
d’altres camins de militància fora del moviment, que podríem anome-
nar viatge iniciàtic.

Aquest manual de formació de dirigents llargament esperat està, evi-
dentment, encarat a satisfer el primer dels elements descrits. Però és
igualment evident que no deixa de banda els altres dos, senzillament
els aborda des de l’abstracció amb la voluntat de no desvincular la
teoria de la pràctica, una valuosa lliçó que hem anat aprenent amb el
temps.

Quedaria un quart element, difícil de sistematitzar: qui dirigeix ha de
tenir cura de formar i acompanyar la maduració de dirigents que ens
substituiran en el futur. Assumir responsabilitats és difícil i no hi ha
manuals d’instruccions (aquest llibre no ho és). El vertigen i la sensa-
ció de soledat són habituals a l’hora d’encapçalar una organització o
un projecte ambiciós, i la millor manera de superar aquests senti-
ments és el suport mutu.
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Tornem, però, al sentit principal d’aquest manual de formació de diri-
gents. Per què donem tanta importància a aquest llibre? Doncs per-
què l’Escola Lliure El Sol sempre ha volgut ser una escola de militàn-
cia, ja sigui en l’educació d’infants com en la creació de projectes juve-
nils. I aquesta voluntat s’ha expressat durant anys ens els cursos de
monitors i directors, i en tants i tants monogràfics especialitzats. Però
amb el creixement generacional, de projectes, de magnitud i de camps
d’intervenció de les entitats i dirigents de l’MLP, es constatava des de
feia anys la necessitat de fer un pas ambiciós per condensar tot allò
que hem après i, també, en una frase que darrerament fa fortuna, tot
el que hem hagut de desaprendre. Feia falta una eina de transmissió
de coneixements que fos potent, clara, brillant, diferent, feta a la nos-
tra manera.

És clar que s’hauria pogut fer millor, però encara és més evident que
no hi ha gaire intents com aquest, tan explícit. Som un moviment
estrany en un país que encara és lluny de ser normal i, alhora, som
gent normal que fa coses estranyes. No sempre ha estat així i treba-
llem perquè la nostra manera d’entendre la vida ocupi un altre cop un
paper central a Catalunya. Mentrestant, serem pioners en la construc-
ció d’espais de llibertat.

Una darrera advertència, però, abans de donar pas a la lectura d’a-
quest manual. La militància associativa, política, és un acte de profun-
da responsabilitat individual i col·lectiva que neix de les nostres con-
viccions i la nostra experiència. Ni aquest ni cap llibre supliran mai
allò que s’aprèn fent, ben mirat, seria terrible. Aprenem fent i és així
que eduquem.
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Restar fidel és transmetre, del foc dels ancestres, 
no la cendra sinó la flama, 

i és anant cap al mar que un riu és fidel a la seva font
Jean Jaurès

2. Reflexions de quinze anys entre pioners

1. Introducció

Tot sembla apuntar que s'ha acabat l'etapa de la construcció, l’etapa
dels pioners, i comença l'etapa de maduresa de l’MLP. No és el final
d'un camí, sinó l'inici d'un nou període que pot ser molt més engres-
cador i, sobretot, molt més fructífer. La sensació és que un grup de
pioners van imaginar —somiar— que a Catalunya podria existir un
moviment infantil i juvenil alternatiu als moviments existents alesho-
res. Vint anys més tard, l’MLP ja és un fet. Es partia d'una intuïció: la
laïcitat ha de ser l'eix vertebrador d'una escala de valors o si preferiu
d'un projecte pedagògic que engresqui les noves generacions a l'acti-
vitat cívica. 

2. Plantejament teòric general

Des de mitjan segle XIX, hi ha a Catalunya una enorme capacitat asso-
ciativa. Molts són els factors que la provoquen. Un dels més impor-
tants és, sense cap mena de dubte, l’impacte de la Revolució
Industrial i la necessitat de la incipient classe obrera catalana d’asso-
ciar-se per millorar les seves condicions de vida i de treball. El fet que
Catalunya no hagi recuperat les seves institucions fins a èpoques molt
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recents ha provocat que aquesta mancança s’hagi de suplir amb una
enorme capacitat de cooperació per tirar endavant projectes de país. 

Tota la tradició associativa es va estroncar durant el franquisme. El
problema fonamental no és tant de locals i de transmissió de les capa-
citats d’autoorganització —que també—, sinó dels valors que el règim
franquista va generar en la mentalitat popular. Tot i que han passat
molts anys, sembla que alguns d’aquests valors continuen presents en
les mentalitats d’aquells que no van viure la dictadura. Moltes expres-
sions dels joves catalans d’avui en relació amb la política i la partici-
pació no són altra cosa que la pervivència d’aquells valors: “nosaltres
no podem fer res”, “la política és un mangoneo de gent gran”...

Tampoc no ha ajudat gens que aquells problemes que més costa solu-
cionar a les institucions siguin els que afecten directament els joves:
atur, precarietat, manca d’habitatge. Aquesta impotència dels poders
públics crea en els joves la sensació que els problemes que pateixen
són irresolubles. La manca de visió històrica, inherent als joves, acaba
d’ajudar a aquesta percepció. Els valors dominants d’avui continuen
essent els de la competitivitat i l’eficàcia. No són tampoc un bon marc
de referència per tal que els joves entenguin la necessitat d’actuar en
l’esfera cívica o política.

Fa la sensació que els adults han menystingut la “visió” juvenil de la
política. No han entès que si bé per a amples capes de la població
adulta és evident que la democràcia ha generat unes condicions de
vida inimaginables fa vint anys, en canvi els joves no són conscients —
no ho poden ser— d’aquesta extraordinària transformació. Ni els
poders públics, ni els mitjans d’informació, ni l’escola, han estat capa-
ços d’adonar-se d’aquest gran salt generacional.

A tots aquests problemes interiors cal afegir-hi els exteriors. La glo-
balització ha deixat la política en mans dels economistes. Els governs
han vist com les decisions es prenien en d’altres àmbits, amb un
resultat que és el segrest de la política.

La globalització es fa a un ritme impressionant mentre que la respos-
ta ciutadana (procés de creació de la Unió Europea) es fa a un ritme
exasperadament lent. La Unió Europea no té un Parlament sobirà.
L'executiu està en mans dels estats sense control dels representants

[8] Quaderns d’educació popular 4



europeus elegits democràticament. A més, no tenim una Constitució
europea que creï els instruments de control del poder. No hi ha una
autèntica política europea en què es pugui participar. Al món es van
prenent decisions, mentre la ciutadania és segrestada. Aquest fet fa
que augmenti la sensació d’impotència en els joves.

La societat catalana afirma que està molt bé associar-se, però a l’ho-
ra de la veritat els joves que participen no tenen el reconeixement
social i polític que seria desitjable. La incomprensió dels adults envers
les activitats no lucratives dels  fills és com una llosa invisible que
domina l’escena social. En un món on el més important és el valor del
diner, les activitats en associacions sense afany de lucre no s’entenen
ni se’ls dóna suport. És significativa la dificultat de moltes associa-
cions de poder mantenir-se amb les quotes dels socis. Poca gent
adulta paga alguna quota a alguna entitat, i menys a les dels seus fills.
No ajuda gens el fet que els poders públics proposin el “voluntari ins-
titucional” com a coartada a les seves polítiques culturals dirigistes. 

Encara que no sigui gaire generalitzat, és freqüent que els adults i la
gent gran foragitin dels seus locals esplais, agrupaments o grups de
joves. En la nostra societat sorprèn la quantitat de locals que hi ha per
a la gent gran i la manca de locals per als joves. Segurament és fruit
de la manca de confiança de la nostra societat envers del propi futur.
Potser és aquesta la raó de la manca de reconeixement social i polític
de les associacions juvenils. A la Gran Bretanya, per exemple, és nor-
mal que els polítics avalin amb la seva actitud les associacions de
joves, mentre que a Catalunya aquest fet és aïllat. 

El mecenatge i l’esponsorització van a parar fonamentalment a activi-
tats dels grans, i a activitats culturals de prestigi, i molt poques vega-
des a associacions que realitzen activitats en barris del cinturó indus-
trial. 

Hi ha una precondició primera perquè la participació sigui possible, i
aquesta és la cultura democràtica dels governants i dels ciutadans i el
caràcter del mateix sistema democràtic. Partim de la idea que estem
vivint el període democràtic més llarg i fecund de tota la història de
Catalunya. Partim també, perquè no dir-ho, de la falsa idea que la
transició democràtica va ser modèlica. Ara bé, es comença a tenir la

El Moviment Laic i Progressista [9]



sensació que el nostre sistema democràtic és mediocre i de baixa
qualitat. És una societat on predominen les decisions unilaterals i ten-
dencioses dels governants, mentre que es manté una baixa participa-
ció social. La por de la Guerra Civil, lògica en els anys setanta, no pot
ser adduïda avui com una raó per mantenir els joves desmobilitzats
dels afers col·lectius. Derivada d’aquestes pors ancestrals, la situació
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Podríem anar encara més enrere, però creiem que hi ha un fil conduc-
tor que s'inicia amb la revolta dels remences —s. XIV i XV— quan una
bona part dels pagesos catalans creen el primer sindicat del món i
guanyen la batalla contra els nobles catalans i el rei sobre el que s'a-
nomena els "mals usos", és a dir la part més humiliant i innoble dels
drets feudals. És l’única revolució pagesa victoriosa de l'edat mitjana.
La sentència de Guadalupe de 1486 n'és la data emblemàtica. Però la
tradició continua i trobem elements —alguns més imaginaris que
reals— en el bandolerisme, en “la busca”, en la Guerra dels Segadors
—1640— en la defensa heroica de Catalunya el 1714 o en la descober-
ta de les idees de la democràcia, la llibertat, el sufragi universal i la
república en el segle XIX. Moments històrics com l'any 1820, 1835 —
amb la revolució liberal— o el sexenni revolucionari iniciat l'any 1868
que culmina amb la I República el 1873. Es produeix paral·lelament
una represa cultural que s'inicia amb Josep Robrenyo —el pioner del
teatre català— amb Abdó Terrades —escriptor i alcalde revolucionari
de Figueres— que juntament amb d'altres formen el que s'anomena,
el seu moment, els socialistes utòpics. 

És la generació dels republicans federals l’eix central de tots els pos-
teriors corrents del pensament d'esquerres catalanes: Francesc Pi i
Margall, Josep-Narcís Roca Ferreras, Josep Anselm Clavé, etc. És
aquesta generació la que descobrirà que la lluita per la llibertat, és la
lluita per la cultura catalana: la seva llengua i les seves institucions.
Les llibertats nacionals i les llibertats individuals van íntimament lli-
gades als drets socials, al repartiment de la riquesa. Seguiran homes
i dones com Teresa Claramunt —la primera dona dirigent obrera—,
Francesc Ferrer i Guàrdia —fundador de l’Escola Moderna—, Salvador
Seguí —el noi del sucre—, Francesc Layret —advocat laboralista—,
Buenaventura Durruti —sindicalista— fins arribar a Lluís Companys i
la proclamació de la II República, on es recuperen les institucions
Parlament i Generalitat llargament reivindicades per l'esquerra cata-
lana des d'inicis del segle XIX. L'experiència republicana dels anys
trenta dura poc temps, el Govern és empresonat i després de la victò-
ria del Front Popular un cop d'estat feixista acaba amb els avenços
socials que tot just s'iniciaven. El 19 de juliol de 1936 es produeix una
revolució a Catalunya. 

El Moviment Laic i Progressista [11]



El poble català, davant la traïció d’una gran part dels poderosos cata-
lans que opten pel general Franco i l'anorreament de les institucions
i llibertats nacionals, atura el cop d'estat i fa una revolució. És l’única
revolució on els mitjans de producció no estan en mans de l'Estat, sinó
en mans del poble. Un poble desarmat aconsegueix la victòria a
Catalunya contra l'exèrcit rebel i s'inicia una llarga i heroica resistèn-
cia contra l'opressor. La falsa neutralitat de França i la Gran Bretanya
—que després patiran en la seva pròpia pell— i el decidit suport de
Hitler i Mussolini al regim sediciós fan que es produeixi un dels episo-
dis més sagnants i traumàtics de la història de Catalunya. Milers de
morts, centenars de milers d'exiliats, milers i milers d'empresonats
en camps de concentració, en camps de treball forçat i en presons
faran que una gran sensació de terror i por s'instal·lin en la societat
catalana. Una brutal repressió que durarà quaranta anys i que encara
l'any 1975 farà que hi hagi ciutadans executats per raons polítiques. 

Un règim totalitari i brutal s'instal·la a Catalunya amb el suport deci-
dit de l'Església catalana. Neix el nacionalcatolicisme. Una nova clas-
se burgesa emergirà sobre la base de l'estraperlo, la corrupció insti-
tucionalitzada i la repressió més salvatge a qualsevol intent de reivin-
dicació obrera. És aquesta nova burgesia catalana qui continua avui
dominant el panorama polític, econòmic i financer. Perviuen fins a
finals dels anys cinquanta els esquemes antifranquistes de la tradició
dels anys trenta amb grups anarquistes i comunistes que protagonit-
zen la revolta: els maquis. S'acaba aquest procés en la vaga de tram-
vies de l'any 1951.

A partir dels anys seixanta una nova generació de ciutadans va posant
les bases de l'antifranquisme modern. Una generació educada en les
escoles on predominava el nacionalcatolicisme s'adona —intueix—
que viu immersa en una gran impostura. La classe obrera catalana —
amb un gran contingent de ciutadans immigrats— es comença a orga-
nitzar a les fàbriques —comitès de fàbrica— i als barris —associa-
cions de veïns. La protesta es consolida en l'Assemblea de Catalunya
l'1 i 8 febrer de 1976, i l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi. Retorna el
president de la Generalitat —Josep Tarradellas— després de quaran-
ta anys d'exili. És un dels pocs símptomes de la reforma política del
règim on els elements de ruptura i alhora de represa del fil de la his-
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tòria estan més presents. Per fi es convoquen eleccions generals
(1977) s'aprova una constitució democràtica, eleccions municipals
(1979), eleccions al Parlament de Catalunya i Estatut d'Autonomia. 

En la societat catalana es produeix un gran canvi. S'apliquen moltes
de les idees expressades per l'antifranquisme que podríem resumir
en les idees expressades en el Congrés de Cultura Catalana —escola,
sanitat, etc. Però en la mentalitat col·lectiva els canvis no són tan
ràpids ni evidents com en la reconstrucció material. Els poders domi-
nants continuen sent els mateixos, la societat civil d'esquerres és
inexistent i, el que és pitjor, la mentalitat col·lectiva continua amara-
da dels valors del franquisme i/o de la gran por. Els anys vuitanta s'i-
nicien amb un gran optimisme col·lectiu, però amb una realitat clara:
no hi ha opcions laiques i progressistes en el panorama associatiu
català. Els partits d'esquerres estan dirigits per persones amb poca
capacitat i experiència, que no són capaços d'analitzar la situació ni de
reconstruir la societat civil progressista. L'Església catòlica i les enti-
tats paraempresarials —amb el suport del règim anterior— tenen el
monopoli de les entitats i associacions catalanes, també en l'espai del
temps lliure infantil i juvenil, excepte honroses excepcions.

4. La represa

L'any 1982 un grup de vint esplais de l'àrea de Barcelona i Badalona
sorgits de l'àmbit catòlic creen la primera entitat laica del món dels
esplais (Esplais Catalans, Esplac). Estem davant d'una entitat acon-
fessional que serà l'origen de la gran entitat que és avui Esplac. Per
una altra banda, l'any 1987 un grup de persones de diversa procedèn-
cia ideològica de l'esquerra creen a Barcelona la Fundació Francesc
Ferrer i Guàrdia. Es presenta com un nucli impulsor del lliurepensa-
ment i de les idees pedagògiques de l'Escola Moderna. Vol fer de pont
entre la tradició dels vençuts i la gent jove.

L'any 1990 Esplac i la Fundació Ferrer i Guàrdia es plantegen la crea-
ció d'una escola de formació de quadres. Es realitza un seminari que
dura dos anys amb el nom de "projecte Sol 1" per trobar els valors que
han d'inspirar la formació d’aquesta nova escola. L'any 1992 les dues
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entitats funden l'Escola Lliure El Sol i formulen l'ideari del Moviment
Laic i Progressista.

L'any 1992 es funda la Cooperativa Entorn. És la suma d'AREC una
cooperativa sorgida anys abans entorn dels esplais de Badalona i
d'Esplash, la cooperativa creada per Esplac. La fusió d'aquestes dues
entitats i la incorporació d'altres entitats i cooperatives donen lloc al
que coneixem avui com Entorn, sccl. 

L'any 1995 un grup de persones amb llarga tradició ecologista creen
la Fundació Terra, que centra el seu treball en la recerca i actuació
sobre els temes mediambientals. L'any 1997 entren a formar part del
Moviment Laic i Progressista.

L'any 1996, deu grups i casals de joves que formen la branca juvenil
d'Esplais Catalans —Esplac jove— creen l'Associació de Casals i
Grups de Joves de Catalunya. 

A partir de l'any 1994 a poc a poc totes les entitats de l’MLP s'instal·len
en la nova seu d'Avinyó, 44. Existeix una coordinació provisional per
resoldre aspectes comuns i l'any 1996 es crea primer l'“escala de
veïns” i després el Comitè d'Acció Laica (CAL). L'any 1999 la trobada
de l’MLP —que s'inicia de forma informal a Sitges l'any 1993— enco-
mana al CAL una proposta d'institucionalització de l’MLP. La proposta
s'aprova l'any 2000 a Castelldefels i pel conjunt d'entitats. S'estableix
un Presidium format per les presidències de les sis entitats, aquests
nomenen una presidència i una secretaria general. 

L’any 2001 dues entitats escoltes catalanes decideixen fusionar-se i
crear Acció Escolta de Catalunya. Una organització amb prop de vint
agrupaments escoltes situats principalment a l’àrea metropolitana de
Barcelona. L’any 2003 en el seu 1r Congrés a Vilanova i la Geltrú acor-
den acostar-se al Moviment Laic i Progressista. Es fa un debat tan
interessant com històric a l’MLP sobre el model de creixement i adhe-
sió de noves organitzacions i la idoneïtat de fer cohabitar dos movi-
ments d’educació infantil amb mètodes diferenciats (esplai i escoltis-
me). A la trobada de l’MLP al juny de 2005 s’aprova la seva entrada
com a membres de ple dret. La possibilitat que noves organitzacions
entrin a l’MLP ja és una realitat. Acció Escolta de Catalunya es consti-
tueix com la proposta d’escoltisme del Moviment Laic i Progressista.
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A la trobada de l’MLP de 2006, Cooperacció, ONG de cooperació inter-
nacional que es defineix històricament com a laica i progressista, i
amb la qual l’MLP ja tenia una relació estable des de feia anys, deci-
deix ingressar com a membre observador, per ser ratificada la seva
entrada a la trobada de 2007. 

A la mateixa trobada, també es va signar un conveni de col·laboració
amb Espai Laic, l’associació promotora de l’MLP a les Illes Balears i
que té com objectiu reconstruir la societat civil des de l’àmbit del
temps lliure infantil i juvenil. 

Presidències MLP

2000-2001 Pere Vila Esplais Catalans

2001-2002 Josep Sallarés Escola Lliure El Sol

2002-2003 Jordi Miralles Fundació Terra

2003-2004 Ismael Gómez Esplais Catalans

2004-2005 Benet Cases Cooperativa Entorn

2005-2006 Joan-Francesc Pont Fundació Ferrer i Guàrdia

2006-2007 Arcadi Corominas Esplais Catalans

Secretaries generals MLP

2000-2001 Jordi Serrano Fundació Ferrer i Guàrdia

2001-2002 Xavier Bretones Esplais Catalans

2002-2003 Gemma Martín Fundació Ferrer i Guàrdia

2003-... Joffre Villanueva Esplais Catalans

5. La realitat avui

Avui l’MLP agrupa 165 entitats i projectes locals d’educació, cultura i
transformació social. Les organitzacions associen un total de 17.000
membres i donen servei a més de 20.000 persones usuàries.
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Des de gener de 2004 la secretaria general de l’MLP està encapçala-
da per una persona alliberada que li permet exercir les seves funcions
amb exclusivitat. Això suposa donar un pas endavant en la consolida-
ció del Moviment Laic i Progressista. 

A més, des del punt de vista legal, es constitueix l’any 2006 la coordi-
nadora MLP, que permetrà l’autonomia jurídica del Moviment Laic i
Progressista. 

La Fundació Ferrer i Guàrdia lidera la creació de la marca editorial,
mlp edicions, des de la qual es pretén afavorir la difusió del pensa-
ment laic i progressista i es contribueix a la renovació constant de l’e-
ducació popular. També es posa en marxa el Programa de Suport a
Iniciatives laiques i progressistes des del qual es proposa facilitar a la
societat donar suport a l’ampli ventall d’iniciatives a favor de la lliber-
tat que es desenvolupen des de l’altruisme i el compromís.

L’estiu de 2006 es realitza la primera reunió de coordinació dels ate-
neus vinculats a l’MLP amb la participació de l’Ateneu Terrassenc,
l’Ateneu Tangram i l’Ateneu Molí 21. És un primer pas que ens porta-
rà a la futura federació d’ateneus de l’MLP, l’horitzó militant més enllà
de la infància i la joventut.

6. Balanç dels primers 15 anys

Entenem que hem estat pioners en:

– Fer una aposta per la laïcitat i el progrés en l'esfera de la societat
civil amb èxit

– L’adopció del lliurepensament com a element central i clau de la
proposta educativa que enllaça la tradició progressista catalana
amb el futur

– L'àmbit de la recerca, debat i investigació en els estudis, col·leccions
de publicacions i en l'edició de la revista Espai de llibertat

– L'opció per un model mixt treball altruista i treball remunerat al
servei d'aquest i en la creació d'una empresa modèlica del tercer
sector —sense ànim de lucre— (Entorn) al servei de d'un moviment
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– La innovació en la forma de concebre el treball amb les franges juve-
nils, vella assignatura pendent del moviment juvenil català i la crea-
ció d'un model català propi de casals i grups de joves

– La crítica als vells esquemes del treball associatiu d'inicis dels vui-
tanta. Es tracta de la crítica a l'animació sociocultural i la proposta
alternativa del model associatiu republicà

– La integració d’infants, adolescents i joves, discapacitats físics, psí-
quics i sensorials. La nostra ideologia ens impel·leix a la coherència

– Trobar un sistema organitzatiu laic i progressista en el si del movi-
ment, creant un sistema democràtic de presa de decisions i una coo-
peració basada en el federalisme contra els models jeràrquics i/o
altament professionalitzats

– Obrir el debat necessari entre esplai i escoltisme, apostant per la
doble proposta metodològica d’educació d’infants i adolescents
entorn d’un ideari comú

– Cercar espais de cooperació internacional laiques i progressistes. Hi
som presents directament sense necessàriament haver de pertà-
nyer a plataformes estatals, amb les quals tampoc renunciem a
mantenir una relació

– La integració d'infants i joves pertanyents a minories ètniques, reli-
gioses i culturals. L’MLP és el moviment educatiu que parteix d'unes
premisses ideològiques necessàries per a les polítiques d'integració
dels immigrants que seran fonamentals en els pròxims anys en les
polítiques d'esquerres a Catalunya. Fem bandera de la llibertat reli-
giosa en el si del moviment, per tant per a nosaltres no és un pro-
blema sinó un enriquiment

– La creació d’un espai de col·laboració partint de la pluralitat ideolò-
gica entenent-la com un element clau de la proposta educativa i no
com un problema
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L'ensenyament racionalista pot i ha de discutir-ho tot, 
situant prèviament els infants sobre la via ampla i directa 

de la investigació personal
Francesc Ferrer i Guàrdia

3. L’associacionisme educatiu laic: l’esplai
i l’escoltisme

1. Perspectiva històrica de l’associacionisme educatiu 
a Catalunya

Potser un dels models d’autoorganització més originals i reeixits del
panorama associatiu català són els moviments d’associacionisme
educatiu, on els joves han tingut i tenen un paper importantíssim com
a organitzadors i educadors. Trobar les arrels del que entenem avui
per activitats en el temps lliure infantil no és una tasca senzilla, però
podríem constatar que hi ha dues grans branques; per una banda el
model de l’esplai, i de l’altra, el que prové del model escolta de Robert
Baden-Powell.

Els primers antecedents de les activitats de temps lliure infantil
s’haurien de buscar al voltant de les escoles obreres i populars que
arreu de Catalunya s’anaren instal·lant a partir del sexenni revolucio-
nari. De l’experiència de renovació educativa dels sectors més avan-
çats a Catalunya en sorgeix la primera proposta d’activitats de colò-
nies, en el marc de les actuacions “d’Higiene i Cultura” de
l’Ajuntament de Barcelona governat per la Unió Republicana (1905-
1908) liderat per Francesc Layret.
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Les arrels de l’escoltisme es remunten a finals de la primera dècada
de segle; es tracta dels Exploradores de España. Aquests tenen un
caràcter molt militaritzat i estan supeditats al servei directe del
poder, del qual el màxim responsable és el rei Alfons XIII. Així el 1912
es constitueix la delegació catalana amb el nom de Exploradores
Barceloneses. 

L’arrel laica, de la qual se sent hereva Acció Escolta de Catalunya, la
trobem en l’organització dels Jovestels el 1912, relacionats amb el
partit Unió Federal Nacionalista Republicana, que tenien la seu al
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria (CADCI).

El 1930 es constitueix el consell general de la Germanor de Minyons
de Muntanya, el president de la qual és Josep Maria Batista i Roca.
Dins la Germanor trobarem tant agrupaments laics, com agrupa-
ments catòlics, aquests últims coordinats per Mn. Batlle.

El 1933 es funden Boy-Scouts de Catalunya i Girls-Scouts de
Catalunya. Els primers s’acaben unificant al febrer de 1937 amb la
Germanor de Minyons de Muntanya de Batista i Roca, essent Lluís
Companys el president d’honor. Durant la II República l’Ajuntament de
Barcelona organitza activitats de colònies per a infants.

A partir de 1945, l’escoltisme confessional torna a organitzar-se pro-
tegit per l’Acció Catòlica. La vinculació d’aquest escoltisme catòlic a
l’Església provocarà l’any 1956 la divisió de l’organització unitària.
Tres anys més tard les organitzacions escoltes resultants de l’escissió
(Boy Scouts de Catalunya, Minyons de Muntanya i les Delegacions
Diocesanes d’Escoltisme —catòlics—) es coordinen mitjançant la
creació de l’Associació Catalana d’Escoltisme. 

Les associacions escoltes laiques, seguint l’exemple de l’escoltisme
laic francès (que acceptava noies) començà a plantejar-se la coeduca-
ció a principis dels anys seixanta. Les associacions laiques funcionen
amb dificultats durant aquest període, fins que l’any 1974 es funda
Escoltes Catalans que significa la reunificació de l’escoltisme laic. 

L’any 1979, l’Ajuntament de Barcelona reprèn la realització de les
colònies per a infants gestionant-ne directament l’organització,
davant les entitats escoltes i esplais que tradicionalment, —i sota tota
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mena de dificultats—, les havien dut a terme durant els últims anys de
la dictadura.

Pel que fa al món dels esplais, a la darreria dels anys seixanta s’inicia
a moltes parròquies i associacions de veïns aquesta nova fórmula
d’associacionisme de temps lliure infantil. A poc a poc, l’esplai confes-
sional es va organitzant al voltant del Servei de Colònies de Vacances,
fins que es constitueix l’Escola de l’Esplai, sota la tutela de Cáritas.

L’any 1982 es constitueix Esplais Catalans —Esplac—, entitat que
aglutina en el seu si els esplais laics. Un grup d’esplais bàsicament
del Barcelonès inicien l’aventura de la laïcitat com a projecte educa-
tiu.

El procés d’institucionalització del temps lliure infantil que estem
vivint des de la transició democràtica, comporta el debat al voltant de
la conveniència o no del procés de professionalització de l’esplai.
Aquest debat el podríem resumir així: per una banda l’opció “fer de
monitor” remunerat, i a l’altre extrem la de “ser monitor” altruista. 

La federació —Movibaix— plantejava —després del fracàs de la muni-
cipalització a l’Hospitalet de Llobregat— el debat de la professionalit-
zació des de l’àmbit associatiu. Es tractava de “ser monitor” però “dis-
senyant una nova professió”.

Les altres opcions d’associacionisme educatiu infantil esplai i escolta,
confessionals i laiques declaren que tenen un 99% de voluntariat.
Esplais Catalans defensa l’activitat altruista i compromesa en el marc
d’una “revolució educativa” i “treballar per canvis més utòpics”. 

La perspectiva que defensa la professionalització de l’esplai entén
aquestes organitzacions com una eina d’extensió intervencionista de
l’Estat del Benestar a partir de definir el concepte d’“esplai públic” on
es passa a entendre l’esplai com un servei municipal amb “monitors
institucionals” (treballadors municipals). Aquesta nova perspectiva
s’intenta desenvolupar a Barcelona amb l’organització de les colònies
i a Girona en el món dels esplais. El model d’esplai municipal adopta
un vessant assistencialista, i s’allunya del model d’escola de partici-
pació i educació cívica; es fonamenta en la necessitat d’incidir en sec-
tors més amplis i afirma que cal establir la funció preventiva en el
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camp de la marginació. Evidentment aquest model ha anat fracassant
i malauradament, avui tenim encara polítiques que són fruit d’aques-
ta perspectiva. 

Pel que fa al nombre d’associats, trobem com a primera organització
del temps lliure infantil i juvenil els esplais cristians —Coordinació
Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai, CCCCCE—, seguida de
l’escoltisme catòlic —Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de
Catalunya— com a segona entitat. En tercer lloc trobem el Moviment
Laic i Progressista (amb els centres d’esplai i agrupaments escoltes
laics i progressistes —Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya
respectivament— i a continuació els centres d’esplai de la Fundació
Catalana de l’Esplai. 

El Moviment Laic i Progressista, a través d’Esplais Catalans i Acció
Escolta de Catalunya, ha aconseguit després de quasi vint anys de
reconstrucció de l’espai laic situar-se en la tercera posició en l’àmbit
de les entitats d’associacionisme educatiu de Catalunya. No ha estat
fàcil. El camí encetat i la dinàmica actual ens porten a un accelerat
ritme de creixement, a més —i no cal oblidar-ho— l’MLP és un con-
junt d’entitats que lluita per la transformació social pel que té vocació
d’opció hegemònica. Creiem que en els propers anys Esplais Catalans
i Acció Escolta de Catalunya acabaran sent les entitats més grans de
temps lliure infantil ja que ocupen l’espai central en una societat
democràtica: la laïcitat. 

2. L'aportació de l’associacionisme educatiu laic 
i progressista

Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya són dues organitzacions
que ocupen un espai en el qual el temps lliure dels infants ha estat
majoritàriament en mans de les opcions catòliques. Esplac es va anar
autodefinint com un moviment educatiu laic i progressista.
Posteriorment ho ha fet Acció Escolta de Catalunya prenent com a
referència l’organització d’esplai i les organitzacions escoltes de prin-
cipis del segle passat. D'aquesta manera s’ha creat una identitat basa-
da en una gran pluralitat interna però amb una virtut: recuperar de la
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mà de la Fundació Ferrer i Guàrdia la tradició republicana a Catalunya.
Una tradició radicalment democràtica, a favor de la llibertat, la laïci-
tat, l'autogestió i de la justícia social. Des d’aquesta tradició, nosaltres
proposem el federalisme. L’individu decideix quin és el millor camí
personal cap a la felicitat i s’autodetermina. Ho fa juntament amb els
altres habitants en el municipi. Per aquesta raó el federalisme és
municipalista. Els municipis constitueixen voluntàriament estats i així
fins a un govern europeu i mundial. 

Tant l’esplai com l’escoltisme, en ple procés de debat i reflexió, troben
en els pedagogs moderns els seus referents. Des de Rousseau a
Ferrer i Guàrdia passant per Freinet, Makarenko, Freire... Tots ells
pedagogs crítics amb el sistema educatiu i amb les condicions de vida
(llibertat i justícia) dels ciutadans. Molts d'ells davant de la incom-
prensió del poder van intentar crear la seva pròpia escola (l'Escola
Nova, l'Escola Moderna, la Institución Libre de Enseñanza). Altres van
ser perseguits i afusellats com és el cas de Ferrer i Guàrdia per tenir
la convicció que l'educació serveix per formar persones actives pel
canvi social, a favor de la llibertat en contra de l'opressió, la identitat
en contra de l'homogeneïtzació de les consciències, l'autogestió en
contra de l'obediència, la responsabilitat en contra de l’autoritarisme,
la participació en contra de l'alienació.

3. Apunts per al debat sobre el model de centre d’esplai 
i agrupament escolta laic i progressista

La proposta de centre d’esplai i agrupament escolta de l’MLP és el
lliurepensador, republicà, federal, democràtic, laic i progressista. 

Republicà és a dir, per sobre de la voluntat del centre d’esplai o de
l’agrupament escolta no hi ha ningú. La voluntat del grup es conforma
a partir de l'opinió dels infants i joves, dels educadors i dels pares i
mares. 

Federal. Si entenem per federal que és la persona qui s'autodetermi-
na, és a dir, que cada ciutadà ha de trobar la seva forma de ser feliç,
cal que cada esplai o agrupament escolta trobi la seva forma de defi-
nir-se i decidir sobre quines activitats fa, i com es relaciona amb l'MLP
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i la societat que l'envolta. Aquest concepte dóna peu a l'esplai o
l’agrupament democràtic.

Democràtic. És aquell que es dota d'un sistema de funcionament on
cada infant, educador i pare o mare participen activament. Això només
és possible amb la delegació de responsabilitats i l'exigència de resul-
tats en un període determinat. 

Laic. Per tal de ser democràtic hauria de ser laic, és a dir hauria de
promoure la pluralitat educativa dins d'un ideari que entengui la plu-
ralitat —religiosa i ideològica— com un valor positiu de saber conviu-
re en la complexitat. 

Progressista. Hauria de tenir una visió del món i una proposta educa-
tiva encaminada a canviar les mentalitats com a camí per transformar
la realitat que ens envolta. 

La proposta d'esplai i escoltisme laic necessita d'un model organitza-
tiu que delimiti responsabilitats i exigeixi responsabilitats cada cert
temps. Cal a més, que l'esplai o l’agrupament eduqui en la participa-
ció dels infants, impliqui tots els educadors en les tasques educatives
i també els pares. Cada esplai i agrupament ha de trobar la seva
manera de plantejar-ho, ara bé intentant mantenir una estructura
organitzativa entre assemblea i assemblea, que no necessàriament ha
de ser la reunió d’educadors en actiu. Hi hauria d’haver responsables
que no estiguessin amb els infants el cap de setmana, sinó que apor-
tessin el seu treball en altres tipus de tasques: secretaria, administra-
ció, comptabilitat, organització d'activitats puntuals, etc. Intentaria
que el màxim d’educadors continuessin vinculats a l'esplai o l’agrupa-
ment un cop han acabat de fer d’educador amb infants. 

Un centre d'esplai o un agrupament escolta potent, a la llarga, hauria
de tenir la presència dins la seva estructura organitzativa de totes les
franges d'edat. L'estructura hauria de ser alhora flexible: tots aquells
que tinguin ganes de treballar haurien de trobar la forma de fer-ho. 

Aquest model ens indica quin tipus d’educador volem. Necessitem un
monitor o cap escolta que no esperi directrius, sinó que cada esplai o
agrupament es creï les seves. Un esplai o agrupament laic pot espe-
rar dies, setmanes, mesos o anys, a què la seva associació li digui què

[24] Quaderns d’educació popular 4



ha de fer. No li dirà mai, no pot i no vol dir-ho. L’educador laic i pro-
gressista entendrà que és ell qui ha de decidir, però per fer-ho neces-
sita de la cooperació de la resta i sobretot, formar-se i llegir. És per
aquesta raó que un dels lemes de l'Escola Lliure El Sol és "eduquem
ciutadans lliures". Ciutadans que sàpiguen discernir, criticar i sobre-
tot proposar i fer. Aquest monitor laic, tindrà les seves opinions sobre
les coses, però sabrà alhora conviure amb persones que opinen dife-
rent en molts àmbits de la vida. Per tant haurà d'acostumar-se i
d'educar-se en la política del consens. 

Proposem un model d'esplai i agrupament democràtic radical.
Proposem un model que fomenti al màxim la vida democràtica i, on tot
aquell que hi vulgui aportar el seu esforç, tingui mecanismes per fer-
ho. El centre d’esplai o l’agrupament escolta és en si mateix una esco-
la de formació en la ciutadania activa i en la democràcia. Per aquesta
raó cal proposar nous criteris que eixamplin la vida democràtica al si
de l'entitat. Cal que hi hagi responsabilitats clares; per tant el centre
d'esplai o l’agrupament escolta hauria d'escollir un responsable entre
els educadors o les persones que participen. Aquest responsable ha
de tenir el títol de director, perquè és la formació que entre tots hem
considerat adient per exercir aquesta alta responsabilitat pedagògica.
Aquesta elecció hauria de tenir un mandat clar —programa— i un
temps determinat. És l'única forma de poder avaluar la tasca.

Amb aquesta proposta no hem resolt del tot el problema del referent
adult. Per què és important? Podríem posar molts exemples, crisis de
l'equip d’educadors, "no tenim infants", "no tenim recursos", etc. Però
en posarem un de clàssic i concret. Un dels grans problemes dels
esplais i els agrupaments és la manca de locals en condicions. Si un
esplai o agrupament vol solucionar aquest problema endèmic, cal que
compri un local en condicions. El que hem vist és que davant aquesta
tessitura els educadors són massa joves per assumir aquesta gran
responsabilitat, no tenen una visió del llarg termini —viuen al dia—,
un banc no els concedirà crèdit suficient, no saben quin compromís
amb el temps poden assumir —important en una hipoteca a 15 anys.
No es pot delegar tan alta responsabilitat a nois i noies de 20 anys.
Aquesta és una de les raons que expliquen que hàgim solucionat tant
pocs problemes de locals. L'altra raó, òbviament, és la manca de
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recursos econòmics per resoldre qüestions com aquesta —locals—
que tant costen. Qui s'ha de fer càrrec d'aquest tipus de situacions?
Tenim tres solucions possibles: l'MLP, educadors amb experiència i/o
un ateneu. 

Avui, quan s'han plantejat aquests problemes, ha estat l'MLP —les
associacions o la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia— qui ho ha assu-
mit —la fassina de Rubí n'és la referència més immediata. Ara bé si
volem tenir centres d’esplai i agrupaments escoltes autodeterminats
caldria que cada grup tingués la potència suficient per abordar aquest
tipus de projectes estructurals i donar un salt qualitatiu a les seves a
activitats. Per tant, és decisiu trobar una forma de comprometre els
pares i els educadors amb experiència. En sabem poc de fer participar
als pares ja que la poca formació democràtica els fa generar conflic-
tes en comptes de generar solucions. Però cal que avancem més en
aquest sentit. Tenir educadors amb experiència que estan al costat —
no al dia a dia— i ens ajuden ha de ser un objectiu a mig termini.
Caldria que tots aquells educadors que ho han deixat de ser continuïn
essent socis de l'esplai o l’agrupament i que tinguin mecanismes de
participar-hi. A ells se'ls poden encomanar les tasques més feixu-
gues, agosarades o més complicades.

Una idea que va fent camí és la idea de crear i articular Ateneus Laics
i Progressistes (veure el capítol sobre aquesta qüestió). Faria possible
tenir un referent adult immediat que resolgués aquestes qüestions i
així els educadors es podrien preocupar exclusivament de la seva
tasca educativa. 
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És trist que en aquest país, per remoure una petita cosa, 
s’hagi de fer una revolució cada setmana

Josep Pla

4. El poder per als joves

1. Introducció: una experiència republicana 
d’autodeterminació juvenil

Els casals de joves són, per damunt de tot, un model d’autoorganitza-
ció que es fonamenta, en primera i en darrera instància, en la lliber-
tat dels joves que s’hi associen. 

I, en els temps que corren —i en els d’abans, òbviament— esdevenen
una de les escasses expectatives d’accedir a una vivència d’espai i de
temps en què es fa possible el veritable exercici de la capacitat perso-
nal d’autodeterminació. Els joves, malgrat el que diguin els textos
legals i els codis jurídics, no són lliures quan viuen sotmesos a unes
determinades condicions econòmiques i pressions socials que els pri-
ven d’autonomia per optar pel seu propi model de vida, que els condi-
cionen a seguir sota les tuteles familiars, que els impedeixen l’accés
a l’emancipació. 

La llibertat, entesa en el sentit republicà com la no-dominació d’un
individu per part d’un altre, no és factible si els contractes de treball
són precaris i temporals —quan n’hi ha—, si es retallen les presta-
cions i els serveis públics d’ensenyament i de cultura i es resta, per
tant, autonomia real a les persones amb menys recursos per accedir
a la informació i posar-la al servei de les seves aspiracions a la felici-
tat, si l’especulació immobiliària fa que els preus de l’habitatge siguin
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aclaparadorament prohibitius, si els poders públics —allò que encara
no ha estat del tot privatitzat— se’n desentenen. (I encara n’hi haurà
que s’estranyaran de l’abstencionisme electoral de molts sectors
juvenils...!). 

La vida dels joves, més enllà dels nuclis familiars, del temps reglat de
l’ensenyament, de l’escàs marge de rols laborals que poden desenvo-
lupar, del temps lliure consumista ofert com a única alternativa de
realització d’expectatives, no pot gaudir, de debò, de gaire contextos
de “no-dominació”, és a dir, de possibilitats reals de llibertat, si no és
en la participació en teixits associatius com els dels casals.

2. Els antecedents

Probablement, els joves que van començar l’aventura d’aquest model
poden haver viscut algun període de relativa inadaptació en el pas de
l’adolescència a la joventut en el món de l’associacionisme juvenil.
Inadaptació per qüestions de caràcter metodològic o d’organització
pedagògica, atès que, en general, els joves que continuen en les acti-
vitats de temps lliure són els qui n’assumeixen responsabilitats. 

Calia, doncs, omplir un cert buit associatiu en el temps lliure juvenil i,
històricament, aquesta va ser l’opció de les vocalies de joves de les
associacions de veïns, molt actives des de l’època del tardofranquis-
me i de la transició democràtica, més o menys fins a començaments
de la dècada dels anys vuitanta del segle XX, i, més recentment, dels
casals de joves. En alguns casos, les vocalies eren el complement
ideal dels centres d’esplai de les mateixes associacions de veïns i van
arribar a ser una federació prou important a la zona de l’àrea metro-
politana de Barcelona, fins al punt que van tenir representació en la
reunió constituent de la Taula de Joves de Catalunya. És, precisament,
aquest organisme el que s’encarregarà de reivindicar la devolució del
patrimoni en mans de les institucions encarregades de les polítiques
juvenils de l’antic aparell de l’estat feixista —OJE, Dirección Nacional
de Juventud— i de denunciar-ne el sosteniment pressupostari, amb
l’objectiu bàsic d’aconseguir un espai associatiu propi, amb
instal·lacions i locals adequats. Cal no oblidar la capacitat de mobilit-
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zació que va arribar a assolir aquest primer moviment associatiu dels
joves en el postfranquisme i la seva marcada significació rupturista,
amb ocupacions pacífiques de locals de l’estructura juvenil del
Movimiento —casos de Sabadell i el Prat de Llobregat, per exemple—
o l’organització, el 1976, del Festival dels Pobles d’Espanya per part
dels grups de joves de les associacions de veïns de Sabadell, amb la
participació d’unes vint mil persones.

Però després de la primera institucionalització de la vida política i cívi-
ca democràtica, sobretot després de l’elecció dels primers ajunta-
ments democràtics, es produirà una profunda desmobilització, una
forta crisi de participació, molt vinculada al “desencís” per la frustra-
ció de les expectatives de més contingut ideològic i a la manca de cul-
tura política democràtica general en la societat. Els grups més vincu-
lats als moviments associatius veïnals tindran moltes dificultats per
situar-se en un camp d’anàlisi i de projecció d’activitats que no sigui
el de la reivindicació urbanística i de millores infraestructurals, lògi-
ca davant les enormes mancances de l’època, però molt poc capaç de
convertir-se en l’eix d’articulació d’un associacionisme juvenil revita-
litzat i protagonista dels seus propis anhels de construcció social.
Això, inevitablement, anirà explicant el progressiu envelliment —bio-
lògic i espiritual— del moviment veïnal. I, paral·lelament, aniran sor-
gint necessitats d’espais de vida juvenil associativa que no seran
cobertes. 

Així, el I Congrés de la Joventut Catalana, promogut per la Taula de
Joves, intentarà definir les línies de futur institucional de les políti-
ques de joventut, insistint, a més de les reivindicacions legals de la
majoria d’edat i dret de vot als divuit anys, en la necessitat de dotar-
se d’un patrimoni estable. Aquesta hauria de ser la base dels casals
de joves —nom que surt de les primeres experiències d’ocupació
d’antics locals procedents de les estructures del franquisme— que
constituiran l’element central de les conclusions que el Congrés de
Cultura Catalana recull del Congrés de la Joventut, i la reivindicació
d’una federació dels quals serà impulsada també per la Taula de
Joves. Fins i tot algunes organitzacions polítiques reconeixeran la
necessitat d’aquest model associatiu en els seus programes electo-
rals.
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A la pràctica, s’anava adquirint la consciència que un moviment asso-
ciatiu juvenil, en una societat democràtica, no s’havia de fonamentar
en el voluntarisme i la militància política estricta, com havia succeït
fins aleshores, sinó en el reconeixement institucional, del que calia
derivar-ne suport, locals i equipaments i, per tant, partides pressu-
postàries. 

Però això, amb la progressiva tendència esmentada a la desmobilitza-
ció i a la crisi d’organització, va ser entès només en un sentit de con-
trol municipal i orgànic dels casals de joves per part dels ajuntaments,
allunyant-se del que representaven com a centres de dinamització del
teixit social de la joventut. Es va caure en el parany direccionista i, en
el fons, conservador —sigui quin sigui l’etiquetatge que s’hi vulgui
posar— de considerar que l’associacionisme en el temps lliure juvenil
havia de ser una mena de servei de caràcter públic, d’equipaments
municipals que funcionessin per mitjà de contractes de serveis i que
depenguessin, fonamentalment, de la iniciativa d’un “animador”. Va
tendir a desaparèixer tota voluntat d’autogestió i de promoció real
dels interessos i de les expectatives d’activitat que els mateixos joves
podien generar i es va diluir el que era una acció empresa pels joves,
per als mateixos joves, i des de la seva única capacitat d’autoconscièn-
cia i d’organització, en el criteri paternalista i una mica superficial de
l’animació sociocultural: la promoció de les accions de temps lliure
juvenil s’havia de gestionar, organitzar i impulsar des de fora, per part
de tècnics remunerats de perfil psicopedagògic i antroposociològic,
que havien pensat, potser amb certa bona intenció inicial, que el que
ja s’havia anat demostrant com un fracàs relatiu en la seva versió
francesa, per la seva llunyania de l’estímul de la participació i del crei-
xement autodeterminat dels joves que no eren considerats com a pro-
tagonistes autèntics sinó més aviat com a destinataris o usuaris d’un
“servei”, podia també aplicar-se a Catalunya. 

3. El caràcter propi

L’evolució lògica ha portat al reconeixement que els casals de joves
només adquireixen tot el seu sentit des d’un altre model, el de l’auto-
gestió i la confiança —assumint el risc dels possibles equívocs, com
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en qualsevol altra mena d’activitat humana— en la capacitat autoor-
ganitzadora dels joves. I és aquesta capacitat a la qual cal donar
suport, perquè és aquesta l’única manera d’afavorir el desplegament
de les potencialitats de coneixement i d’aprenentatge, d’extreure de
veritat tota la dimensió formativa a l’experiència de l’associacionisme
en el temps lliure juvenil. N’aprendran més si se’ls deixa fer-ho sense
dirigismes ni paternalismes, per molt “animadores” que pretenguin
ser aquestes tuteles. N’aprendrem més si som capaços de fixar-nos
un objectiu, intentar assolir-lo i reconèixer-ne els errors o les man-
cances. Així mateix ho reconeix l’estudi encarregat l’any 1990 per
l’Ajuntament de Barcelona. 

Actualment, el model de l’Associació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya sembla el més adient per tal de proporcionar oportunitats
de desenvolupament, coherents amb l’esperit compromès amb una
dinàmica democràtica i participativa, als joves que s’associen en el
seu temps lliure: els casals no s’han d’entendre com a equipaments
públics sinó més aviat com a centres comunitaris, gestionats i promo-
guts per la iniciativa social —els mateixos joves— i amb el suport
infraestructural dels ajuntaments. Perquè els poders públics més
propers a la vida ciutadana són els més interessats a afavorir el temps
lliure creatiu i la vida associativa dels joves, si és que entenen la vida
social com una experiència d’autoenriquiment que ha de ser viscuda
en llibertat i solidaritat, lluny de les ofertes exclusives de temps lliu-
re consumista o dels refugis en cosmovisions grupals de caràcter tan-
cat i excloent que, de vegades, quan no hi ha cap alternativa a les ruti-
nes familiars o a la manca d’expectatives escolars o laborals, poden
semblar atractives per a alguns joves. I que, evidentment, no pro-
mouen en absolut la seva formació com a individus lliures dotats de
les seves pròpies capacitats de crítica i de judici de la realitat. Com a
mínim els ajuntaments d’esquerres s’ho haurien de plantejar com un
repte indefugible, si és que es consideren compromesos amb el pro-
grés humà de la seva població jove.

Avui ja quasi no queden casals de joves regits amb aquest model, les
escoles municipals de formació en el temps lliure també han desapa-
regut i de l'animació sociocultural ja ningú en parla. Ha estat un fra-
càs? Segurament des de la perspectiva de les associacions, sí. Des del
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punt de vista de les institucions els va permetre governar amb instru-
ments de control social força eficaços. Valorar la repercussió futura
de la manca d'un espai juvenil associatiu potent és molt més difícil.
Alguns elements preocupants apunten a l'horitzó. 

4. El marc social de la joventut

És, precisament, la dificultat de poder garantir els mínims d’aquest
progrés de la joventut de la Catalunya contemporània el que, a part de
totes les altres raons, fan més indefugible el tipus d’associació que
representen els casals.

La visió dogmàtica del mercat com a únic paradigma de mesura de
l’activitat social —no tan sols econòmica— que forma el moll de l’os
de l’estructura vigent del pensament únic com a cosmovisió integrada
i hegemònica, pretesament i interessadament “integrada” i “hegemò-
nica”, d’interpretació de la realitat, ens ha portat a una demencial exa-
geració de la competitivitat en el món del treball i de les relacions
laborals, agreujada per la tendència encara més desregularitzadora
dels governs conservadors, que accentua la precarietat i la imposa
com a norma gairebé exclusiva a la població jove. Les mesures de fle-
xibilització del mercat de treball han provocat una enorme inestabili-
tat en molts dels llocs de treball oferts als joves en edat laboral. Per
cert, curiosament mai no es plantegen mesures de flexibilització del
mercat de capitals, que potser podrien permetre, també, que alguns
joves (i no només els joves) poguessin començar a autoorganitzar-se
en el terreny laboral. 

Els joves que treballen ho fan, en més d’un 60% dels casos, amb con-
tractes precaris, i aquesta situació s’ha vist fortament augmentada
amb la reforma laboral de 2001: el 91% dels contractes són tempo-
rals. La població jove en edat laboral és pràcticament absent de les
grans empreses i de les administracions públiques. L’atur és, a més a
més, molt més gran que en el cas dels altres segments d’edat: les
taxes d’atur dels joves són de més del 24% per a la franja de 16 a 19
anys i del 10% per a la de 20 a 24. A part, cal insistir en el factor dife-
rencial de l’atur femení. Si bé en la franja de 20 a 24 anys hi ha hagut
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gairebé una equiparació amb les xifres d’atur masculí, en la de 16 a 29
l’atur femení supera el 30%. A més, els joves menors de 24 anys han
patit més del doble d’accidents laborals que els treballadors de 40 a
45 anys. No és, per tant, cap tòpic exagerat quan es diu que la preca-
rietat mata.

La inestabilitat laboral, la manca de regularitat en els ingressos, el
baixíssim nivell dels sous, l’espiral especulativa que ha encarit els
preus de l’habitatge d’una manera sincerament escandalosa, en
absència d’un mercat immobiliari públic i d’una política d’impuls al
lloguer en condicions econòmicament raonables, fan molt difícil el
procés d’emancipació per a la gran majoria dels joves. La meitat dels
joves de 25 a 29 anys i el 22% de 30 a 34 anys viuen encara amb els
pares, i aquesta edat tendeix a augmentar, situant-se, pel cap baix,
uns cinc anys per damunt de la de França i, lògicament, la taxa de
natalitat és de les més baixes del món.

Molts joves no poden, de cap manera, accedir als espais de responsa-
bilitat social, cultural, laboral i econòmica que els podrien correspon-
dre. Això no és cap broma, ni cap frivolitat, ni cap exageració amb
sobredosis de catastrofisme. Vol dir, ras i curt, que una majoria signi-
ficativa de la població jove de Catalunya (que en constitueix gairebé la
quarta part del total del conjunt dels habitants, si comptem les fran-
ges que comprenen els 15 i 29 anys) no gaudeix de condicions sufi-
cients per tal de convertir el seus projectes en realitzacions, les seves
oportunitats en satisfaccions, i que no compta, tampoc, amb prou
igualtat d’aquestes oportunitats per tal de desplegar les seves poten-
cialitats. Vol dir, doncs, que no és prou lliure. Almenys, en el sentit
positiu del terme: el que atorga sentit a la possibilitat de fer, de ser,
de créixer en coherència amb nosaltres mateixos. En el sentit negatiu,
el de l’absència de coacció, correm el risc, també, de patir retrocessos
en funció de l’actitud autoritària que les circumstàncies del context
mundial semblen afavorir com a conseqüència del revifament de les
pors, sempre conservadores, sempre tan males conselleres. 

Els poders públics no s’han atrevit a prendre mesures més enèrgiques
per tal de facilitar una mica l’accés dels joves a la vida adulta (ocupa-
ció i habitatge, preferentment, però també educació i formació contí-
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nua). Així doncs, no és estrany que tampoc no s’adquireixin fàcilment
altres menes de responsabilitats, com les cíviques i polítiques. 

I potser segueixi sent veritat que encara es poden notar els efectes de
la vella cultura franquista que desconfiava radicalment de la partici-
pació pública, la impedia, la prohibia, però sembla que l’escassa par-
ticipació dels joves en el teixit associatiu i el seu desinterès per la
política pot obeir a raons molt més properes i directament vinculades
al tancament de les perspectives d’un futur que no es contempla com
a gaire obert ni suggeridor. Com plantejar-se assumir responsabili-
tats col·lectives si els presenten un panorama tan decebedor, que, per
primera vegada des de l’inici de la modernitat, no els suposa poder
enfrontar-se a un horitzó millor que el de la generació que els prece-
deix?

Els esquemes actuals de representació política semblen relativament
incapaços, doncs, d’atreure l’interès i el compromís dels joves. Tot
indica que els joves s’abstenen electoralment entre un 10 i un 15%
més que els adults i en algun cas l’índex d’abstenció arriba a ser el
doble que el dels adults de la franja que comprèn els 36 i 55 anys.

D’altra banda, les anàlisis estrictament sociològiques han tendit a
afirmar que, en termes generals, els suposats valors cívics i les refe-
rències pretesament ideològiques dels joves se situen en un espai
majoritàriament de centreesquerra, amb una certa decantació en
favor del què seria l’increment de les llibertats civils i personals. Però
això no significa, per exemple, que hi hagi un alt grau de compromís
social o un fenomen associatiu de prou envergadura entre la joventut
de Catalunya, si fem excepció de la xifra d’afiliació sindical que,
almenys en el cas de les dues centrals majoritàries, és, potser un pèl
sorprenentment, clarament superior (un 13% del total d’afiliats) a la
de militància en organitzacions polítiques o en entitats de caràcter
civil. En aquest cas, igual que en el de la resta de la població, sembla
que el component principal de l’associacionisme juvenil se l’enduen
les entitats esportives (al voltant del 30% de la població jove associa-
da), davant d’una xifra del 21% de població jove associada si n’excep-
tuem el cas esportiu esmentat. No sembla, doncs, que els anys d’ex-
periència democràtica institucional i l’accés a un sistema més o
menys universal d’ensenyament públic, per exemple, hagin dinamit-
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zat prou l’opció per l’associació entre els joves. No és res d’estrany,
d’altra banda, si ens atenem a les característiques de l’entorn social i
econòmic que s’han descrit. I, en tot cas, és encara un altre incentiu
per a la tasca dels casals.

5. L’ètica de la participació i de l’autogestió: per la gestió
de la democràcia 

Un incentiu que es pot afirmar, des dels valors fonamentals de demo-
cràcia, participació i autogestió, si s’entén com un element central en
el procés d’aprenentatge de la cultura de la formació en el temps lliu-
re inspirada, promoguda i dirigida pels mateixos joves als quals pre-
tén adreçar-se. Es tracta, fonamentalment, que els casals com a
nuclis del teixit associatiu juvenil sàpiguen dotar-se d’una possible
estructura que reguli aquest procés autoformatiu, amb la intenció que
els joves puguin convertir aquests valors de democràcia, participació
i autogestió en centres d’interès d’aplicació pràctica i immediata, lluny
de qualsevol sistematització teòrica, per tal d’incorporar-los a les
seves dinàmiques quotidianes, a la seva vida personal, a les seves
relacions socials. 

No és res més —ni menys— que l’adquisició de les eines bàsiques de
l’ètica laica, que permet l’autodeterminació dels individus, per posar-
les al servei de la democràcia. Perquè tan sols des d’una perspectiva
laica és possible defugir visions dogmàtiques que impedeixen apro-
par-se obertament a tots els matisos de la realitat social i cultural, és
possible construir-se una consciència lliure capaç d’emetre judicis
crítics sobre aquesta realitat i generar els valors de coherència amb
la nostra pròpia capacitat de sentir-nos subjectes lliures, al marge de
manipulacions o sotmetiments a fonts de verificació que se situïn per
damunt de la nostra mateixa consciència. Només així podem accedir,
del tot, a tota la llibertat. Si ens recolzem en un teixit associatiu al
marge d’ordenaments reglamentistes i fonamentat precisament en
aquesta capacitat d’autodeterminació, en què les responsabilitats
s’adquireixen en la mesura en què s’adquireixen els compromisos i
s’enforteix la dinàmica del grup, sense dirigismes ni autoritats no sor-
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gides del mateix procés participatiu dels seus membres, aprendrem,
a més, a ser lliures sentint-nos solidaris. Que és una de les claus de
la felicitat. I fonamentalment per això, per tal d’esdevenir més lliures
i més feliços és per al que serveix l’ètica de la laïcitat i del respecte a
la lliure consciència de les persones. Els casals en poden ser un bon
—i de moment, insubstituïble— exemple per a una bona part dels
joves de Catalunya.

6. Els casals de joves laics i progressistes

La reformulació del model de casals de joves no ha estat fàcil. Han
passat vint anys des d’aquell debat i la realitat actual. De fet, tal com
veurem seguidament, avui conviuen diversos models de casals.
Denoten precisament les dificultats de tot tipus que tenen els joves a
l’hora d’autoorganitzar-se i de trobar un model. El model de
l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya és el primer
intent reeixit de superar un seguit d’errors dels anys setanta. 

S’ha superat el desconeixement del que significa actuar des de la
societat civil en una democràcia. El model de l’animació sociocultural
partia del desconeixement del que significa a França l’animació socio-
cultural. A aquells joves dels setanta que tenien més il·lusió que
coneixements els va semblar molt interessant el model de "Maisons
de la Jeunese". No van atendre al fet que ja en el mateix país veí hi
havia veus que el criticaven.

Juntament amb aquest model de casal de joves hem pogut analitzar el
model d’Aragó i del País Valencià. Es tractava d’un model que estava a
cavall de l’animació sociocultural i el model laic. En el cas d’Aragó —
especialment— va tenir un gran ressò, però l’excessiva confiança amb
la iniciativa i el suport governamental es va convertir a la fi en motiu
de la seva desaparició. La sana desconfiança envers el poder dels que
defensem la participació des de la laïcitat és una de les claus interpre-
tatives de l’actual èxit.
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7. Un model de casal

El casal, òbviament, ha de comptar amb un local —tot i que podria
semblar que això no caldria ni tan sols dir-ho—, ha de tenir una
estructura organitzativa clara i democràtica, de la qual els seus socis
en puguin captar nítidament el sentit, i ha de fer explícites les seves
activitats actuals i les possibilitats de fer-ne de noves. 

Els joves que s’associen per tal d’impulsar activitats i que participen
activament en la vida del casal en constitueixen el nucli fonamental.
Evidentment, l’assemblea de membres n’és, doncs, l’única dipositària
del control de la gestió i de l’organització de l’estructura del casal. 

Per motius de compromís amb el projecte general i de graus d’as-
sumpció de responsabilitats, els joves que no en són socis, que tan
sols utilitzen, de tant en tant i sense assumir compromisos, els possi-
bles serveis del casal i gaudeixen de les activitats, no tenen represen-
tació a l’assemblea. 

L’assemblea dels socis es reuneix, com a mínim, un cop a l’any. Escull
els membres del secretariat tècnic del casal (secretari, administrador
i coordinador/s de projectes, encarregats de dinamitzar les estratè-
gies organitzatives de cadascun dels grups d’activitats permanents) i
el o la representant (o coordinador general). L’assemblea pot acceptar
qualsevol candidatura de qualsevol soci o sòcia del casal —amb un
mínim de sis mesos d’antiguitat en el casal i que pertanyi a algun grup
d’activitats permanent, en el cas que n’hi hagi— per a qualsevol res-
ponsabilitat.

L’assemblea aprova, si és el cas, el disseny dels objectius del casal,
les seves línies de treball, l’ideari que en defineix els motius de la seva
acció i de la seva mateixa existència. El secretariat com a òrgan
col·legiat, els seus membres en particular, i el o la representant
(coordinador general) es comprometen a impulsar-los i a ser cohe-
rents; d’això han de retre comptes en la pròxima assemblea. Per tal de
garantir el caràcter plenament democràtic de la gestió i evitar mani-
pulacions, no es podrà alterar cap decisió de l’assemblea, ni procedir
a cap renovació del secretariat si no és per acord explícit de la meitat
més un dels socis actius, que estiguin al dia amb les quotes de l’enti-
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tat. Només així adquireix caràcter extraordinari una nova assemblea i
pot convocar-se abans del període corresponent. 

Els socis s’organitzen, quan el seu nombre ho permet, en grups d’ac-
tivitats permanents (tallers, comissions de treball, nuclis d’acció, sec-
cions), coordinats per cadascun dels coordinadors elegits per l’as-
semblea. El seu nombre i les seves funcions poden canviar en la
mesura que pot variar la dedicació, el temps necessari, els recursos
tècnics i els mitjans materials de les activitats i projectes duts a terme
per cadascun dels grups (tallers, comissions, nuclis, seccions...).

Els coordinadors de projectes, membres del secretariat, actuen com a
gestors de les dinàmiques d’activitats del casal, com a portaveus dels
grups permanents (tallers...), i s’encarreguen de les funcions d’inter-
mediació entre ells i l’estructura general del casal, així com d’enlla-
çar amb els socis i els participants. El secretariat, com a òrgan
col·legiat, i el representant (coordinador general) en particular, assu-
meixen les funcions de representació del casal de joves i de ser-ne els
responsables en les seves relacions, especialment amb la resta de
casals, l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, els altres
sectors del món associatiu juvenil, el municipi o qualsevol altra ins-
tància pública, privada o del teixit associatiu civil. 

Les activitats proposades de manera temporal o esporàdica, fora dels
grups permanents, per part dels joves que participen del casal com a
espai de trobada, han de ser comunicades als coordinadors de projec-
tes del secretariat del casal. I aquests ho posaran en coneixement del
conjunt del secretariat del casal i del o la representant. No es tracta,
en absolut, d’obstaculitzar cap mena de projecte espontani o amb
menys necessitat de comptar amb una estructura organitzativa esta-
ble, però sí que convé fer explícit tot el que pugui suposar una propos-
ta de nova activitat, perquè el casal com a associació ha de conèixer
quins són els usos als quals es destina i perquè pot contribuir a esten-
dre la iniciativa si aquesta coincideix amb els centres d’interès dels
joves associats. 
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8. Anàlisi dels actuals models de casal de joves

Quan parlem de casals o grup de joves, ens estem referint a joves a
partir del 16 anys, encara que també estarem d’acord que aquesta
barrera que separa l’adolescència de la joventut és més psicològica
que física, tot i que per unificar i normalitzat, hem de posar-hi una
xifra.

El model és un projecte ambiciós i d’una gran complexitat a l’hora de
portar-ho a terme. Serveixi com a exemple la gran diversitat de pro-
jectes dels diferents grups i casals de joves que han sorgit d’un centre
d’esplai. Encara que tots ells tenen com a referent aquests models, tot
i que cada entitat l’ha adaptat a la seva realitat, cap no el posa en pràc-
tica al cent per cent. Cada un d’aquests es troba en una etapa de
maduració diferent, a causa de la idiosincràsia de cada entitat que fa
que el seu rumb tingui direccions diferenciades. Però aquestes dife-
rències les trobem principalment per les condicions en què s’ha creat
el grup, que marca l’estat inicial del projecte i per tant la vida diària
d’aquest i els ànims per arribar a l’ideal.

Podem diferenciar els següents i diferents orígens:

a) Surt del centre d’esplai o de l’agrupament escolta

Amb vocació d’associació juvenil, els infants que acaben l’esplai entre
els 16 i 17 anys són gent amb inquietuds. Els educadors, que també
són joves, coincideixen amb aquestes inquietuds i formen un grup de
joves diferenciat de l’esplai, cosa que crea un pont directe amb l’esplai
amb una dinàmica molt semblant a la proposta infantil, que a poc a
poc se’n va diferenciant. O bé, sense gaire pretensions, l’esplai acaba
als 14 anys i veu com els infants quan arriben a aquesta edat no tenen
cap sortida; per tant, creen un grup molt vinculat a l’esplai (si no dins),
però sense gaires pretensions. En la majoria dels casos, aquest grup
és una etapa d’espera per acabar poder ser monitor (amb 16 o 17
anys) i que en la majoria dels casos es caracteritza per tenir molts
problemes i acaba desintegrant-se per manca d’objectius. Quant a
l’agrupament, la naturalesa és diferent, ja que és a partir de la matei-
xa metodologia de Ròvers que es planteja la implicació en la creació
de casals de joves a partir dels 18 anys.
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b) Dins del centre d’esplai

L’esplai que intenta treballar amb el major d’edats possibles i té un
grup de 16 a 18 anys com un més. Aquest grup fins i tot té monitors
que mantenen la mateixa dinàmica que la resta de l’esplai, cosa que fa
que els joves se sentin massa dirigits i el grup no tingui continuïtat, ja
que no atreu els altres joves a incorporar-se a la seva dinàmica i els
que ja hi són marxen a poc a poc. La proposta educativa escolta no
preveu aquests dèficits a priori, tot i que el repte de fons també exis-
teix.

c) Surt espontàniament

Des del grup d’amics amb inquietuds per fer coses diferents. Solen
ser un grup molt tancat, amb un gran mur per poder integrar gent
nova. Normalment l’únic que vol és omplir el seu temps lliure, cosa
que els condemna a morir quan els components del grup es fan grans
i troben treball, parella estable… O des d’un grup amb projecció social
amb gent que té inquietuds que volen fer alguna cosa per dinamitzar
la vida juvenil del seu entorn. Aquests joves poden provenir de dife-
rents llocs, encara que el més probable sigui una colla d’amics.
Realitzen activitats pensades pels altres i encara que en la seva idea
inicial no sigui el projecte que nosaltres proposem, a la practica, la
seva dinàmica és molt semblant.

Aquesta intencionalitat d’entitat oberta a la societat pot donar lloc a
un acostament de joves aliens al grup i que tinguin ganes de treballar
pel projecte, tot i que moltes vegades, el que el grup promotor sigui
una antiga colla d’amics, pot frenar l’acostament de molts joves.

d) Casal, equipament municipal

Quatre parets: Són casals gestionats per l’administració local, que a la
majoria dels casos tenen com a objectiu oferir serveis als joves, sense
comptar amb ells. L’administració vol tenir el control total sobre totes
les accions que es fan, i per això donen tot el protagonisme a un tèc-
nic, que moltes vegades està més pendent del seu lloc de treball, cosa
que fa que faci activitats i projectes per justificar-ne l’existència,
sense cap més pretensió. O bé, per cessió de l’administració: també es
pot donar altres casos més propers al nostre projecte, que segons qui,
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donen més o menys protagonisme als joves, donant-los responsabili-
tats o cedint-los part de gestió del casal. A la majoria dels casos coin-
cideix amb una cessió per part de l’ajuntament a una associació que
pertanyia al casal o a una empresa de serveis.

e) Casal d’Entorn

Una menció a part  mereixen els casals de joves gestionats per la coo-
perativa Entorn, que en la seva totalitat són concessions de les admi-
nistracions, però amb un clar objectiu, que siguin gestionats pels
joves, tot i que comencin amb una dinàmica similar als anteriors.
Aquests casals tenen un avantatge, disposen d’un flux important de
recursos, ja que continua essent un equipament municipal, amb tot el
que això comporta (subvencions, infraestructura, dinamitzador remu-
nerat…).

Fonamentació teòrica, definició del projecte

El casal de joves com a projecte associatiu no significa altra cosa que
el casal de joves es converteixi en associació de joves que gestioni el
seu casal com a centre de participació i promoció de l’associacionisme
juvenil. Com en qualsevol altra associació, haurà de preveure, entre
altres condicions, uns objectius determinats, òrgans directius i forma
d’administració, procediment d’admissió i pèrdua de la qualitat de
soci, drets i deures dels socis…

Per tant, els casals de joves no s’entenen com a “equipaments
públics”, sinó com a “centre comunitari” impulsat i gestionat des de la
iniciativa social amb el suport de l’ajuntament (mitjançant convenis).

Des d’aquesta concepció es pretén dotar al casal de joves d’identitat
pròpia i de sentit de pertinença als participants, crear mecanismes
formals i estables de participació, promoure la implicació dels joves
en la gestió del casal, promoure l’autonomia i identitat dels grups
estables de forma que siguin la base del casal i, juntament amb la
resta d’associacions, el lloc d’incorporació de nous joves i l’espai de
participació elemental i de transmissió de valors associatius.

El caràcter associatiu no ve donat tant per la seva personalitat jurídi-
ca com per les relacions cooperadores que estableixen els seus mem-
bres, el desenvolupament d’una organització i el sentit de pertinença.
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Fonamentació del projecte

Els casals de joves haurien de ser un espai 

– Per a l’aprenentatge de la ciutadania, vibrant, autoorganitzada, crí-
tica, cooperant, creativa i compromesa

– Vitalista d’altruisme i compromís

– Educatiu, destinat al temps lliure i d’unitat social

– Públic per a l’animació de la vida pròpia i la transformació de la vida
comunitària

– De trobada i d’intercanvi, un espai de comunicació

– Amb serveis diversos oberts a tots els joves

Objectius dels casals de joves

Promoure processos d’inserció activa en la societat. El naixement de
ciutadà només és possible amb l’ajuda dels altres. Li cal la interrela-
ció. El naixement del ciutadà no és físic: és néixer des de l’acció coo-
perant. Ens fem ciutadans a nosaltres mateixos en el diàleg amb els
altres. El ciutadà sempre és una persona inacabada i en procés que
necessita als altres. El ciutadà de vida màxima s’interrelaciona i es
comunica. S’implica. S’associa.

Les associacions dels joves són l’àmbit per als aprenentatges de la
ciutadania, amb una formació d’actituds actives, crítiques i coope-
rants, des de l’ús constant de la ciutat i l’acció directa en serveis per
satisfer necessitats.

Les organitzacions de ciutadans no són espais per a la simple gestió o
venda de serveis: són espais per a l’animació de la vida pròpia i la
transformació de la vida de la ciutat, són espais per a la participació
cooperant de la societat.

Augmentar les pràctiques participatives, culturals, associatives i
creatives. Per tal que els joves puguin participar-hi activament, cal
delimitar espais i estructures on poden participar. Només participant
en territoris molt concrets, amb una metodologia que estructuri la
participació, podem parlar d’iniciativa ciutadana o de societat civil
adulta, política.
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Afavorir el desenvolupament social i personal. Hem de situar els
casals de joves com un dels elements que participen en el procés edu-
catiu dels joves. Aquest procés és configurat per una relació interacti-
va amb cadascuna de les parts que hi entren i que anirà configurant
actituds i hàbits.

El procés educatiu es dóna en la multiplicitat d’àmbits que intervenen
en la vida de les persones: família, escola, medi urbà, grup, treball… i
també en aquells àmbits que recullen i miren de satisfer les necessi-
tats que no queden cobertes amb els anteriors.

Cal entendre els casals de joves dins d’aquest teixit de mitjans educa-
tius. La seva especificitat, però, permet donar resposta a necessitats
que no poden cobrir (actituds participatives i democràtiques, solidari-
tat, cooperació…).

Dotar de recursos, servir de suport i promoure la participació en les
iniciatives de dinamització social i cultural de l’entorn o la comunitat
on s’ubiquen. Els casals de joves no han de ser associacions que tre-
ballin de manera aïllada. Han de ser eines al servei del desenvolupa-
ment comunitari, de la dinamització social del seu barri o poble.

Les associacions, en general, han d’assumir que són l’espai privilegiat
per potenciar i fer néixer en cada individu la seva vocació de ciutadà.
Han d’oferir a cada home i cada dona la possibilitat de transformar-se
en ciutadans actius a partir de col·laborar, amb més o menys intensi-
tat i temps, en projectes i serveis amb els altres i per als altres.

És en aquesta col·laboració activa que creem i assumim l’ànima de
ciutadans, la condició social. És aquí que sorgeix la relació indispen-
sable amb els altres i la col·laboració indispensable en la construcció
de la ciutat.

Prevenir, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de pro-
blemàtiques d’inserció social. Una de les principals finalitats dels
casals de joves és facilitar el procés de transició cap a la societat adul-
ta intentant centralitzar els processos de reacció social entorn dels
joves i, al mateix temps, oferir un marc de relacions als mateixos joves
que afavoreixi el seu desenvolupament comunitari.
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Les característiques socials, econòmiques i culturals del món d’avui
fa que sigui cada cop més gran el col·lectiu de joves que no tindrà
recursos per superar el nombre creixent de dificultats i necessitats
que li posa la mateixa societat en la qual s’haurà d’integrar.

Els casals de joves, com a font de recursos, esdevenen un instrument
privilegiat per abordar aquesta problemàtica. D’una banda, l’augment
del temps lliure, que no és viscut com a positiu o enriquidor, sinó com
a oci forçós, converteix el carrer en l’escenari on es desenvolupa la
vida de molts adolescents i joves. El casal apareix com una alternati-
va per a fer positiu aquest temps.

D’altra banda, com a associació de barri o poble que són, poden aju-
dar de manera significativa a fer que no hi hagi una interacció conflic-
tiva entre joves i societat.
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… els fanals dels vaixells
que són de tots colors.
Com la mar sota el sol

que no li calen veles
Joan Salvat-Papasseit

3. La reconstrucció: l’ateneu laic i progressista 

Qualsevol projecte associatiu cultural i cívic necessita un marc teòric
de referència. El Moviment Laic i Progressista posa negre sobre blanc
els plantejaments ideològics que fonamenten les activitats i els pro-
grames continguts en aquest projecte d’ateneu i el basa en l’educació
popular en detriment de l’animació sociocultural. Vegem per què. 

1. L’animació sociocultural a Catalunya

La ideologia inicial i paternalista de l’animació sociocultural, és a dir
la voluntat d’aconseguir una visió consensuada de la societat, és el
que atrau els primers responsables i experts en polítiques de joventut
que visiten França a la recerca d’idees i projectes per dur a terme en
la nostra democràcia acabada d’estrenar. Cal recordar que l’etapa de
la transició es caracteritza pel lema “entre tots ho farem tot”, tot un
exemple de la necessitat de consens. La neutralitat de l’animació
sociocultural ajuda al fet que s’introdueixi amb èxit. D’altra banda, el
franquisme ha condemnat a l’oblit els referents històrics de l’esquer-
ra. Els nous responsables democràtics no tenen referents i troben en
l’animació sociocultural un leitmotiv per actuar: cal animar i dinamit-
zar la societat. Mentre que a França les associacions acaben dominant
i sobretot polititzant l’animació sociocultural, al nostre país, el desen-
volupament de l’animació sociocultural apareix conduït pels ajunta-
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ments, els casals de joves i els centres cívics, i totalment desvincula-
da de les associacions. Per això, la nostra animació sociocultural es
dota d’una nova terminologia o vocabulari específic: els usuaris (i no
els socis o militants), els grups estables (i no les associacions), la
comissió gestora (i no la junta directiva). El tipus d’organització propi-
ciat, doncs, pels ajuntaments afavoreix l’aparició de multitud d’enti-
tats prestadores de serveis amb l’única finalitat de gestionar els equi-
paments municipals.

Es creen instituts de formació municipals i la Generalitat de Catalunya
reconeix, durant un temps, la titulació d’animador sociocultural, com
ho fa amb la formació de directors i monitors en el temps lliure.
L’INEM fa cursos d’animació sociocultural dins els programes de for-
mació ocupacional. Fins i tot les universitats inclouen la titulació
d’animador sociocultural com a diplomatura. 

2. Els fonaments de l’animació sociocultural

L’animació sociocultural a França és hereva dels diferents corrents
associatius del país —del moviment laic i popular així com de les
associacions catòliques— i de les seves creacions tant institucionals
com ideològiques. Són diversos, no obstant això, els elements que
afavoreixen la seva aparició en els anys seixanta. D’una banda,
l’Educació Popular, és a dir, el moviment organitzat que va acompa-
nyar l’acció de la República instaurant l’escola laica i obligatòria, no
pot respondre als problemes del fort creixement urbà que es dóna en
aquells anys. L’animació sociocultural comença en els nous equipa-
ments esportius i culturals (sobretot en els casals de joves) de les
zones noves, en els barris perifèrics de les grans ciutats on
s’instal·len milers de joves matrimonis carregats de fills i on no hi ha
associacions de cap tipus. 

D’altra banda, la fascinació que provoca l’èxit nord-americà a França
dóna lloc a un canvi en les empreses que repercutirà en la societat de
manera decisiva. Seguint el model nord-americà, va penetrant la idea
que la relació jeràrquica ha de ser menys formal, menys autoritària i
que la iniciativa i la participació dels treballadors són també molt

[46] Quaderns d’educació popular 4



importants. Aquest pensament contribueix a donar suport a la idea de
l’animació sociocultural: per conduir les poblacions passives cap al
progrés, cap al creixement, més val que ho facin els animadors que
aporten dinamisme que no els caps autoritaris.

Però, sens dubte, el naixement de l’animació sociocultural correspon
al gaullisme, al seu aspecte de consens i al seu moment de desquali-
ficació dels partits polítics: la idea de França està per damunt de tot i
transcendeix les divisions entre els francesos. Com que els movi-
ments d’Educació Popular no s’identifiquen amb el gaullisme, el poder
deixa de banda les associacions i s’identifica amb l’animació sociocul-
tural. Fins i tot, en aquesta època, s’arriba a dir que el president de la
República és l’animador del país.

3. Trets distintius de l’animació sociocultural

L’Educació Popular lluita contra la ignorància, promou el desenvolu-
pament del saber i la continuïtat amb la filosofia de les llums. En
canvi, la finalitat de l’animació sociocultural és afavorir les relacions i
la dinàmica social contra la passivitat. El seu objectiu és més la comu-
nicació que la cultura.

Les activitats que es proposen des de l’animació sociocultural ja no
s’adrecen al poble o a la classe obrera sinó a simples participants. Per
tant, desapareix progressivament la referència al poble —concepte
massa marcat per la ideologia política d’esquerres i objectiu de
l’Educació Popular— i sorgeix la referència neutra al públic. Tal com
hem esmentat, darrere la ideologia moderna de l’animació sociocul-
tural hi ha la voluntat d’una visió consensuada de la societat (la que
genera el gaullisme) en la qual no haurien de destacar ni les diferèn-
cies ni els conflictes. En aquest sentit, l’animació sociocultural com a
ideologia intenta donar la volta a les relacions d’autoritat i desqualifi-
ca la política.

Amb l’animació sociocultural s’inventa la figura remunerada i, ràpida-
ment, s’institucionalitzen les formacions i els diplomes. L’Educació
Popular era competència de les associacions i, per tant, dels militants
o alliberats. Les qualitats dels educadors com ara la convicció, l’ener-
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gia i la dedicació són criticades per l’animació sociocultural que pro-
picia les aptituds a relacionar-se amb els altres, la capacitat d’animar,
de dinamitzar, etc. 

Cap als anys setanta, les associacions franceses reclamen el seu
paper en l’animació sociocultural. Reivindiquen la politització de l’ani-
mació sociocultural tot incorporant en el discurs teòric el concepte de
democràcia cultural. La democràcia cultural implica la participació
activa dels ciutadans en la presa de decisions i es contraposa al model
paternalista que s’havia desenvolupat de democratització de la cultu-
ra, més lligat a la difusió cultural i a una concepció patrimonial de la
cultura. És també en aquesta època quan el Consell d’Europa, a través
del Consell de la Cooperació Cultural, incorpora l’animació sociocul-
tural en el seus treballs de recerca que duren fins al 1977. Els infor-
mes del Consell de la Cooperació Cultural sobre l’animació sociocul-
tural i la democràcia cultural són considerats massa radicals i el pro-
jecte Animació es dilueix en el projecte sobre la qualitat de vida ano-
menat Polítiques de desenvolupament cultural a les ciutats.

4. Una intuïció del futur

Quin balanç podem fer actualment de l’animació sociocultural? Doncs,
de les formacions ningú se’n recorda. Han desaparegut les entitats
gestores així com la majoria d’equipaments (per l’estat precari en què
es trobaven, perquè els ajuntaments els han destinat a altres serveis
municipals, etc.), i molts dels animadors són funcionaris. El que és
evident és que l’animació sociocultural es va emportar una part molt
important dels recursos dels ajuntaments destinats a les polítiques
municipals de joventut i culturals, i avui no en queda pràcticament res.

És el moment de canviar de discurs i parlar sobre règims de cogestió,
de gestió cívica, d’autogestió... Aquesta nova proposta sorgeix a partir
d’un seguit d’arguments i reflexions.

En primer lloc, de la constatació evident del què significa la rèmora
del franquisme en la societat democràtica. El franquisme va anihilar
els drets humans a Catalunya durant quatre dècades. Entre aquests
drets hi havia al dret a la lliure associació. Però hem après treballant
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en les entitats d’associacionisme juvenil que l’anihilació del teixit
associatiu no va ser homogeni. Les entitats vinculades a la patronal i
a l’Església no solament no van ser molestades sinó que van gaudir
del monopoli associatiu. Per tant el que volem expressar amb aques-
ta proposta és que hi ha un ampli marc de participació que després de
vint anys no s’ha reconstruït. El més perillós és que no hi ha la cons-
ciència col·lectiva que manca. 

Un altre argument ens impel·leix a plantejar-nos-ho, és un argument
sorgit de l’activisme. L'MLP és un ampli moviment que té un caràcter
generacional. L'MLP i les seves entitats han crescut al mateix temps
que creixíem nosaltres. Al si de l’MLP hi ha una generació absent.
Tenim l’avantatge de poder-nos comparar fàcilment amb entitats
similars que funcionen a Europa. 

A més el teixit associatiu català és reu encara en molts casos de l’es-
quema de l’antifranquisme, és a dir, en cada entitat hi cap tothom que
sigui demòcrata. Si bé respon a la lògica dels anys setanta, avui
comença a ser un sarcasme. Portat als últims extrems només amb
una entitat de cada sector n’hi hauria prou. Aquest fet trencaria d’ar-
rel els fonaments d’una societat democràtica: la pluralitat.
Mentrestant no es reconstrueix l’espai social de l’esquerra. El movi-
ment veïnal és una bona prova del que diem. 

En aquests moments l'MLP exerceix el rol de referent adult dels
mateixos infants i joves. La reflexió que ha fet Esplac sobre el model
de centre d’esplai laic ens porta a la necessitat que el referent adult
estigui situat no a l’MLP —que també— sinó al territori. 

Alguns casals de joves també han reflexionat sobre aquest fet. En la
mesura que molts d’aquells joves que van tirar endavant un casal avui
comencen a ser grans i no tenen espai associatiu on anar. De fet els
comença a passar el que ja vam teoritzar sobre la qüestió dels infants
i adolescents als esplais. Sabem que, un cop els infants creixen, una
part continua fent de monitors, però la majoria no té on exercir la ciu-
tadania. Aquesta va ser una de les raons que va portar a Esplac a
constituir primer Esplac-jove i més tard l’Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya. 
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L’entrada de l’escoltisme a l’MLP també ens aporta un altre ingredient
a la reflexió, ja que aquest moviment ha tingut sempre cura de les
relacions amb els seus grans, si bé estan articulats i amatents sobre
la vida de l’agrupament escolta, no han acabat mai d’articular-se per
construir alguna planta de l’edifici, més enllà de l’escoltisme. El seu
propi mètode reconeix que hi ha dues opcions: fer d’educador o anar
a altres organitzacions a continuar implicat, si bé no ha especificat
res. És hora que l’escoltisme laic i progressista faci un esforç en
aquest sentit. L’escoltisme catòlic ho té solucionat en el marc de les
parròquies.

Pensem que els futurs ateneus poden sorgir per tres vies. La prime-
ra, per l’impuls del mateix MLP a assajar alguna experiència pilot. La
segona, d’alguns centres d’esplai o agrupaments escoltes que han
assolit nivells d’organització, funcionament i diversificació d’activitats
molt elevat i, la tercera, de casals de joves que donin un pas més i tirin
endavant projectes de participació culturals obertes a tota la població. 

No tenim pressa, però cal anar reflexionant sobre la possibilitat que
un projecte d’ateneu popular ajudi no només a solucionar problemes
de model al si del nostre moviment, sinó de recuperació del diàleg
intergeneracional interromput pel franquisme a l’etapa feixista i per
l’animació sociocultural a l’etapa democràtica. 

5. Fonamentació teòrica

Fomentar la ciutadania no pot ser simplement fruit del voluntarisme,
la ciutadania s’exerceix quan hi ha un sistema democràtic avançat que
permet la participació, és a dir, el control sobre els mecanismes de
presa de decisió. La democratització de la vida pública ha de ser l’ob-
jectiu número u de les polítiques futures si volem que els ciutadans
s’hi sentin vinculats. El descrèdit entre els joves de la política pràcti-
ca i institucional (un fenomen d’abast molt més general) ha de tenir
respostes concretes.

L’MLP aposta per la solidaritat, el compromís, l’austeritat, l’amistat, la
cooperació, la integració, la justícia i la laïcitat, elements que configu-
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ren tots ells la possibilitat d’exercir la llibertat com a via per arribar a
les cotes més altes possibles de felicitat personal i pública.

Eduquem i formem des del que fem i des del que som. Per tant, si
volem proposar una escala de valors alternativa n’hi haurà prou que
nosaltres mateixos siguem alternatius a aquest estat de coses que
volem millorar o canviar. El nostre ideari es resumeix en tres ele-
ments: Laïcitat, Progrés i País. Trilogia que sorgeix de les idees libe-
rals i socialment avançades. 

La desorientació de les forces de progrés provoca una crisi i la impos-
sibilitat de comptar amb una escala de valors en l’esfera personal i en
l’esfera col·lectiva. Aquesta desorientació social, cultural i política
provoca la imposició d’estils de vida i de criteris totalment contraris
als d’un esperit laic i progressista, és a dir oposats a l’esperit de lli-
bertat, democràcia i justícia. És així com se’ns proposa la competitivi-
tat, valor oposat a la solidaritat, com a eix vertebrador de les políti-
ques institucionals.

Així mentre que el món econòmic funciona en clau planetària, les for-
ces de progrés no s’han articulat convenientment per donar-hi res-
posta. Per afrontar aquesta nova situació és necessari que l’interna-
cionalisme —tots formem part de la raça humana— torni a ser un
valor fonamental de la nostra cosmovisió.

El gran avenç tecnològic revoluciona totes les formes d’entendre
l’economia i la cultura. Alhora s’ha disparat el ritme de les innova-
cions en tots els camps de la vida. Però aquestes innovacions no sig-
nifiquen necessàriament una millora de les condicions de vida dels
ciutadans. Encara més, una gran part d’aquests corren el risc de res-
tar-ne al marge, ja que no tenen possibilitats d’accedir-hi. Aquest
ritme vertiginós comporta a la vegada una incertesa en el futur. Ens és
difícil d’imaginar com pot ser el nostre futur i que hem de fer perquè
sigui millor.

Aquestes ideologies individualistes i conservadores posen en perill la
pervivència del planeta Terra. No hi ha fronteres a la radioactivitat o a
la pluja àcida. Calen solucions globals per als problemes concrets. O
dit d’altra manera fan falta solucions concretes en el marc dels pro-
blemes globals.
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La vida urbana, on hi ha les tres quartes parts de la població, genera
evidents avantatges, però també nous inconvenients. La vida urbana
és l’escenari on s’expressen amb més duresa les contradiccions
socials: segregació per barris —per raó de pertinença socioeconòmi-
ca o de raça—violència, incomunicació, etc. Un terç de la societat viu
al marge dels progressos tecnològics i segregat de les possibilitats
acadèmiques i culturals. Alhora, un nou fenomen migratori, que sem-
bla imparable, canviarà la fesomia de les nostres ciutats si no hi ha un
exercici quotidià de participació, entesa aquesta com a integració i
canvi social. Davant d’un món que es mou molt de pressa, cal oposar
la idea que la lluita pel canvi social, polític i cultural és una lluita pel
canvi de mentalitats. 

En l’ideari de l’Escola Moderna —l’obra de Ferrer i Guàrdia— l’educa-
ció havia de ser l’eix vertebrador de qualsevol proposta de canvi
social. Els obstacles per a la millora de la societat es troben en els
nostres valors i en les actituds que en deriven. És per aquesta raó que
la tasca de l’educació popular esdevé una eina imprescindible. 

Encara que els reptes del Moviment Laic i Progressista siguin enor-
mes, hem de tenir present que és en l’esfera individual on hi podem
trobar la solució. Els petits canvis, si provenen de la raó, són podero-
sos. Aquests petits canvis esdevenen un projecte col·lectiu quan s’ins-
criuen en el marc d’un moviment laic i progressista.

6. Innovar en el panorama associatiu català: l’ateneu

L'MLP és una institució que treballa pel foment de les actituds cívi-
ques dels ciutadans i per promoure activitats laiques i progressistes
dirigides fonamentalment, fins avui, a la infància i l'adolescència, però
també treballa en l'horitzó futur de cara a augmentar la participació i
la creativitat cultural dels adults.

Un dels problemes fonamentals de tot projecte cultural és la manca
d'una planificació a llarg termini que tingui en compte el seu propi
relleu generacional. Fins avui, les associacions s'han anat configurant
a partir de les franges d'edat a les quals van dirigides. Nosaltres pro-
posem un projecte cultural integral que atengui les necessitats de les

[52] Quaderns d’educació popular 4



diferents franges poblacionals, infants, adolescents, joves i adults.
Alhora pretenem que aquesta sigui la millor garantia de continuïtat i
durabilitat del projecte al llarg termini. Aquest és un projecte que s'in-
troduirà al llarg del temps a mesura que es vagin constituint, per baix,
les bases sobre les quals construir les activitats.

L'ateneu neix amb la voluntat de cooperació amb els poders democrà-
tics municipals i pretén, a la vegada, incorporar la iniciativa privada
tant en la planificació de les activitats com en part del seu finança-
ment.

Partim de la filosofia d'entendre la cultura com una proposta a la
reflexió i al debat, però també i, fonamentalment, com una proposta
per l'activitat i la creativitat. No hi pot haver projecte cultural sense
participació popular. Per portar a terme aquesta finalitat pretenem
que al llarg del temps l'ateneu sigui capaç d'atreure els coneixements
i les energies d'aquell sector laic i progressista de la població que està
disposat a treballar per una ciutadania activa. Volem doncs que en
aquest projecte s'afegeixin el màxim de persones i grups que tinguin
voluntat de treballar per una societat més culta i més solidaria. Cal
sumar esforços. Cal sumar voluntats. Aquest és l'esperit que més hi
anima.

Aquest projecte no es pot entendre i avaluar en la seva totalitat al curt
termini. Tot i que la primera pretensió és llançar-se directament a
realitzar projectes culturals de tot tipus, el cert és que l'última finali-
tat d'aquest projecte és promoure l'activitat cultural i crear les condi-
cions perquè una nova generació de joves creixi en un ambient asso-
ciatiu que en possibiliti la projecció de cara al futur.

Estructura directiva i tècnica

Per portar a terme les activitats l'ateneu necessita, com qualsevol
altra organització democràtica, de diversos instruments de decisió i
coordinació. El secretariat de l'ateneu, l'òrgan de coordinació i decisió,
pot estar format per: presidència, responsable formació, responsa-
bles joves, responsable general, representants de les seccions i
secretaria general. L'assemblea general n’és el màxim òrgan de deci-
sió.
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Els membres del secretariat són persones que participen des de l’al-
truisme i el compromís, a excepció de la secretaria general que pot
ser la persona contractada responsable directa de les activitats, i serà
el responsable quotidià de l'ateneu. Els responsables de les seccions
són els encarregats de tirar endavant les seccions començant per la
infantil. Els equips de treball de les seccions funcionen amb autono-
mia pel que fa a la planificació i implantació de les activitats de la seva
secció.

Per la mateixa dinàmica de l'ateneu pot ser que les seccions es puguin
incrementar per dues vies: la via de generar nous projectes o seccions
especialitzades a partir de les activitats que es vagin generant o la via
de donar aixopluc a grups no estructurats que puguin fer les activitats
al mateix ateneu.

7. Funcionament

Secció infantil: el centre d’esplai o l’agrupament laic i progressista

El marc global en el que s'inspira aquest projecte és el moviment de
temps lliure infantil laic i progressista Esplais Catalans i Acció Escolta
de Catalunya. 

Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya agrupen centres d’es-
plais i agrupaments escoltes que treballen per un projecte pedagògic
i ideològic comú i que es defineixen com a associacions laiques, inde-
pendents i democràtiques. Com a moviments pretenen fomentar
l'educació d'una sèrie de valors entre els infants i els joves —la parti-
cipació, el compromís, la solidaritat, la cooperació amb les regions
més desfavorides, la justícia social, etc.—, que formen el substrat ide-
ològic de les respectives accions educatives. 

El centre d’esplai i l’agrupament escolta és una institució participati-
va i democràtica perquè neix de la iniciativa dels educadors que se'n
responsabilitzen i el gestionen. Col·labora amb altres entitats del
barri o poble si bé és independent. És un servei públic i comunitari ja
que pretén ser una eina útil per a la comunitat. L’esplai o l’agrupa-
ment és una proposta educativa que vol incidir en la globalitat de la
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persona, vol definir una manera de viure, una actitud davant la socie-
tat. Per això, tant Esplais Catalans com Acció Escolta de Catalunya
aposten per una educació integral, globalitzadora i alliberadora.

Secció juvenil: el casal de joves laic i progressista

Definició i tipologia del casal de joves que proposem. Ha de ser un pro-
jecte polític que combini l’educació i l’acció entre els joves. Ens dirigim
als joves actius del municipi. Per tant, la seva constitució té un caràc-
ter obert i una voluntat de fer possible la participació dels joves.
Perquè això sigui possible és important oferir una diversitat d'opcions
i estar atents a les necessitats i inquietuds que tenen els joves.

És important introduir els joves en la mentalitat de la responsabilitat
i l'autogestió. Això es pot realitzar a mesura que aquests col·lectius
estiguin mínimament consolidats i es plantegin la necessitat d'una
major implicació. Ha de ser un lloc que sentin com a seu els joves, on
hi hagi mecanismes de participació, on se’n promogui la implicació en
la gestió del casal de joves, és a dir que sigui l'espai de participació
elemental i de transmissió de valors associatius laics i progressistes.
Aquest caràcter associatiu vindrà donat per les relacions cooperado-
res que estableixin els seus membres, el desenvolupament d'una
organització i el sentiment de pertinença.

Ha de ser un espai de llibertat i una escola de democràcia i pluralitat,
tot desenvolupant un model pedagògic capaç de facilitar comporta-
ments actius en els joves, habilitats i destreses socials, valors de par-
ticipació, i implantant un model de gestió per part dels mateixos joves.

Secció adults: la cultura com a precondició de la llibertat

Vivim en un món complex on hi ha molta informació, on teòricament hi
ha moltes possibilitats, però a la pràctica és cada dia més difícil
saber-ne fer un bon ús. La lluita per la millora de les condicions de
vida dels ciutadans ja no és una cosa evident. Per tal d’aconseguir
millorar la societat són necessaris molts coneixements i molta cultu-
ra. Per una banda, per exercir el lliure examen, és a dir, valorar críti-
cament allò que ens envolta i, per altra banda, cal aconseguir un alt
nivell cultural si es volen proposar alternatives. 
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L’ateneu neix doncs per aconseguir fer més ciutadans lliures. Tenim
dos antecedents. Per una banda els mateixos ateneus culturals
d’abans de la guerra, liquidats pel franquisme i, per altra, la idea de
la Universitat Popular. Cal defugir de conceptes com animació socio-
cultural que parteixen d'una idea classista que és que cal acostar la
cultura als ciutadans en forma de pseudocultura. O conceptes com la
difusió cultural on pretén convertir el ciutadà en usuari acrític. 

8. Mètode

La participació. Participar implica parlar de compromís i col·laboració
en les responsabilitats que assumeix cada persona com a soci altruis-
ta. Responsabilitats en la relació i els compromisos entre les organit-
zacions no lucratives per formar una federació, com també en el dià-
leg i els pactes amb l'administració.

És des d'aquest compromís i col·laboració com a cultura organitzativa
de les associacions, que els ciutadans aprenen i saben que participar
significa voluntat, decisió i esforç individual i col·lectiu per aixecar i
mantenir projectes socials i culturals, socioeconòmics i sociopolítics
per a la ciutat o per a un públic concret de ciutadans. Les associacions
són la gran escola pública de la cooperació, del diàleg i de l'acció
transformadora positiva.

Per tant, no podem entendre un ateneu que no prevegi com a element
prioritari la dimensió participativa. Si volem que la persona es desen-
volupi com a ciutadà responsable, compromès i actiu dins de la socie-
tat en la qual viu, hem de posar al seu abast els espais adients per
poder fer-ho, per poder participar, sentir que és necessària la seva
implicació, la seva actuació, la seva veu, en definitiva, la seva presèn-
cia activa i transformadora.

L’autogestió. És la característica bàsica i inherent al concepte d'asso-
ciació. Si ho citem és motivat per la història recent dels casals de joves
municipals o dels centres cívics. Amb la gestió des dels ajuntaments,
directament amb la presència de funcionariat o bé, mitjançant con-
tractes de gestió amb empreses, s’ha desenvolupat un model de ges-
tió que no ha permès generar l'aplicació d'un model d’autoorganitza-
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ció o autogestió dels ciutadans, que sí que pretenem dur a terme a
l'ateneu. 

El model d'aquest club de persones ha de ser autogestionari: un cop
definits els mecanismes de participació, l'objectiu és promoure la
implicació de les persones en el desenvolupament i la gestió del seu
club. 

Paper del militant. Concebut l’ateneu com un equipament obert a l’en-
torn, on es desenvolupen processos educatius i participatius, el mili-
tant hauria d'assegurar un seguit de funcions. En un primer moment,
el militant ha de detectar quines són les inquietuds i les necessitats
dels joves i ha de proposar i organitzar activitats i accions per aconse-
guir la seva participació. El militant constitueix un punt de referència
per a tots ells tant en la vida quotidiana com en l'organització d'activi-
tats.

En una segona fase, l’ateneu posseeix una vida pròpia marcada prin-
cipalment pels ciutadans que hi van assíduament. El dirigent actuarà
fonamentalment com a facilitador dels processos de participació dels
propis ciutadans.

Els objectius són: fomentar les pràctiques participatives, culturals,
associatives i creatives de la gent; promoure processos d'inserció
activa en la societat; afavorir-ne el desenvolupament social i personal
i fomentar-ne la participació en la presa de decisions sobre l’ateneu i
en l'organització d'activitats en aquests.
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Aquests joves hauran de tornar a saber 
el que sabíem

Max Aub

6. El cor de l’MLP

1. Antecedents

Podríem trobar els antecedents d’una pedagogia alliberadora en les
activitats dels centres republicans federals al segle XIX. Molts
d’aquests van anar generant escoles obreres i populars per als treba-
lladors. 

La lluita per la llibertat de càtedra té a Catalunya un dels seus punts
destacats en el conflicte que es visqué a la Universitat de Barcelona
quan un professor, Odón de Buen que havia introduït el Darwinisme a
Espanya, se li obre un expedient per expulsar-lo l’any 1895. Els estu-
diants reaccionen amb grans mobilitzacions. L’editorial de L’Escola
Moderna és qui publica els seus llibres i de Buen porta els seus fills a
estudiar a l’Escola Moderna. 

Uns anys abans i en el marc del que s’anomenarà “kraussisme” neix
un ampli moviment liberal democràtic. Alguns dels personatges més
significatius de la seva obra més reeixida, la Institución Libre de
Enseñanza (ILE) a Catalunya col·laboraran en el naixement de l’Escola
Moderna de Ferrer i Guàrdia l’any 1901. Hi col·laboraran també la
majoria de la intel·lectualitat progressista europea del moment com el
geògraf Eliseu Reclus, pare de la geografia moderna, Santiago Ramon
y Cajal —premi Nobel—, Kropotkin, Angeles López de Ayala —la pri-
mera feminista catalana—, etc. N’és un destacat estudiant  Pau Vila.
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L’any 1908 per iniciativa dels republicans s’intenta aprovar un pressu-
post de Cultura a l’Ajuntament de Barcelona. Pretenien construir
escoles “neutrals” en el fet religiós. La resposta clerical no es va fer
esperar. El 24 febrer de 1908 el Cardenal de Barcelona Casañas
escriu:

"... Nuestro municipio implicítamente niega la Divina misión de
la Iglesia y la pone al nivel de las sectas infernales inventadas
por los enemigos de Cristo".

Un any després —el 13 octubre de 1909— Francesc Ferrer i Guàrdia
és jutjat i afusellat en un consell de guerra sumaríssim sense cap
garantia constitucional pel delicte de voler aplicar a l’escola la coedu-
cació i un model pedagògic alliberador i transformador de les menta-
litats. 

La tasca la reprenen altres. Per exemple Rafael Campalans a l’Escola
Industrial en el període de la Mancomunitat de Catalunya, passant per
la fecunda i curta etapa de la II República fins a arribar a la tasca de
Puig Elies i el Centre per l’Escola Nova Unificada durant el període
1936-1939. Puig Elies era un deixeble de Ferrer i Guàrdia. 

Arriba l’escola nacionalcatòlica del franquisme. Més que explicar
moltes coses veiem alguns exemples del que deien els manuals esco-
lars. 

"Pero, no es una niña, no es un niño... son millones de niños.
Todos se alzan sobre sus sepulcros de candentes brasas, y agi-
tan sus brazos rojos, y abren sus labios por los cuales salen
bocanadas de llamas, y os gritan: Hemos pecado... hemos ofen-
dido a Dios..."

"Los moros no querían a Nuestro Señor Jesucristo ni a la
Virgen. Los moros creían en un hombre que se llamó Mahoma.
Mahoma decía: "Matad a nuestros enemigos donde los encon-
tréis". Y un rey moro les mandó que devoraran a los cristianos
hasta que no quedara uno.”

"En España había ya muchos socialistas y muchos masones y
muy poco temor de Dios. Los socialistas excitaban a los pobres
contra los ricos. Los masones querían que hubiera revolución."
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"Rusia había soñado con clavar la hoz ensangrentada de su
emblema en este hermoso pedazo de Europa, y todas las masas
comunistas y socialistas de la tierra, unidas con masones y judí-
os, anhelaban triunfar en España, tomándola como peldaño de
oro para triunfar en el mundo."

"Si a los ciudadanos de un Estado se les consiente que cada uno
piense en política como quiera y obre según piense, en lugar de
un pueblo organizado tendremos un caos social."

La renovació pedagògica dels anys seixanta i setanta va impulsar la
lluita per una escola democràtica i catalana. El fet de no poder-se
expressar institucionalment a les escoles franquistes va haver de bus-
car els seus espais alternatius. Per una banda, la federació d'escoles
privades —CEPEPC— i, per l’altra banda, el temps lliure infantil, bàsi-
cament els esplais al redós de l’Església catòlica en ser aquesta l'úni-
ca institució protegida pel règim nacionalcatòlic. Amb l'adveniment de
la democràcia les escoles del CEPEPC van ser acceptades dins la
xarxa de la Generalitat de Catalunya.

Els flamants ajuntaments van iniciar els seus projectes directament i
es van oblidar del teixit social. Així neixen les escoles de formació
IMAE (Barcelona), ABAST (L’Hospitalet de Llobregat), Nexes
(Badalona), Escola de Girona, etc. Avui sortosament el temps ens ha
donat la raó. Ja no queda cap escola municipal de formació en el
temps lliure. Llàstima la quantitat de recursos que han quedat pel
camí i que es podrien haver utilitzat per promoure una formació laica. 

L'atomització que pateix el panorama associatiu català en la franja
progressista ha fet que, en la pràctica, existeixi fins ara un gran buit
de formació per als quadres de les associacions, entitats i moviments
que l'escola vol contribuir a pal·liar tot intentant sumar el màxim pos-
sible d'esforços. 

2. Raons de l’existència d’una escola laica i progressista

El seu nom Escola Lliure El Sol reflecteix simbòlicament el projecte:
lliure, perquè s'inscriu en el terreny de les associacions no governa-
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mentals i lluny de dependències, renúncies i dogmes; el sol, perquè,
com ell, pretenem il·luminar el treball de la gent altruista i compro-
mesa que forma part del moviment amb una formació de qualitat, que
parteixi dels problemes concrets i doni eines per l'activisme. El sol és,
a més, símbol de l'equilibri ecològic i garantia d'una millor qualitat de
vida.

És una escola que té com a lemes d'actuació la laïcitat i el progrés. Per
això volem que sigui plural, radical, de qualitat i independent. L'Escola
es declara hereva de tots els corrents d'esquerres a Catalunya. Han
calgut seixanta anys per tornar a tenir les condicions de llibertat i
maduresa per reprendre el fil de la memòria històrica. Aquest trenca-
ment dificulta el projecte perquè hi ha un buit entre les generacions
més grans i les que avui estan compromeses amb el treball associa-
tiu. Aquesta manca de tradició recent ens obliga a redescobrir tot un
món nou, i alhora que comporta dificultats, també afegeix elements de
creativitat molt interessants. Per il·lustrar amb un exemple el que
volem dir, afirmem la nostra més sincera confiança en l'educació com
a mètode per aconseguir la millora de la condició humana en els seus
aspectes socials però, també, i fonamentalment, en els aspectes indi-
viduals.

L'Escola es declara laica, perquè no ens fa por l'exercici de la llibertat
i perquè és independent de qualsevol institució i dogma. L'Escola vol
formar en el pensament lliure, única garantia contra l'adoctrinament.
L'educació laica pren l'ésser humà tal com és ell, parteix de les seves
limitacions, dels seus problemes, de la seva realitat i intenta que sigui
de debò una persona, que no estigui sotmès per la veritat amb majús-
cules, sinó que sigui capaç de cercar la seva pròpia veritat. L'educació
laica propugna els valors de l'humanisme, l'ètica vinculada als homes
i a les dones que viuen en societat i que són al mateix temps lliures i
solidaris.

L'Escola es declara progressista perquè pensem que no ens podem
creuar de braços davant d'una societat que genera desigualtats que
provoquen el patiment en les persones. Llibertat i igualtat esdevenen,
per nosaltres, un paradigma indissoluble per tal d'aconseguir una
societat més digna.
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Un dels problemes cabdals de la nostra societat és la manca de valors
i els que funcionen —diners, triomf, poder, consumisme—, porten a la
frustració, a la insolidaritat, a la injustícia, a la marginació. Per tant, si
volem construir una societat amb ciutadans més feliços cal actuar des
del fonament. És, doncs, un treball a contracorrent, on les limitacions
i els inconvenients són la majoria. Per això, cal que puguem rebre tot
el suport i comprensió de persones i institucions per tal de fer ho pos-
sible. Obrim un camí que no és ni serà fàcil i que volem compartir amb
totes aquelles entitats i moviments que desitgin participar al costat
nostre en aquesta iniciativa, per cobrir-ne les necessitats de formació
o per aportar les seves experiències educatives o associatives.

3. L’Escola Lliure el Sol avui

L’Escola es definí inicialment com l’instrument de formació de la qual
es dotaven Esplais Catalans i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.
Ràpidament, l’Escola va començar a realitzar múltiples i diverses
accions formatives —cursos, seminaris, monogràfics, jornades de
tècniques etc.—, creant així un espai de reflexió entorn de l’acció edu-
cativa de monitors i directors generadora de debats, alguns d’ells cen-
trals en l’esdevenir de l’MLP.

El mateix nom de Moviment Laic i Progressista no sorgeix d'una ment
cavil·lant, sinó d’una experiència concreta. En el curs de Viladrau de
l’any 1993 i després de moltes hores de formació en l’àmbit de l’idea-
ri a la casa de Mas Pujolar, els participants van començar a expres-
sar-se així: “som LP”. Van ser capaços d’expressar una gran síntesi de
la tasca d’investigació sobre els valors que fèiem Esplac i la Fundació
a l’Escola. La síntesi la van fer els mateixos participants. A poc a poc
es va anar afegint la idea de moviment. 

Però l'Escola ha fet més aportacions també en diversos fronts. Per
exemple en la teorització sobre el valor educatiu al segle XXI dels
campaments i la crítica al model de colònies actuals. La Fundació
publica un llibre sobre com fer campaments des de la laïcitat. El llibre
no és altra cosa que la superació dels llibres clàssics sobre campa-
ments que s’han fet al país als últims trenta anys. Avui totes aquelles
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activitats que s’explicaven —tallar troncs i fer bancs i taules, fer focs
de camp, etc.— estan prohibides per la Generalitat de Catalunya. Els
campaments avui ja no viuen d’idees caduques, sinó dels principis
ecologistes crítics amb un determinat model de vida “urbanita”.

Una altra idea central que ha aportat l’escola és la crítica a la pervi-
vència entre nosaltres d'uns determinats conceptes atribuïts a les
idees del maig del 68 que, analitzats avui, s’assemblen molt més a una
coartada intel·lectual dels moviments confessionals i a les seves
necessitats estructurals: fer persones obedients, sense responsabili-
tat i iniciativa individual: entre tots ho farem tot. 

Actualment, la Comissió Pedagògica de l’Escola és l’òrgan encarregat
de generar i debatre el pla de formació de l’MLP. Aquest pla de forma-
ció integral respon a la raó de ser de l’Escola: ser l’Escola de forma-
ció de quadres de l’MLP. Cal entendre que les majors necessitats de
formació són les derivades d’Esplais Catalans, d’Acció Escolta de
Catalunya i de l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya i
per tant són els seus quadres qui més han de participar en el disseny
i activitats de l'Escola. 

Entenem l’educació com un procés comunicatiu imprescindible per al
desenvolupament de les persones, i alhora un dels mitjans més
importants en la construcció social i cultural.

La formació, necessària per realitzar una tasca educativa coherent, ha
d'acomplir des d'aquesta perspectiva una doble funció: dotar d'eines
metodològiques que facilitin la feina dels educadors, i generar refle-
xió col·lectiva i individual sobre la mateixa tasca educativa, sobre les
seves finalitats i compromisos socials.

Tot plegat no hauria estat possible sense un mètode pedagògic a
l’Escola on prima la implicació dels participants i la constant provoca-
ció i crítica envers els formadors. Amb classes magistrals no hi ha
debat, tampoc no hi ha empatia, comunicació i, per tant, no es gene-
ren noves idees. El lliurepensament dóna els seus fruits si hom sap
albirar-los. 

Actualment l’Escola Lliure El Sol és el paraigua de tres entitats de
base, fet que la fa diferent, única, de la resta d’escoles de formació.
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Entroncats per un ideari comú, es proposa formació per a adolescents
i joves en etapes formatives, monitors i caps escoltes, a directors i
caps d’agrupaments, animadors i dinamitzadors juvenils, dirigents
laics i progressistes, els mateixos  formadors... En definitiva, l’Escola
Lliure el Sol és el punt de trobada, de reflexió, d’intercanvi, el cor de
l'MLP.

4. Objectius i activitats

L'Escola és un instrument cabdal per formar ciutadans actius que
ajudi els joves i els no joves a retrobar els motius que són la base de
qualsevol actuació cívica. L'Escola és un lloc obert al debat, a la crea-
tivitat, a la polèmica, a la innovació. Per tant, l'Escola acull i acollirà al
seu si un ventall de plantejaments plurals que fonamentin l'exercici
de la llibertat.

La formació va dirigida a adolescents i joves en etapes formatives,
monitors i caps escoltes, directors i caps d’agrupaments, però sobre-
tot a dirigents d'iniciatives ciutadanes: juvenils, de temps lliure infan-
til, estudiantil, d'associacions culturals, veïnals, ecologistes, etc.

Les finalitats educatives de l'Escola Lliure El Sol es concreten en
alguns dels següents objectius generals, que no han de ser els únics
ja que el projecte es va perfilant a partir de la discussió i l'estudi amb
els participants i amb les entitats de base membres de l’MLP.

– Col·laborar en la formació humana, pedagògica i tècnica dels parti-
cipants per exercir en millors condicions i possibilitats la seva tasca

– Treballar per potenciar la qualitat pedagògica i la identitat

– Aportar elements de reflexió i propostes a debatre sobre el present,
l'evolució i el futur de l'educació en el temps lliure i l'associacionis-
me

– Participar en la construcció d'un estil educatiu

– Col·laborar en l'esforç educatiu comú del país, dins el nostre camp
de treball

– Fer més palesos, des dels projectes i organitzacions culturals i

El Moviment Laic i Progressista [65]



socials, valors com la solidaritat, la cooperació, el treball altruista i
la participació, la igualtat d'oportunitats, entre altres

A partir del diagnòstic de les necessitats i els problemes socials de les
nostres entitats de base i participants, i d'aquelles entitats i organit-
zacions vinculades a l'Escola, els elements metodològics que emmar-
quen la intervenció se centren en fer una formació:

– Pel treball altruista i compromès socialment i cultural, per aquelles
persones que volen participar en tasques de dinamització i direcció
de centres d'esplai, agrupaments escoltes, casals de joves, associa-
cions i d'altres institucions

– Permanent i moderna, d'acord amb l'evolució de la societat

– Per potenciar canvis organitzatius en els projectes i centres per tal
d'adequar-los als nous reptes de la societat

– Personalitzada, activa, interdisciplinada i participativa: amb referèn-
cia a la pròpia experiència dels participants i amb continguts ade-
quats als seus interessos i necessitat, amb opcions modernes de
continguts i metodologia, amb avaluació continuada, basada en el
treball en grup i amb formadors i experts de cada camp

Les propostes de formació s'estructuren en les següents activitats:

– Cursos per adolescents i joves en etapes formatives

– Cursos de monitors i directors d'activitats d'educació en el temps
lliure amb sessions teòriques i tècniques, on es treballa el temari
del curs a partir de l'exposició del professor, recolzament amb
material gràfic i audiovisual, presentació de recursos (llibres, docu-
ments), realització de treballs individuals i en grup, treball de camp,
etc.

– Cursos o jornades d'especialització teòrica i pràctica

– Seminaris d'aprofundiment en temes d'actualitat

– Complementació amb una formació pràctica amb la vinculació dels
participants en el desenvolupament d'una activitat, projecte o pro-
grama

– Cursos per a dirigents d'altres associacions de tipus cultural i social
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5. Nous reptes en la formació

Des del seu naixement, l’Escola Lliure el Sol ha estat un projecte viu,
en constant canvi i evolució. Fruit d’aquest esperit l’Escola Lliure el
Sol després de 15 anys, fa un pas més en el creixement del projecte:

– Fent realitat el programa de formació integral de l'MLP, a través del
treball que es realitza en la comissió pedagògica de l’Escola

– Creant espais de debat i reflexió entorn dels pilars del nostre idea-
ri: laïcitat, progrés i país

– Dotant als formadors d’un programa de formació continuada i espe-
cialitzada

– Fent possible el creixement d’entitats de base en el territori allà on
l’MLP té poca presència, a través del cursos de monitors i directors,
on totes les matèries giren al voltant d’un mateix eix temàtic, gene-
rant nous projectes

– Portant el nostre ideari a altres espais i participants amb presència
a Universitats, realitzant formació a Ajuntaments —polítiques de
joventut, de participació, d'educació...—, etc.

– Esdevenint una escola de dirigents laics i progressistes, un punt de
trobada, de reflexió, d’intercanvi de l’espai progressista

Per fer realitat tots aquests nous reptes, l’Escola compta a un recurs
indispensable: els membres de les entitats de l’MLP, que fan de for-
madors, participant en projectes pedagògics i en d’altres accions, han
fet i faran possible que el cor de l’MLP segueixi bategant.
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Hem de construir sobre els fonaments del passat,
però la construcció ha de ser nova

Eric Hobsbawm

7. La gestió empresarial al servei del canvi 
social

1. Cooperativisme històric

Tot i que les persones sempre han establert formes de cooperació
igualitàries entre elles, el cooperativisme tal com l’entenem avui sor-
geix arran dels efectes provocats per la doble revolució política i eco-
nòmica de finals del segle XVIII: la misèria de la majoria de la pobla-
ció, el desenvolupament de les teories socialistes i l’acció creixent del
moviment obrer.

La Gran Bretanya, el país que va ser pioner en la Revolució Industrial,
també ho fou en la creació de cooperatives. La primera cooperativa de
què tenim notícia apareix en aquell país l’any 1827 i s’emmarca en el
que avui coneixem com a cooperativisme de consum. L’any 1832 es
calcula que a la Gran Bretanya hi havia unes 500 cooperatives que
agrupaven 25.000 membres, la majoria petits tallers que volien man-
tenir la seva independència i defensar-se de la competència de la nai-
xent producció mecanitzada. Tanmateix, la majoria va desaparèixer al
cap de pocs anys. Va caldre esperar uns quants anys més perquè el
cooperativisme revifés gràcies a una nova experiència cooperativa
duta a terme a la ciutat anglesa de Rochdale: la Societat de Pioners de
Rochdale, una cooperativa, alhora de treball, de consum i d’habitatge,
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que inicialment van formar 28 obrers. La seva importància rau en el
fet que va ser la primer a formular l’ideari cooperatiu.

A l’Estat espanyol els treballadors van ser víctimes d’una repressió
més forta que en altres països europeus. El moviment obrer tant sols
va gaudir d’algun respir en els breus períodes de tendència liberal,
que de seguida foren aprofitats per crear associacions de socors
mutus i cooperatives de consum, agrícoles i de treball. Aquestes
darreres es van implantar ràpidament, influïdes pel cooperativisme
francès, més centrat en la producció, en comparació de l’anglès, més
centrat en el consum.

El 1842 es va fundar la primera societat cooperativa catalana, la
Companyia Fabril de Teixidors de Cotó de Barcelona, una cooperativa
de treball que era alhora mútua davant situacions com l’atur, la
malaltia i la invalidesa. Aquesta cooperativa es constituí a l’empara de
l’Associació de Teixidors de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona,
per donar feina a uns dos-cents obrers del tèxtil que havien estat des-
patxats a causa d’una vaga. 

Entre els anys seixantes i setantes del segle XIX es creen altres coo-
peratives, però, de fet, caldrà esperar fins al 1887, amb l’aprovació pel
Govern espanyol de la primera llei d’associacions, perquè es multipli-
quin les associacions obreres i, entre elles, les cooperatives, que d’en-
çà de llavors creixeran sense interrupció fins al 1939. 

L’adveniment de la II República donarà encara més embranzida al
moviment cooperatiu. El mateix 1931 el govern central promulgarà la
Llei de Cooperatives inspirada en els principis de Rochdale.

Assistim a una etapa d’expansió del cooperativisme. Es cooperativit-
zen noves activitats com la construcció d’habitatges o la generació
d’electricitat. Per altra banda, assistim a un procés de fusió entre coo-
peratives per tal d’enfortir el moviment. En aquells anys a Catalunya
gairebé es va aconseguir tancar el cicle cooperatiu, de manera que
tots els actes econòmics d’una part de les classes populars catalanes
passessin per institucions cooperatives 

El franquisme va suprimir tota la legislació cooperativa; més de cent
societats foren clausurades, el seu patrimoni confiscat i molts dels
seus membres represaliats, en aplicació de l’anomenada Ley de

[70] Quaderns d’educació popular 4



Responsabilidades Políticas. Van haver de transcórrer uns quants
anys perquè sorgissin noves associacions a l’empara de la nova llei de
cooperatives de 1942, que les obligaria integrar-se en el sindicat ver-
tical a través de la Obra Sindical de la Cooperación, amb la pèrdua
consegüent de la seva independència, que no va ser retrobada fins al
1977. Amb tot, el suport d’alguns sectors eclesiàstics va permetre un
cert desenvolupament del cooperativisme agrari, així com el sorgi-
ment de cooperatives de treball com Mondragón, que tanta transcen-
dència haurien de tenir al cap dels anys.  

Un cop encetada la nova etapa democràtica, el Govern central va tras-
passar a les comunitats autònomes les competències sobre els temes
cooperatius. El 1983 fou aprovada una nova Llei de Cooperatives de
Catalunya pel Parlament.

La dècada de 1990 va ser molt propícia per establir noves cooperati-
ves de treball, en un marc potser no tant defensiu com durant la crisi
dels vuitanta. D’ençà de 1993, cada any es van fundar entre 800 i 1000
noves cooperatives de treball a Catalunya

L’any 2000 el 80% de les cooperatives de treball provenien de la capi-
talització de l’atur, un 12% de la transformació d’altres tipus d’empre-
ses i el sobrer 8% de la vocació cooperativa pròpiament.

Han transcorregut més de 150 anys d’ençà de la fundació de la coope-
rativa de Rochdale, i encara que els ideals cooperatius no són els
dominants a la nostra societat, pràcticament no hi ha cap país al món
ni cap branca d’activitat econòmica on no hi hagi cooperatives. 

Els Principis cooperatius són set:

1. Adhesió voluntària

2. Gestió democràtica per part dels socis

3. Participació econòmica dels socis

4. Autonomia i independència

5. Educació, formació i informació

6. Cooperació entre cooperatives

7. Interès per la comunitat
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L’externalització de serveis dels ajuntaments democràtics

L’any 1979 se celebren a Catalunya les primeres eleccions democràti-
ques. Els primers ajuntaments es troben amb un situació caracterit-
zada per:

– Dèficits en infraestructures i serveis personals

– L’increment dels ingressos que fa possible assumir la tasca de
cobrir els dèficits esmentats

– La voluntat d’aconseguir una visió consensuada de la societat

– L’existència d’un mercat de professionals disponible per portar a
terme solucions que resolgui les mancances

– L’adscripció als postulats de l’animació sociocultural: la promoció de
les accions de temps lliure s’havia de gestionar, organitzar i impul-
sar des de l’administració, per part de professionals externs

– Un model de gestió burocràtica que impedeix donar respostes ade-
quades.

Per fer front a aquestes situacions els ajuntaments, especialment els
més grans, opten per l’externalització dels serveis.

El tipus d’organització propiciat, doncs, pels ajuntaments afavoreix
l’aparició de multitud d’entitats gestores amb l’única finalitat de ges-
tionar els equipaments municipals.

2. Els inicis d’ENTORN

Arran de la creació d’Esplais Catalans el 1982, diversos ajuntaments,
així com escoles, demanen a Esplac que els gestioni diversos dels ser-
veis que l’Ajuntament controla relacionats amb lleure educatiu (colò-
nies i casals d’estiu, casals infantils diaris, menjadors i serveis esco-
lars, ...). 

Esplac decideix que és una oportunitat de fer accions de gestió en ser-
veis que són complementàries a la finalitat principal de l’associació,
alhora que els pot proporcionar una font de recursos per reforçar la
pròpia associació.
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Sota el paraigües d’Esplac es crea la secció Esplash!, però el creixe-
ment del seu volum d’activitats que pot arribar a fer ofegar l’activitat
associativa, a més del risc econòmic que suposa fa decidir la transfor-
mació de la secció en cooperativa que es va constituir el 20 de juliol de
1992.

A Badalona els esplais associats a Esplac s’agrupen a la Coordinadora
d’esplais de Badalona; destaquen entre les seves activitats el lloguer
i la rehabilitació del Mas Pujolar de Viladrau com a casa de colònies,
casa que esdevindria un lloc de referència del Moviment Laic i
Progressista.

La Coordinadora d’Esplais de Badalona constitueix el 13 de setembre
de 1990  Arec, sccl.

A Mataró, on també Esplac va tenir una forta expansió i, com sol ser
habitual, els esplais laics i progressistes copaven la coordinació local,
l’activitat empresarial es realitza al voltant de l’Associació Lleure 2 i
ISL.

Un cop constituït Esplash com a cooperativa s’inicia el procés de fusió,
primerament amb Arec, fet que es completa el 13 de maig de 1993,
procedint alhora al canvi de nom, fent que des d’aleshores la coopera-
tiva es denomini ENTORN, sccl.

També en aquesta època s’inicia la subrogació dels servies i personal
d’ISL, sumant aquests serveis als propis d’ENTORN.

Aquesta suma de serveis i treballadors acaba provocant una crisi
financera a finals del 1994 que provoca una reducció del 50% de la fac-
turació i la marxa de bona part dels emprenedors que van iniciar
aquesta aventura.

ENTORN ha superat molt bé l’etapa del sanejament i la viabilitat, amb
un creixement constant i controlat que ens ha situat en una situació
estratègica en el sector empresarial del lleure educatiu i sociocultu-
ral.

ENTORN neix doncs de la suma de diferents iniciatives dels esplais i
les persones vinculades a Esplac, amb la voluntat de ser el referent
empresarial d’aquesta organització. En aquest sentit la constitució
d’ENTORN compleix diverses condicions plantejades des d’Esplac:
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– Deslliurar-se de les exigències de la gestió empresarial per poder
centrar-se en la gestió associativa;

– Que la personalitat jurídica sigui empresarial i democràtica: coope-
rativa, ja que d’aquesta forma es garanteix la coherència ideològica
de la forma jurídica;

– Que es reconegui el treball de les persones que aposten per dedicar-
se professionalment a aquest projecte: cooperativa de treball asso-
ciat, on els socis treballadors són el motor que fa funcionar la coo-
perativa;

– Que sigui indesvinculable del projecte associatiu: cooperativa de
consum, on els socis consumidors són tant els esplais com els
monitors i monitores dels mateixos.

Aquesta combinació de condicions i solucions ens porta a la complexa
forma jurídica d’ENTORN: cooperativa mixta de socis de treball i con-
sum.

L’assemblea general de la cooperativa, òrgan màxim de participació i
decisió, està compost pels delegats escollits en assemblees prepara-
tòries diferenciades entre socis de consum i socis de treball, amb el
sistema garantista que els socis de consum tenen el 60% de delegats
de l’assemblea.

L’assemblea general escull un Consell Rector, òrgan de representació
i govern entre assemblees i supeditat a les línies d’aquesta, format de
forma paritària entre socis de treball i socis de consum, i la presidèn-
cia recau, amb vot de qualitat, en aquests últims.

3. Contextualització actual

Els darrers anys hem assistit a un creixement exponencial dels ser-
veis de lleure educatiu. S’han multiplicat les empreses, especialment
les mercantils, que gestionen serveis de lleure educatiu per a escoles,
ajuntaments, particulars o empreses, alhora que també s’ha incorpo-
rat un gran nombre de persones que d’aquesta activitat n’han fet la
seva professió.
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Tot plegat a generat la necessitat de regular les relacions laborals en
el I Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural.

ENTORN, com a cooperativa reconeguda d’iniciativa social i sense
ànim de lucre, s’ha enquadrat en l’Associació Empresarial de la
Iniciativa Social de Catalunya, patronal de l’anomenat tercer sector,
en contraposició amb el sector públic i el sector privat lucratiu, i sor-
git de la societat civil que actua sense ànim de lucre. Des d’aquesta
associació, ENTORN ha liderat la negociació d’aquest conveni que ha
suposat més reconeixement i visibilitat d’aquest sector, alhora que
regula les relacions laborals dels treballadors amb l’activitat i l’enti-
tat. A més ha servit per poder dur a terme una certa regulació del
mercat, ja que estableix les regles mínimes necessàries que han de
respectar les empreses que hi participen. L’èxit de la situació no es
troba tant en la regulació del conveni, com en el procés de maduració
intern i extern, amb el qual s’ha desenvolupat.

I finalment aquest Conveni ha permès consensuar una primera defini-
ció d’aquest sector econòmic: “consistent en activitats complementà-
ries a l’educació formal que amb l’objectiu de desenvolupar hàbits i
habilitats socials com a forma d’educar integralment a la persona,
comprensiu de les activitats següents:

a) Activitat d’educació en el lleure dins o fora del marc escolar: de
guàrdia i custòdia en període de transport escolar, activitats de
migdia, de menjador, de pati i extraescolars.

b) Organització i gestió de serveis socioculturals, tant d’equipaments
com de programes socials i culturals, com ara els adreçats a cen-
tres cívics i culturals, biblioteques, sales de lectura, serveis d’in-
formació juvenil, ludoteques, casals infantils, cases de colònies i
albergs infantils i juvenils, activitats i programes d’educació
mediambiental, activitats extraescolars, setmanes culturals, expo-
sicions, activitats de dinamització del patrimoni, tallers sociocomu-
nitaris i casals de vacances i, en general, qualsevol tipus de gestió
d’equipaments, programes i esdeveniments d’acció social comuni-
tària i cultural d’educació en el lleure i per a totes les edats”.
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Dels primers temps en que la cooperativa estava centrada en serveis
al voltant de l’escola i el temps lliure educatiu infantil, s’ha evolucio-
nat cap a una molt més gran diversitat de serveis, intervenció comu-
nitària, escoles bressol, especialment per a ajuntaments, però també
per a altres administracions públiques i empreses. Així, els principals
serveis d’ENTORN oferim són:

Projectes escolars: Activitats complementàries a l’oferta pedagògica
adreçades als Centres d’Ensenyament. Activitats periescolars
(tallers, acollides, etc.). Colònies i sortides. Activitats de vacances.
Temps de migdia. Plans Educatius d’Entorn. Escoles Bressol.
Activitats formatives.

Projectes juvenils: Projectes diversos adreçats al col·lectiu de joves,
sempre a partir d’uns criteris educatius i de foment de la responsabi-
litat i la participació. Casals de Joves. Punts d’informació juvenils.
Dinamitzacions juvenils. Projecte transició escola-treball. Espais per
a adolescents. Tallers.

Projectes infantils: Projectes diversos adreçats al col·lectiu infantil
sempre a partir de criteris educatius. Casals infantils. Ludoteques.
Centres de barri. Escoles Bressol. Centres oberts. Activitats de vacan-
ces. Colònies i sortides. Plans Educatius d’Entorn. Tallers.

Participació i intervenció comunitària: Projectes específics que tenen
com a objectiu la  participació de la societat civil com a forma real de
participació democràtica (institucions, associacions, moviment veïnal,
empreses, escoles o altres). Intervenció i dinamització comunitària.
Casals d’associacions. Dinamització juvenil. Mostres d’entitats, fires i
grans esdeveniments. Pla de formació de mares i pares. Projectes de
desenvolupament comunitari.

Cases de colònies i Agència de recursos: Gestió de diverses cases de
colònies i de recursos per les entitats de l’MLP. Lloguer de cases de
colònies i albergs, d’autocars, de materials pedagògics. Grups d’ani-
mació. Gestió de cases de colònies i albergs. Gestió d’exposicions.

En aquesta línia cal destacar l’Agència com l’espai d’oferta de serveis
als socis consumidors; una de les raons de la creació d’aquesta eina
empresarial és proporcionar als esplais, agrupaments, casals de
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joves i altres entitats de l’MLP recursos per a les seves activitats amb
una millor relació de qualitat-preu de la que poden aconseguir en el
mercat, amb la garantia d’un servei de proximitat i centrada en les
seves necessitats.

Aquesta trajectòria ha estat vinculada al creixement del Moviment
Laic i Progressista, amb els que compartim els valors de llibertat,
igualtat, democràcia i arrelament al país. D’aquesta forma els nostres
socis consumidors, copropietaris de la cooperativa són actualment en
la pràctica les entitats adscrites a l’MLP. 

La millor definició de l’actualitat d’ENTORN ens la dona la redacció de
la missió:

“Generar ciutadania, l’espai comú on les persones viuen en llibertat,
responsabilitat i felicitat, desenvolupant i gestionant projectes educa-
tius i d’intervenció comunitària, mitjançant el treball col·lectiu.”

4. Els reptes

ENTORN, Grup Cooperatiu

Qualsevol empresa ha de perseguir el creixement; l'augment de fac-
turació, l'increment de personal, més rendibilitat... tot plegat per aug-
mentar beneficis, que en el nostre cas es tradueix en més  aportació a
l’MLP. 

A ENTORN ens hem adonat d’algunes de les nostres limitacions per
créixer. Limitacions de caràcter territorial, l’abast geogràfic al que pot
arribar ENTORN mantenint la seva eficiència ens fa treballar en ser-
veis que puguem coordinar sortint de Barcelona i se’ns fa molt difícil
arribar a bona part del territori català, sense disposar de seus, perso-
nes i projectes vinculats a l’MLP en altres espais claus del territori
(Girona, Tarragona, Lleida, Vic, Manresa...).

Els nostres serveis van adreçats a les persones i els nostres clients
principalment són les administracions públiques locals. Tant els uns
com els altres necessiten que la capacitat de decisió sobre els serveis
es donin amb la major proximitat possible als usuaris i demanen, cada
cop més, que la gestió es faci des de cada municipi i amb empreses
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assentades al municipi. Al mateix temps recelen de projectes d’auto-
ocupació sense capacitat de gestió empresarial, per la qual cosa una
unió estratègica entre projectes d’auoocupació locals amb empreses
amb reconeguda capacitat de gestió els sembla una idea molt interes-
sant.

Darrerament estem assistint al sorgiment de molts projectes de ges-
tió de serveis públics amb unes condicions empresarialment pobres,
que no es veuen viables, sinó és amb projectes d’autoocupació.
Tanmateix, a ENTORN, com a eina empresarial del Moviment Laic i
Progressista, no volem renunciar a la nostra voluntat d’aportar a
aquests projectes la nostra visió de la societat a partir del nostre
ideari.

El grup cooperatiu ens permet, doncs, incorporar nous projectes,
noves iniciatives, i en definitiva, més persones implicades en una
mateixa causa.

RSE.coop

ENTORN està participant en un programa de responsabilitat social de
les empreses, entesa com la integració voluntària per part de les
organitzacions, de les preocupacions socials i mediambientals en les
seves operacions comercials i en les relacions amb les seves perso-
nes interlocutores.

Aquest programa es concreta en un instrument específic i comú que
permet mesurar la responsabilitat social de les empreses, la memò-
ria de sostenibilitat. 

Aquesta mesura farà possible diferenciar i reconèixer aquelles orga-
nitzacions que tenen un comportament responsable, és a dir que han
incorporat voluntàriament la responsabilitat social en la seva estratè-
gia empresarial.

Aquest programa esdevé una iniciativa capdavantera que definirà un
marc comú de referència en l’àmbit de la responsabilitat social.
Posteriorment, pot ser transferit a tot el sector i a qualsevol tipus
d’organització empresarial.
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Equips humans de qualitat

Davant la perspectiva de més igualtat de les condicions empresarials
del nostre mercat de treball, cal apostar per estratègies de diferencia-
ció. ENTORN, atenent als seus valors encara aquesta situació a partir
d’un treball en formació, informació i participació per aconseguir
equips humans amb capacitat d’anticipació, que donin resposta a les
necessitats dels clients i ho facin de forma eficient i, alhora, compro-
mesa amb l’organització.

Projectes amb valor afegit

ENTORN ha evolucionat molt pel que fa a la tipologia i qualitat dels
seus serveis, però cal fer un pas més endavant en innovació i qualitat,
per tal que els nostres productes tinguin més valor afegit en els valors
que ens són propis alhora que estiguin orientats als client i permetin
la transmissió de coneixements d’una forma fluida.
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La Terra no pertany a l’home,
és l’home que pertany a la terra

Tothom pensa a canviar la humanitat,
Ningú no pensa a canviar-se un mateix.

Lev Tolstoi

8. Ecologia pràctica

1. Una herència que hem de llegar

Ens agradi o no la història cultural dels humans està lligada a la uti-
lització que fem de l’entorn. Tot i alguns precedents ha estat el segle
XX el que ha posat de manifest que l’evolució de les societats humanes,
el seu èxit o el seu col·lapse ha tingut una forta component ambiental.
I també ha estat el segle XX en el qual una part de la humanitat ha
intervingut sobre el medi natural d’una forma mai vista. La contami-
nació química i radioactiva de l’aigua, l’aire i la terra, però també l’al-
teració de processos geobiològics com el clima estan lligats a un estil
de vida insostenible. 

A principis dels anys seixanta la biòloga nord-americana Rachael
Carson, marcarà l’inici de l’ecologisme modern amb el seu llibre
Primavera Silenciosa. A partir d’aquest moment, des de científics fins
a economistes passant per historiadors i polítics es generarà la visió
d’adoptar un nou paradigma socioeconòmic: la sostenibilitat.
Tanmateix, tot i els esforços de moltes entitats governamentals i cívi-
ques aquest paradigma continua sent d’implantació feble. L’any 1992,
es pot dir que l’ecologisme modern té una inflexió amb la celebració
de l’anomenada Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, on s’adopta el
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible,
conegut popularment per l’Agenda 21. 
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Avui, ningú no pot ignorar que l’ecologisme és una de les grans alter-
natives culturals de la societat postindustrial pel seu caràcter de
moviment ètic i cultural. La sostenibilitat és un procés laboriós de
canvis successius per contrariar l’actual model socioambiental basat
en l’explotació de la iniquitat, en el consum de recursos renovables
per sobre la seva taxa de renovació i en el consum de recursos no
renovables per sobre la seva taxa de substitució i en el vessament de
residus per sobre les possibilitats d’assimilació que té l’entorn. 

La nova moral que emana de la proposta sostenibilista ha de ser una
ètica de les relacions entre els humans i la natura, i també una ètica
de la circulació dels béns naturals entre els mateixos humans. En
definitiva, es tracta d’un canvi radical en el paradigma social. En
aquest sentit, la sostenibilitat es pot considerar una proposta ètica
hereva del pensament dels moviments socialistes i anarquistes de
finals del segle XIX i principis del segle XX. Per això l’ecologisme és
essencialment una proposta laica, perquè no es pot comprendre una
relació harmònica entre l’ésser humà i el seu entorn basada en els
paradigmes religiosos. El nostre món avui és víctima d’un paradigma
bíblic: “creixeu i multipliqueu-vos per conquerir la Terra”.

La Fundació Terra es crea el 1994 per difondre i fer propostes emmar-
cades en el paradigma sostenibilista. Per això, té un sentit intrínsec
que s’adscrigui en el conjunt d’altres propostes progressistes i lai-
ques. Els objectius de la Fundació Terra complementen les aspira-
cions socioètiques a favor d’una societat democràtica, d’esquerres i
preocupada per les disfuncions socials vigents. L’activitat de l’entitat
pren una notable embranzida a principis del dos mil. Defensa la
necessitat que no hi pot haver canvis socials de progrés si no “tenim
cura del planeta”. 

2. Les aspiracions de l’ecologisme en el si del progrés 
i la laïcitat

La Fundació Terra, com a entitat del moviment laic i progressista,
esdevé el motor ideològic per impulsar el respecte de la societat
humana envers el seu entorn i els mateixos humans com a éssers
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vius. En aquest sentit, l’acció de l’entitat és ser un exemple pràctic de
com es pot impulsar l’ètica socioecològica implícita en el paradigma
sostenibilista. Per això aquesta actitud de conseqüència amb els pos-
tulats sostenibilistes s’expressa fins i tot en els elements estructurals
i estètics de la seu de l’entitat. Alhora s’ha dotat d’instruments de
divulgació i sensibilització que contribueixin a canviar els actuals
hàbits culturals de malversació de recursos i energia. 

La Fundació Terra, en el marc d’un moviment essencialment destinat
a la formació dels joves, vol ser un espai de visualització de la propos-
ta sostenibilista a la pràctica: el que anomenem ecologia quotidiana.
Per a això és essencialment una entitat de divulgació ambiental pràc-
tica amb l’objectiu de evidenciar que és possible una relació respec-
tuosa amb l’entorn si adoptem actituds menys prepotents com ara l’e-
ficiència energètica, la minimització de recursos naturals no renova-
bles i l’assoliment d’una economia basada en l’energia solar.

En el si del Moviment Laic i Progressista, la Fundació Terra ha d’ins-
pirar de forma transversal els programes de formació per als joves i
les activitats de temps lliure perquè aquestes contribueixin a la
implantació d’una societat sostenible. En aquest sentit, l’ecologisme
és una part fonamental de qualsevol proposta de transformació social
basada en la fraternitat, la llibertat i la igualtat.

La Fundació Terra és una eina de coneixement i recursos pràctics per-
què les entitats que formen el moviment puguin incorporar el para-
digma de la sostenibilitat en el seu si. La implantació de l’anomenada
Agenda 21 + del Moviment Laic i Progressista és un pas fonamental
del conjunt de les entitats, perquè la sostenibilitat sigui un concepte
clau en el progrés i la laïcitat. Les entitats del moviment laic i progres-
sista poden i haurien d’assumir en el seu ideari la sostenibilitat com
un eix bàsic del progrés i, per tant, que aquesta s’incorporés en les
actuacions quotidianes. Els centres d’esplai, els agrupaments escol-
tes i els casals i els grups de joves haurien de ser cèl·lules de difusió
de l’estalvi energètic, el reciclatge, el foment de les energies renova-
bles i l’equitat entre l’entorn i la societat i entre els éssers humans. No
hi pot haver cooperació amb societats menys desenvolupades sense
transferir la tecnologia sostenible a fi que l’assoliment del benestar
no comporti una degradació ambiental.
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Seria bo imaginar que en el futur grups de joves del Moviment Laic i
Progressista manifestessin una inclinació no tant per denunciar la
degradació ambiental com per impulsar positivament els valors sos-
tenibilistes. En aquest sentit, la Fundació Terra ofereix a través del
seu web moltes seccions on poder afegir-hi continguts. Per exemple,
potser caldria que hi haguessin campanyes més actives des de l’àmbit
juvenil a favor de la recollida selectiva dels residus urbans o la
implantació de les energies renovables als pobles i ciutats. En el pas-
sat, els moviments llibertaris més enllà de pregonar un món més
igualitari entre les persones també apostaren per una societat amb
harmonia amb el medi i una vida més saludable. I no només van teo-
ritzar sinó que ho van intentar amb projectes ben pràctics (naturisme,
ciutat-jardí, Itaca, etc.).

La Fundació Terra és el referent perquè els joves es converteixin en
protagonistes per portar a la pràctica quotidiana el paradigma soste-
nibilista. Des de la incorporació de la Fundació Terra al Moviment Laic
i Progressista ha aportat les seves idees a la revista Espai de Llibertat
d’una forma gairebé constant. Amb l’ecorehabilitació dels seus locals
a l’edifici d’Avinyó 44 visualitza d’una forma pràctica allò que significa
la sostenibilitat. També ha aportat documents teòrics i pràctics com
és ara el manual d’ecologia per a entitats juvenils o per fer els cam-
paments més ecològics. Ha participat en cursos de formació especia-
litzats en el marc del programa de l’Escola Lliure El Sol i ha posat a
l’abast de les entitats de base un kit per fer energia solar en els cam-
paments. Posa a disposició del conjunt de la societat, però amb clars
avantatges per a les entitats de l’MLP, productes ecològics per canviar
hàbits, centenars de pàgines amb continguts ambientals al web
terra.org, o l’edició de les monografies d’educació ambiental
Perspectiva Ambiental.

Caldria esperar que les activitats associatives incorporessin activitats
ecològiques i alhora les activitats de temps lliure quotidianes refor-
cessin els valors i els comportaments a favor de la sostenibilitat. En
aquest marc, i en funció dels recursos i les possibilitats, la Fundació
Terra podria actuar també en l’àmbit de l’assessorament i la formació
dels joves associats.
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3. L’Agenda 21 i la sostenibilitat a la pràctica

Tal com hem dit la Fundació Terra destina els seus objectius a la sen-
sibilització ambiental però des d’una estructura humana molt limita-
da. Per això, i conscient que no es pot arribar a tothom, hem generat
eines de fàcil accés i assequibles a tothom. En aquest sentit ha creat
un web de referència: www.terra.org que en llengua castellana conté
en aquests moments més de 1.500 articles o propostes ambientals en
diferents àmbits: lectures, consells, reportatges, experiències,
comentaris sobre empreses que ofereixen serveis ecològics, informa-
cions sobre vehicles no contaminants, bioconstrucció, economia solar,
etc. Intentem que aquestes preguntes responguin a inquietuds gene-
rals. Val a dir que el web té més de 100.000 visites mensuals i està
prop d’estar entre les 100.000 webs més visitades del món.
Malauradament, aquest potencial des de les entitats juvenils no sem-
pre s’exprimeix prou. 

També som un referent a oferir productes ecològics per ajudar a can-
viar hàbits. La cuina i el forn solar són un dels productes estrella per-
què ens permeten visualitzar el poder de l’energia solar en forma d’un
plaer: menjar. Però la tenda virtual de la Fundació Terra, Biohabitat,
ofereix productes de biojardineria, cuina solar, ecotransport, autono-
mia energètica, llibres i jocs cooperatius, etc. Potser seria bo que
davant de determinades activitats les entitats juvenils valoressin
aquests recursos. Per exemple, els jocs cooperatius constitueixen una
raresa en l’àmbit educatiu del nostre país i resulta curiós que no s’in-
corporin els principis d’aquests jocs en els programes educatius. 

Tot i que està destinat essencialment a docents, la Fundació Terra
publica en col·laboració amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat
unes monografies d’educació ambiental tres vegades l’any sota la
capçalera Perspectiva Ambiental que ja hem esmentat. Aquests qua-
derns monogràfics es distribueixen en versió impresa com a suple-
ment de la revista pedagògica d’aquesta associació. A més, des del
primer número publicat el 1995 tots estan disponibles en format digi-
tal (Adobe PDF) des del web institucional: www.ecoterra.org. El ven-
tall temàtic d’aquestes monografies s’acosta als quaranta números i
ofereix una notable diversitat. La qualitat documental d’aquestes
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monografies es remarcable i sempre s’acompanyen de propostes
d’activitats educatives. 

El paper dinamitzador de la Fundació Terra a favor de la cultura sos-
tenibilista es caracteritza per la seva voluntat d’innovació. Creiem que
el progrés no és possible sense l’esforç d’innovar. El procés d’evolució
cap a l’Agenda 21 o programa d’acció ambiental del Moviment Laic i
Progressista basat en el canvi de valors constitueix en si mateix una
autèntica revolució per la seva concepció innovadora. El Compromís
per la Terra, document d’autodeclaració o per afegir-s’hi, dóna pas a
la implicació i promoció d’activitats formatives i pràctiques de com
traslladar aquests principis en l’acció quotidiana de les diferents enti-
tats. També hem estat capdavanters a formular projectes de sensibi-
lització a les nostres llars com el programa d’auditories ambientals. 

4. Educar en l’entorn natural 

Podem afirmar que l’esperit que mou la Fundació Terra de l’ecologis-
me laic té les seves arrels en la d’alguns precursors de l’antiguitat
com ara Henry David Thoreau amb la seva obra Walden editada l’any
1854 i la mateixa desobediència civil que propugnava. Però, tampoc no
es poden oblidar les aportacions més científiques amb una forta
càrrega d’utopia com ara les d’alguns dels inspiradors del moviment
socialista utòpic: John Ruskin (1818-1900), Patrick Geddes (1854-
1932) o Ebenezer Howard (1850-1928) el qual féu una síntesi científi-
ca d’ecologia urbana inspirada, entre altres, en la sociobiologia de
Piotr Kropotkin. 

A casa nostra serà sens dubte l’Escola Moderna (1901) de Ferrer i
Guàrdia la que planteja per primera vegada la necessitat que en el
marc de l’escola, s’atorgui a l’educació en el medi natural un valor
pedagògic de primer nivell. En l’àmbit del temps lliure educatiu, qui
l’expressa per primera vegada és Baden Powell en el seu llibre
Escoltisme per a nois editat a Anglaterra l’any 1907. En l’àmbit cientí-
fic i de la formació superior cal destacar a Catalunya el treball d’Odón
de Buen, catedràtic de la Universitat de Barcelona, un protoecologis-
ta, introductor del darwinisme a Espanya i pare de l’oceanografia.
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Malauradament, tot i moments concrets, com els anys de l’Escola del
Bosc de Rosa Sensat (1932) i el ressorgiment pedagògic a finals dels
anys setanta amb la creació de la primera escola de natura del país al
Montseny (1981), la influència de l’evolució de l’educació ambiental ha
tingut una penetració social més aviat feble. 

La dècada dels noranta s’ha caracteritzat per la institucionalització
dels temes ambientals. L’any 1991 es crea a Catalunya el Departament
de Medi Ambient en el si de la Generalitat; el 1992 es celebra a Rio de
Janeiro la Cimera per la Terra que aprova el programa mundial
Agenda 21. El 1997 s’aprova el protocol de Kioto per a la protecció del
canvi climàtic. És evident que la preocupació ambiental ha deixat de
ser una qüestió purament de grups d’avantguarda per ser una inquie-
tud global. Tanmateix, malgrat els esforços governamentals i de l’am-
pli ventall d’associacions ecologistes, la nostra continua societat és a
la pràctica força refractària als missatges sostenibilistes. La reducció
de l’ús del vehicle privat, atès que suposa una de els principals fonts
de contaminació atmosfèrica, el fet de ser usuari de les energies
renovables (aigua calenta sanitària solar, consumir electricitat verda,
etc.), la reducció del nostre nivell de consum i l’assumpció d’un estil
de vida més simple són alguns dels compromisos que no passen la
barrera de la pràctica personal. En aquest sentit, la Fundació Terra ha
estat pionera a fer conèixer al nostre país mètodes per portar un estil
de vida simple (llibre Simplicidad radical), de promoure la bicicleta
plegable per combinar-la amb els transports col·lectius i com a mitjà
de transport per anar a treballar (aparcaments bicicleta a la feina) o
d’impulsar hàbits ecològics en la nostra vida quotidiana. 

Som del parer que l’ètica socioambiental que propugnem comença en
cada un de nosaltres. Per això estem convençuts que “els petits can-
vis són poderosos” i que més enllà de les realitats del nostre entorn
tenim la possibilitat de transgredir-la o de ser objectors de conscièn-
cia o fins i tot insubmisos respecte al consum material, cultural o d’oci
amb el qual ens estaborneixen. Cada viatge que fem amb avió per oci
ni que sigui de baix cost es converteix en emissions tòxiques a l’at-
mosfera, cada aparell de MP3 que adquirim es converteix en ferralla
electrònica al cap de poc temps, etc. La Fundació Terra és el referent
pràctic i no dogmàtic de la simplicitat vital, tot i que val a dir que no és
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precisament un missatge engrescador ni per als progressistes, per-
què continua imperant el criteri que o bé la tecnologia ja ho solucio-
narà tot o que són els governs qui han de canviar i no les persones...
En qualsevol cas, el testimoni, els pensaments i les accions que pro-
posa la Fundació Terra són accessibles fàcilment des dels recursos
digitals que ofereix. 
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La nostra pàtria, el món sencer,
La nostra llei, la llibertat…

Del cançoner llibertari italià

9. La cooperació laica, retornant 
la responsabilitat als Estats

1. Una visió plural de l’esquerra

Des de la seva fundació, Cooperacció va néixer amb la voluntat d’en-
focar el treball de la cooperació internacional cap a les causes de la
desigualtat del que genèricament anomenem Nord i Sud i per tant evi-
tar posar el centre d’atenció en el treball assistencial enfocat exclusi-
vament a les conseqüències.

Això suposa un acord fundacional basat en les anàlisis polítiques de
les realitats que la globalització econòmica generava aleshores i ara
encara de forma més marcada assenyalant les relacions internacio-
nals i les formes en què aquestes es generen com les principals cau-
sants de la desigualtat i l’enriquiment d’uns països (i d’uns ciutadans)
a costa d’uns altres.

Aquest acord ha esdevingut clau, ja que ha acabat impregnant el con-
junt de les accions i orientacions de l’entitat, potser no tant en la seva
formulació més explícita, sinó en la visió de la pluralitat de l’esquerra
que comporta el fet de generar un acord d’aquestes característiques
entre persones diferents, provinents de cultures polítiques i socials
diferents, i entre associacions diferents, ja que Cooperacció neix de fet
de la fusió de dues associacions d’esquerres amb la voluntat d’unir
recursos i esforços per a unes mateixes fites.
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És així que des de Cooperacció entenem que una de les aportacions
ideològiques més rellevants que podem fer a través de la nostra acció
és ajudar a generar espais de trobada entre els diferents corrents de
l’esquerra social i política, ja que més enllà de les divergències de tàc-
tica o estratègia, o aconseguim espais de treball conjunt entre el con-
junt de la ciutadania que dóna suport a una visió de progrés en termes
socials o la nostra desunió aplanarà el camí dels que reclamen un
progrés només definit en termes econòmics, sovint només macroeco-
nòmics.

D’altra banda, l’experiència pròpia de l’associació ha fet que definint-
la inequívocament progressista fos molt necessari formular amb cla-
redat el marc de relacions a establir amb altres organitzacions pro-
gressistes: els partits polítics.

La visió de Cooperacció sobre la pluralitat de l’esquerra no s’enten-
dria pas només des de la perspectiva de la diversitat de corrents ide-
ològics existents entre els partits polítics. Calia completar aquesta
manera d’entendre l’esquerra amb la definició d’espais autònoms cla-
rament diferenciats: el que correspon als partits polítics i el que
correspon a les organitzacions socials com les associacions, funda-
cions, sindicats...

En la nostra forma d’entendre l’espai de les opcions progressistes
considerem molt positiva la trobada, el diàleg i fins i tot l’exploració
d’aliances entre partits i organitzacions socials, sempre però des de la
plena autonomia i el reconeixement mutu dels espais i les funcions
que cadascuna de les manifestacions del progressisme polític –no
només partidista– ocupa.

2. Una manera d’entendre el desenvolupament

Quan parlem de cooperació per al desenvolupament, en general s’en-
tén gairebé qualsevol tipus de projecte que, des del Nord s’impulsa al
Sud. I aquest qualsevol es refereix a un ampli ventall d’aspectes que a
Cooperacció hem volgut reflexionar des de la nostra condició laica i
progressista.
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Per començar, hem de subratllar que qualsevol acció de cooperació
internacional, de suport a la ciutadania per assolir un cert nivell de
desenvolupament entès aquest d’una forma concreta i ideològicament
determinada és, sense cap mena de dubte una ingerència, una forma
d’alterar els equilibris (o desequilibris) de forces entre els sectors
socials, polítics i econòmics d’allà on destinem els nostres recursos.

És doncs una activitat que genera moltes contradiccions en si mateixa
i que intervé en un medi desconegut, o si més no, més desconegut que
el nostre entorn en tots els nivells: des dels paràmetres culturals,
referents socials, històrics, formes relacionals, conflictes socials i
econòmics, funcionaments institucionals formal i informal...

Els més de trenta anys d’experiència que a Europa s’han acumulat
d’experiència en cooperació internacional —a Catalunya i Espanya
amb prou feines vint a causa de l’endarreriment generat per la dicta-
dura franquista— han permès aprendre dels errors, alguns de molt
gruixuts vistos amb perspectiva. Així, al sector de la cooperació inter-
nacional el conjunt d’actors hem pogut anar generant una mica de
doctrina i de metodologia de la intervenció, força complexa sovint,
però que permet defugir, en la major mesura possible, de la genera-
ció de dependències i de l’impuls d’accions o projectes que en el fons
no ajuden a la ciutadania del Sud a superar cap necessitat de forma
autònoma.

La cooperació internacional, en tots aquests anys ha anat passant per
diverses formes d’entendre les accions de cooperació i a cada passa
endavant han aparegut noves organitzacions defensant els nous
models d’intervenció i facilitant la transició a algunes entitats ja exis-
tents al sector. D’aquesta manera ens trobem avui amb un mapa de
les organitzacions de cooperació internacional que respon a la convi-
vència d’organitzacions diverses que operen des de tres formes dife-
rents d’entendre la cooperació internacional:

– La cooperació internacional entesa com un acte de solidaritat per
pal·liar les conseqüències de la pobresa, transvasant recursos i
generant estratègies per resoldre necessitats bàsiques a partir de
la simple mobilitat d’uns recursos econòmics del Nord cap al Sud. El
que bàsicament anomenem assistencialisme, que es pot traduir per
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exemple en un apadrinament o en les típiques accions de caritat o
compassió.

– La cooperació internacional entesa com una forma de generació
d’estratègies productives i organitzatives que assoleixin l’autosufi-
ciència de col·lectius o comunitats. El que bàsicament podem ano-
menar productivisme comunitari i que es pot traduir en projectes
“productius” com ara de diversificació de cultius o bé en projectes
d’organització col·lectiva en cooperatives, formació i planificació
estratègica de la producció comunitària.

– La cooperació internacional entesa com un instrument per a afavo-
rir la capacitat de defensa dels drets de la ciutadania, especialment
exigint el compliment de les responsabilitats als estats en el benes-
tar de la seva ciutadania. 

Aquest darrer és el plantejament que orienta el pensament i l’acció de
Cooperacció. D’alguna manera reflexionem que, per més ONG que hi
hagi, no arreglaran el món. Per més ciutadans que ens organitzem a
l’entorn d’organitzacions com Cooperacció no serà suficient per acon-
seguir la transformació del món actual en un de més just, equitatiu i
solidari.

Serà només si emprem la nostra condició de ciutadans i reclamem a
les institucions públiques un compromís per la garantia de l’exercici
dels Drets Humans, tant des d’una perspectiva civil i política com en la
seva lectura en termes de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

És per això que des de Cooperacció orientem els projectes que impul-
sem a reforçar les capacitats de les organitzacions del Sud amb les
quals establim aliances per a la incidència en les polítiques públiques
de les institucions del Sud, mentre que des de Catalunya participem
en espais de lobby i d’incidència en les polítiques d’exteriors i de coo-
peració de les institucions públiques del nostre entorn polític institu-
cional (ajuntaments, diputacions, Generalitat, Govern Central i UE).

Val a dir a més que aquest és el principal repte de Cooperacció, i del
conjunt d’organitzacions veritablement progressistes del sector,
donar pautes de comprensió de les relacions internacionals a la ciuta-
dania i de les formes progressistes d’intervenir-hi, allunyades de la
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caritat i la compassió, de fórmules simplistes que tan sols s’orienten
a les conseqüències de les desigualtats sense apuntar allà on podem
ser realment útils en el canvi de les estructures de poder que susten-
ten el marc actual de desigualtats.

És a dir, promoure una cultura política ciutadana sobre la intervenció
en cooperació internacional i les relacions internacionals, que ajudi a
donar criteris a l’hora d’orientar els suports que el conjunt de la ciu-
tadania donem a les iniciatives que s’orienten a la incidència en un
espai que cada cop més condiciona les nostres condicions de vida.

3. Tres perspectives d’anàlisi per orientar la nostra 
activitat al sud

Com de fet estem parlant d’intervenir en un medi i un entorn tan
extens, cal definir unes prioritats d’intervenció, tan en termes geogrà-
fics com en termes de col·lectius beneficiaris i sectors d’activitat.

Cooperacció definim tres eixos bàsics en els nostres projectes de coo-
peració internacional per tal de poder centrar la nostra activitat i
poder acumular certa experiència i coneixements en uns temes espe-
cífics que ens permetin millorar les condicions de la nostra actuació.

Partim del convenciment que la cooperació internacional per al des-
envolupament humà sostenible tal com l’entenem no és altra cosa que
la pretensió de garantir el gaudi dels Drets Humans per a totes les
persones que se’n puguin beneficiar des de les pròpies capacitats.

És per això que entenem que el principal incompliment de la
Declaració Universal dels Drets Humans correspon a les desigualtats
de gènere. Per a Cooperacció que més del 50% de la població estigui
en condicions d’inferioritat per la seva condició de dones és una reali-
tat contra la qual volem rebel·lar-nos i destinar-hi les nostres capaci-
tats i recursos a refer unes relacions de gènere en termes d’equitat.

Des d’una altra òptica de la realitat, som plenament conscients de la
influència que els organismes internacionals tenen i han tingut en
l’actual situació d’empobriment d’uns països i d’enriquiment d’uns
altres, especialment els organismes financers internacionals que han
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dut a terme les Polítiques d’Ajust Estructural (generació de deute,
orientació de l’economia rural cap a l’exportació per a la obtenció de
divises per a sufragar el deute, substitució dels cultius destinats a la
generació d’aliments per l’extensió dels monocultius destinats a la
exportació i especialització intensiva en productes com ara el cafè).

En aquest sentit, de les anàlisis que hem assumit sobre les conse-
qüències d’aquestes polítiques econòmiques per part dels organis-
mes, des dels anys vuitanta, entenem que cal fer una aposta per donar
suport a les reivindicacions de la pagesia a l’entorn de la necessitat
d’unes polítiques agropecuàries autònomes, orientades a garantir
l’alimentació de la ciutadania i respectuoses amb els avantatges que
aporten processos productius tradicionals en termes de qualitat i
seguretat alimentària.

Aquests moviments camperols, anomenen la seva proposta
“Sobirania Alimentària” i estan organitzats arreu del món en una fede-
ració de més de quaranta milions de camperols anomenada Vía
Campesina que aglutina pagesos des de l’Índia al Brasil.

Finalment, una de les qüestions que més ens preocupa de l’observa-
ció i el reconeixement de la realitat social i política dels països on som
presents és la debilitat de la seva institucionalitat democràtica. La
inestabilitat política i institucional, els conflictes armats recents, la
corrupció ben arrelada, les enormes desigualtats econòmiques, l’ex-
tensió de la pobresa i la misèria, l’existència d’oligarquies amb capa-
citat de control no solament dels recursos econòmics, sinó també dels
ressorts institucionals situen sovint els règims d’aquests països lluny
del que a casa nostra consideraríem democràcia.

És per això que des de Cooperacció apostem per promoure la partici-
pació ciutadana com una estratègia que ens ha de permetre construir
una nova cultura ciutadana que posi en valor els afers públics i col·lec-
tius i permeti a les organitzacions socials d’aquests països incidir en
la transformació i la reorientació de les polítiques públiques per acon-
seguir que l’Estat, des de les diferents instàncies, assumeixi les seves
responsabilitats en el benestar i el reconeixement dels drets de la
seva ciutadania.
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Així, des de Cooperacció centrem els nostres recursos a donar suport
a projectes d’organitzacions de dones i que promoguin l’equitat de
gènere (un 61% l’any 2006), la Sobirania Alimentària (un 19% l’any
2006) i la participació ciutadana, especialment la incidència de les
organitzacions socials en les polítiques públiques (un 20% l’any 2006).

4. Els projectes a Catalunya, una realitat en procés de
construcció

Cooperacció sempre hem defensat que la causa de les desigualtats
Nord-Sud rau en unes relacions internacionals que privilegien sempre
els interessos dels països rics en detriment dels pobres.

És per això que quan definim els objectius, més enllà de donar suport
a les organitzacions amb les quals ens aliem als països del Sud a tra-
vés dels projectes considerem que el compromís no pot quedar-se en
aquesta aliança, sinó que, en coherència amb la nostra manera d’en-
tendre el món d’avui hem de reconèixer que des de la nostra condició
de ciutadans privilegiats per l’atzar que ens ha dut a néixer on som,
hem d’utilitzar les nostres capacitats d’influència en l’espai públic del
nostre país per a promoure un canvi en les responsabilitats que assu-
mim com a ciutadans d’un estat que és part activa en la generació de
les desigualtats.

És així doncs que, tot i que actualment som en un procés en què estem
posant tota aquesta activitat a debat, de la mateixa manera que està
succeint a les entitats i institucions de l’entorn de la cooperació inter-
nacional, orientem la nostra acció en tres eixos que estan en cons-
trucció permanent.

El primer, com no podia ser d’una altra manera, passa per una apos-
ta a llarg termini entorn de la comprensió de la complexitat de les
relacions internacionals i la necessitat d’incorporar-ne elements de
comprensió i reconeixement, alhora que promoure la incorporació
dels valors del desenvolupament humà sostenible al currículum edu-
catiu de les institucions públiques i privades.
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És per això que des de Cooperacció portem a terme una activitat des-
tacada en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament, generant i
divulgant recursos educatius que, alhora que es mostra que aquesta
incorporació és possible i positiva, ens permeten desenvolupar unes
relacions amb professionals i institucions del sector educatiu per des-
envolupar línies d’incidència en les seves polítiques educatives.

Així mateix volem centrar una part important de la nostra activitat
associativa a promoure unes polítiques públiques i privades de quali-
tat, enteses com la seva capacitat de transformació de les causes
reals de les desigualtats. És per això que desenvolupem una línia de
treball entorn de la formació de tècnics i polítics d’organitzacions i
d’institucions sobre la cooperació, especialment en l’àmbit local. Ens
referim a aquesta línia de treball com  formació i incidència per a la
qualitat de la cooperació internacional.

Finalment, a banda de l’actuació i del model d’intervenció, pensem
que hem d’aprofitar que, en la nostra activitat quotidiana, coneixem
directament manifestacions socials de la lluita per un món més just i
equitatiu o bé ens formem opinió sobre l’agenda internacional per
divulgar aquesta informació i opinió com una estratègia per sensibilit-
zar i construir una cultura ciutadana més crítica entorn de les respon-
sabilitats individuals i col·lectives en les desigualtats existents avui al
món i promoure així l’activisme ciutadà.

Més enllà d’aquests plantejaments, som conscients que és en la nos-
tra actuació a Catalunya que actualment ens cal més reflexió i més
deteniment per a l’elaboració d’estratègies d’intervenció que ens per-
metin fer canvis significatius i recuperar un espai per als planteja-
ment laics i progressistes que avui està pràcticament monopolitzat
per les pràctiques assistencials i confessionals de la cooperació inter-
nacional.

El treball federal, la coordinació d’estratègies o, fins i tot, la concen-
tració organitzativa amb les organitzacions amb les quals compartim
una visió sobre les causes de la pobresa haurà de ser en un futur una
forma de reforçar la repercussió de les accions.

Ara bé, no podem deixar de banda la necessitat cada cop més urgent
de definir models d’intervenció que facin, del que típicament hem ano-
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menat “sensibilització”, estratègies que ens permetin determinar cla-
rament l’efecte que tenen en el canvi de les consciències individuals i
col·lectives; en definitiva, en el canvi de les condicions estructurals de
les desigualtats.

5. L’estructura territorial i sectorial de Cooperacció: 
l’espai de participació activa de la base associativa

A Cooperacció ens organitzem de manera que, als municipis on tenim
socis, n’impulsem la participació activa. De fet entenem que el servei
que podem fer als municipis i a les organitzacions locals de solidari-
tat i cooperació traslladant els aprenentatges, les experiències i les
visions, passa per ser presents en l’activament al territori, participant
en els consell municipals de Cooperació, promovent la concertació
d’estratègies i la reflexió entorn de les accions de la cooperació inter-
nacional.

És així que, en la nostra incorporació a l’MLP, hem definit com un dels
principals actius a compartir i coordinar la nostra estructura territo-
rial de socis i sòcies, per tal de poder, d’una banda, aportar els recur-
sos que generem a l’acció educativa de les organitzacions de base de
l’MLP i els coneixements per a aquelles que desenvolupin activitats de
solidaritat; i de l’altra banda, divulgar i sumar coneixements i expe-
riències i voluntats en la nostra activitat quotidiana.

Així mateix, els grups sectorials són també espais per a l’activitat
associativa de promoció de les propostes que, des de la laïcitat i el
progressisme, volem integrar en la cooperació internacional.
Actualment, el grup de gènere i el grup d’organitzador de les Estades
Solidàries són dos exemples clars orientats de dues formes diferents.

Des del Grup de Gènere s’impulsa el pensament i la orientació ideolò-
gica de Cooperacció en l’àmbit d’una organització de cooperació inter-
nacional, mixta i feminista; mentre que des del Grup de les Estades,
s’impulsa una línia de conscienciació i formació política a través d’es-
tades als països als quals som presents en col·laboració amb les con-
traparts.
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És així que, més enllà dels projectes als quals som capaços de donar
suport i d’impulsar al Sud, és a través de la participació activa de la
nostra base associada, els col·laboradors i socis, que realment esde-
venim útils com a organització que promou el canvi i la transformació
de les actuals estructures de poder i relació internacional.
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Aquí en aquest país tothom ha perdut la memòria
i a ningú no li importa recuperar-la

Abel Paz 

10. Laïcitat, recerca i coneixement

...la principal funció de l’escola ha de ser que el jove conegui l’origen
de la desigualtat econòmica, la falsedat de les religions a la llum de la
ciència, l’error del militarisme i l’esclavatge que suposa la submissió
a l’autoritat

Ferrer i Guàrdia

1. Presentació

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia neix a finals de l’any 1987 com
un projecte nou, compromès i ple d'idees, fruit de l'experiència de les
persones que concorren en la seva creació. La Fundació es defineix,
certament, per la bandera del lliurepensament que simbolitza la rei-
vindicació de la figura històrica de Francesc Ferrer i Guàrdia, i per uns
trets característics descrits en la carta fundacional que són la preocu-
pació per la joventut, la inquietud per la incipient construcció europea
i la defensa de la universalitat dels drets humans. L'empremta ideo-
lògica de la Fundació es defineix per la crida a la lluita en defensa de
tres valors essencials en una societat moderna: la laïcitat, la toleràn-
cia i el progrés.

Però no és una institució estàtica en el temps i rígida en llurs instru-
ments, sinó que va evolucionant a mesura que creix amb l’objectiu

El Moviment Laic i Progressista [99]



d’arribar a més infants i joves catalans a fi de constituir consciències
noves i crítiques. Així, pretén ser una plataforma de debat oberta i plu-
ral sobre els temes més candents que afecten la nostra societat i en
promou una visió crítica: la participació social i política, la lluita con-
tra la xenofòbia, la defensa de la igualtat d’oportunitats, l’emancipa-
ció dels joves, etc. També actua com a centre d'assessorament en els
temes que fan referència al foment de l'associacionisme laic i pro-
gressista i a la seva consolidació.

2. Qui va ser Francesc Ferrer i Guàrdia

Francesc Ferrer i Guàrdia fou un personatge avançat al seu temps,
que va crear controvèrsia i que ha estat interessadament oblidat i cri-
ticat en la història del país. Una persona sobre la qual s’han fet mol-
tes interpretacions, però que finalment ha estat molt incòmode per als
governs de la transició i del qual no s’ha explicat de forma objectiva
quina fou la important contribució que aportà al camp de la pedagogia
i l’educació de principis del segle XX. 

Ferrer i Guàrdia és conegut per ser el fundador de l’anomenada
Escola Moderna o escola racionalista, en la qual s’impartia una educa-
ció que trencava tots els motlles existents en la rígida i autoritària
educació que es practicava a les escoles confessionals d’aquell
moment. Una de les divises que Ferrer i Guàrdia defensava en l’acció
d’educar va ser que era tan o més important que hi haguessin caps —
referits als coneixements teòrics que havien d’aprendre els alum-
nes—, com que hi haguessin cors —amb clara referència a la visió crí-
tica de la societat que necessàriament havia d’acompanyar la trans-
missió de conèixer.

La vida de Ferrer i Guàrdia va ser interrompuda violentament com
anys més tard ho seria la del president de la Generalitat de Catalunya,
Lluís Companys. Ferrer i Guàrdia va morir injustament afusellat al
Castell de Montjuïc acusat de rebel·lió pels fets de la Setmana Tràgica.

[100] Quaderns d’educació popular 4



3. Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna

La missió de l’Escola Moderna consisteix a fer que els nens i nenes que
se li confiïn arribin a ser persones instruïdes, verídiques, justes i lliu-
res de qualsevol prejudici 

Ferrer i Guàrdia

L’Escola Moderna que va promoure Ferrer i Guàrdia va suposar un
canvi radical en l’educació que s’impartia a principis de segle XX tant
a Catalunya com al conjunt de l’Estat. L’anomenada escola racionalis-
ta rompia un ensenyament basat en l’autoritat, la jerarquia i el dogma
cap a la veritat divina i optava pel lliurepensament, la raó i el progrés.
Ferrer i Guàrdia va ser l’avantguarda d’una educació moderna on la
igualtat de gènere era present en una societat molt poc sensible a
aquest fet.

De la mateixa manera que ho fou l’Escola Moderna, la Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia se sent hereva dels valors d’esquerres que
encarnen la raó i el progrés, i opta pel lliurepensament i el respecte a
altres opcions. Avançar-se als temps i defensar la llibertat és una
clara definició de progrés social que l’Escola Moderna va traduir peda-
gògicament als infants i joves de la primera dècada del segle passat. 

4. Constitució i propòsit de la Fundació

Ferrer i Guàrdia és un exemple i una referència que, marginat durant
els anys del franquisme, calia recuperar en els primers anys de la
democràcia. Quan l’any 1987 un grup de persones es van constituir
com a Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, ho feien amb el ferm com-
promís de fer un servei a Catalunya i de recuperar la memòria d’una
persona que havia cregut en una educació avançada, progressista i
laica. Calia recuperar la memòria històrica que durant quaranta anys
havia estat amputada per la dictadura franquista i calia fer-ho verte-
brant una realitat associativa que fes possible reconstruir tots els
ponts que el franquisme, la por i l’oblit havien destruït.
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5. Què representa la Fundació

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia representa avui el millor ins-
trument per contribuir al desenvolupament de l’associacionisme a
través del suport a totes les iniciatives que van encaminades a fer
créixer l’ideari laic i progressista.

La renovació de l’educació, la defensa universal dels drets humans i la
contribució d’una societat més justa i al progrés de la humanitat són
part dels objectius fundacionals de la Fundació Francesc Ferrer i
Guàrdia.

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia treballa per la recuperació de
l’esquerra social i política i intenta fer de pont entre la tradició lliure-
pensadora i les noves generacions. Per a Ferrer i Guàrdia i la seva
obra —l’Escola Moderna— l’educació era l’eix vertebrador de la seva
proposta filosòfica i la principal eina per al canvi social. 

La Fundació vol contribuir a la reconstrucció de l’espai associatiu
d’esquerres malmès per la dictadura i la desmemòria. 

6. Quins objectius persegueix la Fundació

Els objectius que té la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia tenen a
veure amb el foment i divulgació del seu ideari: la promoció de l’asso-
ciacionisme laic i progressista i la reivindicació d’una ètica civil repu-
blicana. Però, a més, té com a objectiu prioritari l’estudi i la recerca de
coneixement sobre temes que afecten a la joventut, l’educació i la par-
ticipació política. 

Des d’un punt de vista més genèric i universal, la missió de la
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és el foment de l’educació popular
com a eina de transformació des de l’escola i l’associacionisme i la
defensa universal dels drets humans.
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7. Els instruments

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia té com un dels objectius prin-
cipals la renovació de l’educació, des dels valors de l’esquerra i fer de
pont entre la tradició lliurepensadora i les noves generacions.

Per portar a terme aquest objectiu es dota de diferents instruments
entre els que destaca el de la publicació de llibres. Les col·leccions
Pensament Laic i Progressista, Polítiques de Joventut i Quaderns
d’educació popular constitueixen la línia editorial i volen promoure el
debat de les idees en el camp de l’acció política i educadora.

La Col·lecció Quaderns d’educació popular és la línia de treball desti-
nada a esdevenir els materials de suport per als cursos de monitors i
caps escoltes, directors i caps d’agrupament, dirigents i formadors
laics i progressistes.

L’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques (IASSP) és l’instru-
ment a partir del qual la Fundació realitza estudis i recerques. Ofereix
un servei d’anàlisi integral per a institucions públiques, entitats i
organitzacions (anàlisi social, sociologia aplicada, opinió pública...). El
seu objectiu és generar propostes operatives amb valor afegit en el
camp de la recerca social, l'anàlisi de polítiques, la participació i el
món associatiu. 

Espai de Llibertat, revista trimestral de pensament i cultura: Revista
d’esquerres per a la formació, la reflexió i l’agitació política. La seva
línia editorial es basa en el lliurepensament. És una eina d’impuls del
Moviment Laic i Progressista i de difusió dels valors de la laïcitat i el
progrés a Catalunya. És el vincle ideològic d’una organització àmplia i
d’estructura federal que s’inscriu en la tradició progressista. El
Consell de Redacció està compost per un grup de persones que pro-
venen de diferents entitats. La revista té plantejats diversos reptes:
aconseguir més difusió i lectura, aconseguir que altres entitats se la
facin seva, ampliant així el seu radi d'acció i el pensament laic i pro-
gressista. 

Centre de documentació i l’Arxiu i Biblioteca Ferrer i Guàrdia: El cen-
tre està constituït per més de 4.000 documents i llibres sobre políti-
ques públiques, especialment infància i joventut. Tant la Biblioteca
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com l’Arxiu consten de documents originals que provenen de les dona-
cions fetes per la família Ferrer, fotografies, publicacions de l’Escola
Moderna i altres llibres i documents que tracten sobre Ferrer i
Guàrdia.

Programa de Suport a les iniciatives laiques i progressistes:
Encaminat a fer créixer l’ampli ventall d’iniciatives a favor de la lliber-
tat de les persones que es desenvolupen en el conjunt del Moviment
Laic i Progressista des de l’altruisme i el compromís a través de les
associacions que en formen part: Esplais Catalans —Esplac—,
l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya i Acció Escolta de
Catalunya.

Equipaments i instal·lacions: La Fundació té la seu a l’edifici del carrer
d’Avinyó 44 a la ciutat de Barcelona. A través de la seu, posa a dispo-
sició de les organitzacions laiques i progressistes totes les seves ins-
tal·lacions com la sales d’actes, les aules i sales de reunions, l’Arxiu i
Biblioteca, el Mas de l’Amigo (Delta de l’Ebre) i la fassina de Rubí. 

8. L’entorn

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia té com a metodologia de treball
la cooperació institucional i la implicació amb complicitats d’altres
organitzacions i institucions en el seu treball i el seu coneixement.
Això vol dir implicar-se i compartir el coneixement amb altres entitats
amb la finalitat d’optimitzar el treball que s’hi desenvolupa. Cal en
aquest sentit participar i establir una comunicació fluïda amb el món
universitari en general i amb els departaments de recerca en particu-
lar. 

La Fundació és punt de referència d’una bona part d’organitzacions de
la societat civil d’esquerres pel que fa a la defensa de polítiques pràc-
tiques que afavoreixin el desenvolupament del catalanisme popular.

A un segon nivell ens trobem amb la relació que té la Fundació amb
les diferents administracions públiques. Entre ambdós s’estableix una
cooperació de caràcter assessor en les matèries que la Fundació n’és
competent.
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A un tercer nivell trobem l’entorn de la Fundació a partir de projectes
coparticipats pel Moviment Laic i Progressista com són bàsicament la
Lliga per la Laïcitat i la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya
(UPEC).

9. Present i futur

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, és avui un centre de coneixe-
ment de referència a Catalunya i al conjunt de l’Estat. És a través de la
Fundació i el conjunt d’entitats i instruments que té al seu abast que
l’ideari pel qual té raó d’existir ha servit com l’alternativa al discurs
únic en què la majoria de partits polítics i sindicats han basat la seva
acció política i social.

El futur de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia passa pel reconeixe-
ment polític, social i intel·lectual de la seva voluntat de transformació
social a partir de les premisses o principis que regeixen el progressis-
me i l’esquerra al nostre país: la llibertat d’individus i de pobles, la
igualtat d’oportunitats i la solidaritat entre la ciutadania d’una matei-
xa comunitat. 

Cal fer de la Fundació un espai de trobada on la nova realitat hi tingui
cabuda. Les relacions que permetin el treball cooperatiu en platafor-
mes o coordinadores associatives, l’optimització de les noves tecnolo-
gies i el treball conjunt amb les administracions públiques han de fer
possible l’expansió de la Fundació com a instrument, però també del
seu ideari com alternativa social.

L’elaboració, edició i distribució de les diferents línies de publicacions
(Espai de llibertat, estudis de l’IASPP i les col·leccions Pensament Laic
i Progressista, Polítiques de Joventut i Quaderns d’Educació Popular, a
més de l’Espai de lliurepensament) han de ser materials de referència
en el camp de l’educació, l’intel·lectual, el social i el polític amb l’ob-
jectiu de traslladar tot el coneixement generat al màxim d’institu-
cions, institucions pedagògiques (escoles i centres d’educació secun-
dària, associacions d’escoltisme i esplai...) i, finalment, als joves del
nostre país.
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La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha d’esdevenir també un espai
de trobada i de debat. La mateixa seu, el portal de la Fundació
(www.laic.org) i el conjunt d’activitats i trobades que la Fundació pugui
organitzar eventualment, serviran per a l’intercanvi i contrast de
parers entre dirigents que formin part de l’MLP o que en siguin
externs.

La Fundació també té com a motivació intel·lectual l’intercanvi de
coneixement amb el conjunt d’universitats catalanes. A partir de
becaris, investigadors o persones que estiguin interessades en algun
dels camps de recerca que la Fundació treballa o en el cas d’elaborar
treballs o projectes conjunts amb universitats o departaments de
recerca, se signen convenis de col·laboració a fi i efecte d’aprofitar el
treball mutu.

És en gran mesura per l'esforç altruista i compromès dels seus
col·laboradors que la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia segueix tre-
ballant en aquells aspectes que li són propis al servei de l'opinió
pública progressista. També seguirà essent important que la Fundació
exerceixi un paper permanent d’agent de pressió que, a través de la
crítica, remogui les consciències pel que es fa als valors que la
Fundació ha assumit com a propis. Però a més, ha d'afrontar, amb
urgència, un nou repte: convertir-se en un generador de noves idees
que facin possible fer realitat el somni que la llibertat pugui ser exer-
cida per tots sense discriminacions. La Fundació ha d'assumir sense
dubtes aquest repte i col·laborar amb altres veus, desgraciadament
poques, que, des de molts racons, han començat a manifestar-se per
la tolerància, contra els fonamentalismes i per la possibilitat real de
desenvolupar una ètica humanista que retorni als homes i a les dones
l'alegria de viure en una societat cada cop més justa.
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Ja la batalla sona
Ja el canó retrona

anem, republicans anem ...!
Abdó Terrades

11. Els reptes d’una opció amb vocació 
hegemònica

L’MLP té vocació hegemònica. Això és, volem que les nostres idees i
valors siguin hegemònics en la societat catalana. Perquè el canvi
social es fa sumant majories, no ens volem resignar a ser un movi-
ment residual, marginal, minoritari, elitista, excèntric...

Volem ocupar un espai central en el panorama associatiu català i ens
marquem fites. En els propers anys l'MLP es pot convertir en l’opció
hegemònica a Catalunya. Sense forçar els esdeveniments es pot acon-
seguir l'any 2010. Tot i que per la nostra història recent sembla que un
projecte laic i progressista hagi de tendir a ser minoritari, la nostra
vocació és ser els primers. Un projecte que busca el canvi social, per
tant ha de buscar l'aliança amb tots aquells sectors socials amb qui
puguem compartir les nostres idees. La laïcitat i el progrés tendiran,
en una societat democràtica, a ser els valors centrals sobre els quals
construir allò que permet la convivència en pau i llibertat. De fet el
nostre ritme de creixement i la bona acollida entre els joves s’expli-
quen pel fet que la nostra intuïció inicial era bona. A poc a poc i en la
mesura que existeix un relleu de la generació de la transició, el dis-
curs es mou en un terreny on les mentalitats són més lliures. 
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1. Però què és una opció hegemònica?

L’opció hegemònica no es marca límits a l’hora de traslladar els seus
valors a tots els àmbits de la vida i treballa per expressar aquests
valors fora dels límits de la organització, perquè precisament aquest
és el seu repte. Volem que la llibertat, la igualtat, la justícia i la frater-
nitat regeixin la nostra societat per progressar individualment i
col·lectiva. La diferència és que la organització laica ho fa a partir del
lliurepensament, no vol imposar-se a les consciències sinó despertar-
les. Volem ser ciutadans lliures i necessitem que aquesta llibertat
sigui possible de forma quotidiana per a tothom. De fet, la pròpia plu-
ralitat d'opcions que construeixen el moviment (fins i tot dues que
tenen mètodes tant semblants com l'esplai i l'escoltisme) són la
garantia que aquesta hegemonia que busquem es faci realitat i sigui
fecunda.

2. Quina hegemonia?

Sense ànims de fer cap tractat teòric, busquem l'hegemonia cultural,
de les nostres idees. Hem de superar la mentalitat resistent que
domina el nostre entorn social i amb aquesta actitud modificar de
soca-rel la cultura de la nostra societat. Una cultura que recela de la
mobilització social, que castiga la dissensió, que penalitza la diferèn-
cia, que no fomenta el lliurepensament, que prefereix solucions fàcils
i úniques i està impedida per gaudir de la vida i el seu misteri. La nos-
tra actitud antidogmàtica ha de poder ser expressada sense comple-
xes perquè és àmpliament acceptada en la nostra societat; no podem
resignar-nos a treballar en un marc social que no comparteix ni
potencia els nostres valors.

I volem que siguin hegemòniques les nostres propostes, perquè no
només treballem amb intangibles. Constantment contrastem la reali-
tat amb els nostres valors, i d'aquí sorgeixen propostes concretes de
canvi: seria estúpid deixar-les en un calaix o considerar que hem de
descartar-les per massa utòpiques.
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Però també busquem l'hegemonia del nostre model d'organització.
Democràtica, federal, complexa, plural, multipolar, territorialitzada...
Nosaltres hem de ser referents, si ens imiten és que hem fet bé les
coses.

3. Què s’ha de fer per esdevenir una opció hegemònica?

Hem de voler ser l’organització més gran. Per ser més gent, per arri-
bar a més llocs, perquè la soledat no sigui un llast que ens faci pensar
que estem sols aguantant una flameta sense sentit. Perquè els reptes
són fora, perquè a fora de la organització hi ha gent a qui volem conèi-
xer, de qui podem aprendre moltes coses.

Hem de voler ser l’organització més potent, més dinàmica, en tensió
constant, bullent d'idees i projectes. La organització no descansa mai
perquè sempre es progressa, sempre es volen fer més coses i es volen
fer millor.

Hem de voler ser una organització estable. Capaç de fer debats de
fons que li permetin avançar-se als canvis socials i ser-ne un motor.
Però per ser motor de canvis calen bases sòlides, tant teòriques com
organitzatives. L'alternativa és l'efervescència d'un castell de focs,
tant espectacular com efímer.

Hem de teixir una organització multipolar. No pot tenir un sol centre,
ni territorial, ni operatiu. Cal que neixin mil flors i s'obrin mil escoles.
Les respostes sempre són diferents, encara que ens formulem pre-
guntes semblants. El que ens uneix és una manera d'entendre la vida
i el col·lectiu, i amb aquest bagatge podem sumar moltes energies.
Sumem-nos a altres iniciatives, juguem a favor d'altres projectes, ja
arribarà el moment de construir en comú, de baix cap a dalt.

Hem de mantenir el caràcter ideològic de la nostra proposta. En el
sentit d'idealista, d'utòpic, d'estar fonamentat en uns valors. I així es
sumarà gent a l'aventura que proposem. Si només oferim serveis tin-
drem un munt de clients, que un cop satisfetes les seves necessitats
immediates, desapareixeran. No és aquest el model de relació huma-
na que proposem, sinó una relació d'interès mutu en la construcció
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d'una societat diferent a partir d'un ideari compartit (i discutible, no ho
oblidem). La nostra proposta, doncs, ha de ser aquesta. Hem de situar
els valors en el frontispici del nostre edifici, que tothom conegui qui
som i que s'apunti qui s'atreveix a pensar lliurement.

Hem de ser una organització independent. Perquè parlem el llenguat-
ge de la democràcia, no acceptem sotmetiments. Hem decidit crear
una opció laica i d'esquerres en un país que ha estat catòlic i de dre-
tes per decret; en el fons, som gent que anem a contracorrent encara
que hi hagi vents que bufen a favor nostre. Però el feixisme no només
es concretava en una simbologia o un model d'Estat, el feixisme és la
por dels ciutadans al poder i la por del poder a la mobilització social.
Por de la llibertat, por que ha traspuat el nostre país i les nostres ins-
titucions durant anys, un virus que ha inoculat mentalitats, símbols,
valors, lleis, llibres de text, i de la qual som, en part, víctimes. A
Catalunya, la tradició democràtica ha estat anorreada per una Guerra
Civil i quaranta anys de repressió, i la negra nit del franquisme no va
acabar senzillament amb una constitució. Hem de trobar una nova
forma de relació de l’MLP amb les institucions basades en els princi-
pis de la radicalitat democràtica i per tant en el federalisme —demo-
cràcia de baix a dalt— on, sense perdre la nostra independència,
siguin capaços de millorar les nostres instal·lacions, locals, estructu-
res professionals, mitjans econòmics, infraestructures, projectes,
serveis, etc. Hem de persistir en la col·laboració necessària entre les
entitats i els partits progressistes. Hem d'insistir també a les organit-
zacions polítiques juvenils que es plantegin tornar al carrer, tornar
als joves a les seves inquietuds i il·lusions. No hem de defallir a cer-
car aliats complementaris a la nostra activitat, amb qui compartir pro-
jectes d'actuació cívica més integrals. La independència no té res a
veure amb l'aïllament, sinó amb la llibertat de relacionar-se.

4. Què pinta la sostenibilitat en tot això?

L’ideari del Moviment Laic i Progressista, tot i contenir 41 punts, no fa
referència en cap d’aquests a la sostenibilitat, encara que sigui evi-
dent que en l’apartat de progrés molts dels punts no tenen cap vigèn-
cia sense un entorn saludable on la vida es pugui desenvolupar. Algú
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pot pensar que la opció pel creixement i l'expansió es contradiu amb
els principis de l'ecologia, però no té per què ser així. La clau de volta
de tot plegat és l'austeritat i la harmonia amb la natura, valors i acti-
tuds que han d'estar presents en la nostra pedagogia i en les nostres
entitats. La Fundació Terra ha argumentat la necessitat que la pràcti-
ca ambientalment correcta en el si de les entitats sigui un exemple de
la necessària actitud ètica socioambiental. La posada en marxa del
procés d’Agenda 21 + en el si del moviment constitueix una realitat
que caldrà animar i impulsar. Però, no seríem honestos si no adme-
téssim que hi ha un cert biaix cap a les qüestions “humanistes” quan
en realitat una posició més humil respecte al nostre entorn vital és un
pas imprescindible pel veritable humanisme. L’educació ambiental és
un apartat de l’educació en valors i aquests no solament estan deva-
luats, sinó que sovint es menystenen. L’MLP té el repte de fer senyera
de les qüestions ambientals com ja ho fa amb la condició de ciutada-
nia.

5. Tenim el repte d’explorar altres territoris

Hem de ser conscients que el sentit de pertinença territorial ha estat
sempre cabdal en el desenvolupament de cultura comuna. Tanmateix,
cada vegada més les tecnologies digitals traspassen les fronteres físi-
ques i conformen noves comunitats virtuals d’interessos comuns. Fins
ara les organitzacions es dotaven d’un sistema multipolar d'organit-
zació territorial i de fet, aquesta és l’estructura de les federacions de
l’MLP. Tot i així, i acceptant que la persona humana encara aprecia el
contacte físic amb els seus congèneres i, especialment, amb els veïns
més propers, potser caldria estudiar i valorar com les noves tecnolo-
gies de la informació ens poden permetre no només una millor orga-
nització i cohesió interna, sinó també una major difusió del nostre
missatge. En definitiva, més enllà del territori geogràfic ens cal explo-
rar altres territoris tant virtuals com temàtics.
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Instruïu-vos i sereu lliures
Associeu-vos i sereu forts

Estimeu-vos i sereu feliços.

12. Les aures de l’MLP

1. Concepte d’aura: Els entorns de l’acció de l’MLP

La dinàmica que ens duu a establir complicitats amb altres persones,
associacions i organitzacions que comparteixen una visió de la vida i
de la societat fonamentada en els valors de l’emancipació dels indivi-
dus, la plenitud dels seus drets i la garantia de les seves condicions
d’accés a la felicitat, ens ha permès contribuir, de manera decidida, en
la creació d’entitats amb les quals podem considerar que hi ha un vin-
cle no tan sols de coincidència en els valors, sinó també de fraternitat
sincera, viscuda en l’acció i en la pràctica quotidiana. Amb aquestes
eines, amb aquest horitzó i amb aquesta empenta per un treball enfo-
cat cap a una opció que percebem com  prou representativa i que aspi-
ra a ser majoritària, ens honora pertànyer —i haver pogut incidir en
els seus nuclis fundacionals— en la Lliga per la Laïcitat i el grup pro-
motor de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC). 

2. La Lliga per la Laïcitat

La Lliga per la Laïcitat es va crear a Barcelona el 13 d’octubre de 2003,
aniversari de la mort de Francesc Ferrer i Guàrdia. És un conjunt d’en-
titats que va des del món sindical fins a associacions de pares i mares
d’alumnes, i sectors representatius d’inquietuds pedagògiques forta-
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ment arrelades en la societat catalana. 

La Lliga vol contribuir a fer costat al Govern de la Generalitat de
Catalunya per tal que basteixi un veritable espai públic en què sigui
possible un diàleg democràtic, d’impuls dels valors humanistes que
integren la tradició del pensament progressista català. Aquesta plata-
forma d’entitats està formada per la Unió General de Treballadors —
UGT—, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica —FMRP—,
Comissions Obreres de Catalunya —CCOO—, Federació de Mares i
Pares d’Alumnes de Catalunya —FAPAC—, Unió Sindical de
Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya —USTEC-STE’s—, Gran
Lògia de Catalunya i Balears —GLSE—, Gran Orient de Catalunya —
GOC—, Ateus de Catalunya, Confederació General del Treball —CGT—
, Moviment Laic i Progressista, format per Esplais Catalans, Acció
Escolta de Catalunya, l'Associació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia, l’Escola Lliure El Sol, la
Cooperativa Entorn, la Fundació Terra, Cooperacció i Espai Laic. 

En el conveni signat amb el Conseller primer del Govern de la
Generalitat de Catalunya al Palau de la Generalitat, el dia 15 de de-
sembre de 2004, es diu:

“Que la laïcitat afavoreix la convivència en el pla d’igualtat entre
totes les possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i
respectant-les totes. Que cal construir un teixit cívic fonamen-
tat en els valors de la pluralitat, de la tolerància activa i del res-
pecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions perso-
nals i socials que no intentin imposar-se per damunt de les
altres. Que la laïcitat és garantia de diàleg i d’intercanvi pacífic
i fecund entre les persones i les idees.”

“Que la laïcitat exigeix la separació entre l’àmbit polític, que
regeix l’organització general de les societats humanes, i l’àmbit
religiós o filosòfic, que permeten a tot ésser humà d’escollir el
sentit que dóna a la seva vida. El primer domini pertany al dret
públic, mentre que el segon pertany al dret privat.”

“Que la convivència en societat ha de permetre l’assoliment
d’un equilibri entre les esferes pública i privada. L’àmbit o l’es-
pai públic defineix allò que és comú. Les conviccions espiri-
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tuals, religioses o no, pertanyen a l’àmbit privat, en el sentit que
no són compartides per tothom. Però aquesta privacitat de les
conviccions espirituals, religioses o no, no vol dir que aquestes
es limitin a un afer íntim, ja que implica també l’exteriorització
de la llibertat de culte, l’associació i la persecució d’objectius;
tenen, doncs, una dimensió social.”

El Govern de la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat es
comprometen a: 

“establir un marc general de col·laboració entre ambdues enti-
tats per promoure la laïcitat i les mesures adequades per asso-
lir avenços en aquest tema.”

Potser l’acord més important és en següent:

“La Lliga per la Laïcitat serà consultada per la Generalitat de
Catalunya, a través de la Direcció General d’Afers Religiosos, de
cara a totes les propostes de protocols que aquesta Direcció
General elabori relacionades amb els drets de llibertat de pen-
sament, de consciència i de religió.”

En els primers anys, el camí de la Lliga ha estat molt fructífer, ja que
aquest conveni, del qual hem extret alguns aspectes, significa una fita
històrica en la lluita per la laïcitat a Catalunya i Espanya no assolits
des dels temps de la II República. 

Cal circumscriure la represa de la lluita per la laïcitat en el context de
recuperació de la memòria democràtica i dels valors de l’ètica civil
republicana. En aquest moment de canvi generacional en la vida polí-
tica i cultural, no és estrany que tornin a aflorar amb força valors que
havien quedat amagats en el marc de la “transició tramposa” de la
qual ens parla Josep Fontana. L’onada fonamentalista i ultrareaccio-
nària que hem viscut als darrers anys no és altra cosa que la conse-
qüència de la desmemòria acceptada per una generació de dirigents
d’esquerres. No sembla increïble que el primer homenatge als depor-
tats de Mauthausen per part del Govern de la Generalitat s’hagi fet
ara? 

La qüestió és que els deportats catalans van anar a parar als camps
nazis no per casualitat. Hi van anar a parar per culpa de molta gent,
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molts d’ells catalans, i per gran part de l’Església catòlica que va atiar
el conflicte en la seva “cruzada nacional católica.” El que sembla
encara més increïble és que posteriorment l’església catòlica mai ha
demanat perdó, segons explica Hilari Raguer. L'única forma d’aparèi-
xer sense màcula era que efectivament no se sabés res de les barba-
ritats del règim franquista. I quan la societat es pregunta com va ser
possible, qui són els culpables, ens trobem que molta gent, encara
avui, diuen que el millor és no preguntar. 

Ara, una nova generació vol saber la veritat i amb ells descobrim els
horrors del genocidi franquista, però també els valors republicans que
van enlluernar a la ciutadania progressista d’arreu del món. 

I en aquest marc tornem a reivindicar la laïcitat, sí, la necessitat de
respectar a tothom les seves opcions filosòfiques o religioses. De fet
sense laïcitat no hi ha llibertat de culte, com demostra la nostra prò-
pia història. Hi ha encara avui molts privilegis de l’església catòlica en
l’àmbit públic. No creiem que la solució sigui la generalització dels
privilegis, tasca impossible, sinó l’establiment des de la raó de políti-
ques laiques a tots els nivells. És increïble que l’any 2005 encara ens
regim legalment per un concordat de 1953! I posat al dia en els acords
concordataris de 1976 i 1979. No hi ha espai en aquest article per refe-
rir-m'hi, però sorprèn la quantitat de privilegis que encara avui gau-
deix l’església catòlica catalana. 

La Lliga va publicar el Document estratègic sobre la construcció de la
laïcitat a Catalunya. La laïcitat: un model de convivència per a la socie-
tat catalana amb 64 reflexions i propostes per al seu exercici a
Catalunya (es pot consultar a www.laicitat.org). Ens referim a les polí-
tiques i les institucions europees, al govern central, al govern de la
Generalitat, als Ajuntaments, a l’escola, a la societat, etc. Pensem que
pot ser un bon instrument per tal d’ampliar la llibertat i la democrà-
cia a Catalunya en els propers deu anys. 

En aquest camí s’ha posat en marxa una campanya d’adhesions dels
ajuntaments a la Lliga. El relleu generacional en la política, del qual
parlàvem abans, en pot ser un motiu de l’èxit de la iniciativa, l’altre
motiu és la redescoberta dels valors centrals de la democràcia i la lli-
bertat: la laïcitat.

[116] Quaderns d’educació popular 4



3. Les Universitats Populars i les Jornades 
per la Universitat Progressista de Catalunya

L’Espanya i la Catalunya de principis del segle XX eren realitats socials
marcades per la pobresa, la desigualtat i l’analfabetisme d’àmplies
capes de la societat, tant en l’entorn rural com en l’urbà. Les condi-
cions de la classe treballadora i dels camperols eren molt dures. Més
de la meitat de la població era analfabeta i tan sols aquells que per-
tanyien a les classes propietàries i benestants tenien accés a la cultu-
ra, l’educació i la universitat.

Però les primeres dècades del segle XX també foren les de la consoli-
dació de l’associacionisme obrer i el moviment republicà i els seus
valors igualitaris. D’aquesta manera, el 1901 s’inaugura, a Oviedo, la
primera Universitat Popular d’Espanya, i durant les tres primeres
dècades del segle sindicats, moviments socials, partits polítics, ate-
neus, societats, etc. col·laboren en la tasca d’apropar l’educació i la
cultura als sectors més deprimits i desatesos de la societat, tant la
pagesia com el proletariat. La II República va assumir l’educació i la
cultura populars com una de les seves missions principals, amb la
construcció d’escoles i biblioteques, la constitució de les missions
pedagògiques per arribar a sectors fins aleshores marginats de l’edu-
cació, el foment del teatre i de les Universitats Populars, entre altres.
Durant la Guerra Civil espanyola arriben a funcionar a l’Estat espanyol
fins a cinquanta Universitats Populars que facilitaven l’intercanvi
d’idees i experiències entre els intel·lectuals, la comunitat acadèmica
i els estudiants d’una banda, i els sindicalistes, els moviments socials
i els partits progressistes de l’altra. 

D’aquesta manera, no sols s’estenia el coneixement acadèmic —pro-
veint amb noves eines i recursos a grans sectors de la població—, sinó
que aquest coneixement s’enriquia a base de les contribucions i la
participació de les classes populars i deixava de ser resultat solament
de la reflexió acadèmica per ser composat també de la pràctica gene-
rada pels moviments socials, pels sindicats i pels partits polítics.
D’aquesta manera es van establir les Universitats Populars durant la
Generalitat Republicana, i amb aquest impacte les rememorava una
mestra —professora de la Universitat Popular de Catalunya— exilia-
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da en un camp de refugiats a França a causa de la persecució de les
tropes colpistes l’any 1939 en una carta dirigida a la seva família: 

“No podem i no hem de perdre l’esperança que un dia a
Catalunya tornarem a tenir Universitats Populars on treballa-
dors, camperols, intel·lectuals i artistes es trobin de nou, en
que tots aprenguem de les nostres experiències per construir
un món i una societat millors basats en la solidaritat i en la jus-
tícia social. Estimades germanes, això és el que vam fer durant
aquests anys a Catalunya abans de perdre la guerra. Expliqueu-
ho als vostres fills perquè mai se n’oblidin. Que un dia ells o els
seus fills puguin veure de nou Universitats Populars,
Universitats obertes al món treballador de Catalunya.”

La Catalunya d’avui no és la de començaments del segle XX, però el
gran retard social del nostre poble a inicis del segle XXI i l’escàs benes-
tar de les actuals classes populars es basen precisament en el domi-
ni de les forces conservadores en la nostra història i en l’herència de
la dictadura feixista que va acabar impunement amb les Universitats
Populars, juntament amb moltes altres il·lusions, projectes i vides.
Per això és fonamental recuperar la nostra història, la història feta no
pels grans personatges que omplen els llibres d’història, sinó la his-
tòria feta per les classes populars, els ciutadans anònims, els que
varen lluitar per la llibertat i per la justícia social ahir, que foren afu-
sellats, assassinats, torturats i exiliats i que mai no van aparèixer en
els llibres d’història. Des de les Jornades per la Universitat
Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) es prea recuperar la seva
història, la història del moviment obrer i d’altres moviments socials,
la història del català corrent, nascut aquí o nascut a fora, que està fent
el país. 

Amb aquest objectiu l’any 2005 universitaris, artistes, intel·lectuals,
juntament amb persones procedents dels moviments socials progres-
sistes del país, dels sindicats majoritaris i dels partits catalanistes i
d’esquerres hem iniciat un projecte semblant, intentant recuperar
l’herència oblidada de les universitats populars a Catalunya a través
de les Jornades per la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya
(UPEC) promogudes per l’Associació 19 de Juliol Promotora d’una
Universitat Europea Laica i Progressista i amb el suport de les princi-
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pals institucions polítiques del país. Les primeres Jornades van tenir
lloc del 16 al 19 de Juliol del 2005 al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB).

A través d’una elaboració participativa del programa —entre el
Consell Rector de la Universitat, la Junta Directiva i el Consell Social
de les Jornades— es defineixen any rere any els itineraris bàsics. El
públic generalment és —tal com es pretenia per continuar amb l’he-
rència històrica republicana— heterogeni en edats, perfils educatius i
classes socials, mostra de l’obertura popular del projecte. 

Com no podia ser d’altra manera, les Jornades volen donar veu a les
persones represaliades, víctimes del franquisme, concloent que no es
poden homenatjar aquestes víctimes sense denunciar les institucions
i persones que les van victimitzar. 

Es donen molts altres i interessants debats en taules farcides de
ponents i participants internacionals i nacionals, acadèmics i perso-
nes procedents dels moviments socials, ciutadans de totes les gene-
racions amb inquietuds per saber d’on venim per conèixer on som i on
volem anar, complint a més amb la necessitat de continuar la tradició
establerta durant la Generalitat republicana de les Universitats popu-
lars, obertes a les classes populars. S’ha considerat molt important
recuperar aquesta experiència com a part de la nostra història i com
a eina de futur. Seguirem treballant perquè els esforços de tants llui-
tadors per la igualtat social i la justícia tinguin continuïtat. 

Manifest fundacional
Els i les signants d’aquest manifest donen suport a la iniciativa d’un
grup de ciutadanes i ciutadans de posar en marxa una nova
Universitat d’Estiu a Barcelona que permeti aplegar anualment alum-
nes i ensenyants, intel·lectuals i artistes, al voltant de les idees de lli-
bertat, pau i igualtat.

A Catalunya i a Europa en general hi ha avui un grup molt ampli de
persones disposades a manifestar-se per un món millor, però també
es corre el risc de noves frustracions, de noves energies perdudes. Es
constata doncs la necessitat d’aglutinar esforços per donar consistèn-
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cia cultural als nous moviments, caracteritzats per la dispersió, amb
l’objectiu final que les voluntats de canvi social tinguin un impacte en
la realitat concreta de les coses. Els canvis socials en profunditat no
són fruit de la inèrcia, sinó de l’acció continuada en el temps d’orga-
nitzacions, de canals estables a través dels quals fer circular les idees
més innovadores en el terreny de la prosperitat econòmica i l’emanci-
pació social.

En el cas concret de Catalunya, els nous moviments, que es poden
caracteritzar vagament com d’esquerra emergent, haurien de ser el
nucli d’un suport crític a una majoria d’esquerres, el nucli d’una majo-
ria social que garantís la realització d’un programa viable d’esquer-
res, centrat en la igualtat, la construcció i consolidació de l’estat del
benestar, la participació, la nova gestió del territori. Una majoria
social catalanista d’esquerres que es reconegui en la memòria histò-
rica antifranquista, en el record d’aquells que van ser perseguits i
oprimits per la brutal dictadura que va tenir emmordassats i humiliats
els pobles d’Espanya després de la Guerra Civil. 

Catalunya, i Barcelona en especial, han estat històricament el bressol
i escenari destacat de moviments emancipadors de diferent signe.
Aquesta tradició progressista va aconseguir un dels seus objectius
històrics a finals de 2003, amb el resultat electoral i el posterior acord
que van portar a la constitució d’un govern catalanista i d’esquerres. 

Desitgem que l’actual majoria al Parlament de Catalunya sigui una
coalició estable no només de partits, sinó també de ciutadans i ciuta-
danes, respectant l’important paper que cada partit, com a represen-
tant legítim d’una trajectòria fecunda, ha de seguir exercint. 

Catalunya i Barcelona han estat a més motor en el passat recent de
grans mobilitzacions democràtiques i pacifistes. Sectors molt nom-
brosos de les noves generacions s’han mobilitzat reclamant una glo-
balització diferent, una democràcia millor i un món en pau. Volem que
aquestes mobilitzacions no siguin un fet aïllat, sinó part d’un esforç
permanent que porti a resoldre els problemes de la societat en una
perspectiva de llibertat, igualtat i pau. L’elaboració i difusió d’idees,
l’intercanvi entre ensenyants i alumnes, la reflexió i l’aprenentatge
per resoldre aquests problemes han de ser una part notable de l’es-
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forç continuat per una societat millor. Els mecanismes de difusió cul-
tural, de reflexió i elaboració d’idees, de les esquerres catalanes són
avui dèbils, i pensem que una iniciativa com la que recolzem, una nova
Universitat d’Estiu a Barcelona, pot contribuir a enfortir-los.

La llavor emancipadora que van sembrar Pi i Margall i Narcís
Monturiol no distingia entre acció i reflexió. El seu llegat és que no hi
ha res més pragmàtic que una bona idea. Els i les signants donem
suport a aquesta iniciativa, perquè creiem que pot ser clau per enlla-
çar amb la tradició de Valentí Almirall i dels federalistes del segle XIX

que van formular el primer catalanisme polític, d’orientació solidària
i progressista. És la tradició de Rafael Campalans i Manuel Serra i
Moret, fundadors de la Unió Socialista de Catalunya; dels presidents
de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià i Lluís Companys, fun-
dadors de l’Esquerra Republicana de Catalunya; i del vast moviment
popular que culminaria l’any 1931 amb la instauració del primer auto-
govern català després de 1714: la Generalitat republicana, presidida
per Macià i per Companys, sempre amb governs de composició repu-
blicanosocialista. És la tradició de Joan Comorera, fundador del
PSUC, el decisiu partit dels comunistes catalans; i de Joaquim Maurín
i Andreu Nin, fundadors del POUM, que van plantar cara a l’estalinis-
me i ens van deixar un llegat extraordinari de coratge moral; també és
la tradició de Frederica Montseny i els i les anarquistes; de Maria
Aurèlia Capmany i les feministes que han obert camí per avançar cap
a la igualtat real; la tradició de Joan Reventós, d’Antoni Gutiérrez Díaz,
Jordi Carbonell i de tots aquells que van encapçalar la llarga resistèn-
cia del nostre poble contra la dictadura, fins a desembocar l’any 1971
en la creació de l’Assemblea de Catalunya i, ja en plena transició, en la
candidatura àmpliament majoritària de l’Entesa dels Catalans al
Senat, integrada per PSC, PSUC i ERC. És la tradició que ha fet possi-
ble un govern catalanista d’esquerres i que ha fet que l’Entesa
Catalana de Progrés aconseguís una gran victòria en les eleccions al
Senat de Març de 2004 en les quatre circumscripcions catalanes.

Enllaçant amb aquesta tradició, Catalunya ha d’esdevenir una punta
de llança en favor de les millors causes de la humanitat. Per això som
partidaris d’una universitat d’estiu a Barcelona en favor de la llibertat,
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la pau i la igualtat, una universitat oberta i internacional al servei del
poble.

Sovint els interessos dominants aconsegueixen que els temes de
debat que els són predilectes siguin els que s’imposen. Nosaltres
volem centrar els nostres temes d’estudi i debat en aquelles grans
qüestions socials d’avui que més preocupen els sectors populars:
estat del benestar; globalització; relacions internacionals; sobiranies
i federalisme; pacifisme; nous models d’empresa; economia de la
pobresa i la desigualtat; noves formes de col·laboració entre sector
públic, privat i tercer sector; immigració; medi ambient.

Proposem doncs i donem suport a la idea d’una Universitat d’Estiu
internacional, que se celebri anualment a Barcelona. Una universitat
de l’esquerra plural, on se celebrin cursos amb rigor acadèmic i pro-
funditat cultural, amb una àmplia participació dels ciutadans i ciuta-
danes. Aquesta nova Universitat pot ser lloc de visita obligada per a la
joventut progressista de tot Europa que aspira a un món millor i a una
acció política basada en les idees de llibertat i igualtat.

Fem una crida a institucions, partits polítics, fundacions dels partits,
organitzacions sindicals, i líders polítics, a donar suport amb energia
la iniciativa d’una Universitat d’Estiu a Barcelona basada en les idees
defensades en aquest manifest.
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Poesia per construir, llibertat per ser feliços

1. Llibertat, l'únic camí per ser i per fer

2. Laïcitat, la vida en comú sense imposicions

3. Lliure pensament, recerca, sense dogmes, des de la raó

4. Autodeterminació, camí individual cap a la felicitat

5. Emancipació, l'aventura de viure

6. Humanisme, fonament de l'ètica civil

7. República, el respecte a la dignitat de tots

8. Drets humans, la clau de la república

9. Progrés social, els drets per compartir la vida

10. Internacionalisme, la solidaritat del món

Felicitat, l'horitzó del nostre somni.
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Glossari

A

Acció Escolta de Catalunya. Constitueix una proposta d’educació en la
llibertat des de l’Escoltisme; una escola de ciutadania activa, demo-
cràtica, laica, progressista i catalana. Té la finalitat de contribuir a
l’autoformació d’una ciutadania lliure, compromesa, coherent i oberta
disposada a transformar la societat i construir un món millor i més
just.

Agrupament escolta. És la base de l’organització escolta i és el lloc on
l’infant o jove realitza la seva acció educativa, el seu marc de referèn-
cia. Pretén ser una aportació a l’educació per la convivència, infants i
joves són al centre de la proposta.

Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya. Neix amb l'objec-
tiu d'agrupar les realitats que treballen per un projecte pedagògic i
ideològic comú i es defineixen com una associació laica i progressista.
Promociona, fomenta i coordina iniciatives i projectes juvenils basats
en l'autogestió i la democràcia participativa dels joves. Serveix d’es-
pai comú de reflexió i d’intercanvi d'experiències i recursos entre cen-
tres i persones implicades en projectes juvenils. Forma part del
Moviment Laic i Progressista.
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Associacionisme educatiu. Model d’educació que garanteix la partici-
pació dels joves que en són membres en els processos de presa de
decisió mitjançant estructures democràtiques; fa una aportació social
de qualitat en l'educació i formació d'infants i joves, com a expressió
d'una voluntat explícita de servei i participació en la construcció del
país; i no es persegueix cap mena de finalitat lucrativa, ni de caràcter
individual, ni com a col·lectiu.

Ateneu. És la proposta d’entitat cultural oberta a tothom al servei de
la comunitat més propera. Reneix de la voluntat de generar una pro-
posta que permeti la cooperació amb els poders democràtics munici-
pals. El projecte associatiu es basa en la propagació dels coneixe-
ments culturals i el foment del desenvolupament moral dels interes-
sos materials del barri o poble.

Autogestió. Vol dir autonomia, responsabilitat, compromís, reflexió-
acció, autoconeixement, coneixement dels altres, coordinació, etc. És
mètode i fita alhora perquè pretén que les persones sàpiguen fer les
coses per si mateixes, a través de la pràctica, equivocant-se i rectifi-
cant.

C

Canvi social. L’educació ha de ser l’eix vertebrador de qualsevol pro-
posta de canvi social. Els obstacles per la millora de la societat es tro-
ben en els valors i en les actituds que es deriven d’aquesta proposta.
És per aquesta raó que la tasca de l’educació popular esdevé una eina
imprescindible.

Cap escolta. Treballem en l’autoformació d’infants i joves, recolzada
per persones compromeses i altruistes formades com a educadors.
Les persones que decidim utilitzar el nostre temps lliure per fer acti-
vitats escoltes formem part de l’avantguarda d’un procés de progrés
social que qüestionem una societat individualista i consumista, en la
qual els diners i el poder són molt més importants que no pas els
drets de les persones. El cap escolta es compromet i participa en el
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progrés social mitjançant la seva tasca educativa de forma gratuïta.

Casal de joves. És un projecte juvenil que compromès amb la societat,
aglutina les inquietuds dels joves, que es mobilitzen per trobar un
espai comú d’intercanvi d’experiències i un projecte que els permet
realitzar-se com a persones.

Centre d’esplai. És la base de l’organització d’Esplais Catalans i és el
lloc on l’infant realitza la seva acció educativa, el seu marc de referèn-
cia. Pretén ser una aportació a l’educació per a la convivència; infants
i joves són al centre de la proposta.

Consell de la Joventut. Vegeu Plataformes territorials de joventut.

Cooperacció. És l’ONG per al desenvolupament laica i progressista i té
com a objectiu prendre part en la construcció d’un model de desenvo-
lupament sostenible, participatiu i capaç de contribuir en la pau i la
democràcia per a les persones i els pobles. Per això fa accions de sen-
sibilització i educació i coopera amb altres organitzacions dels països
més pobres.

Cooperació internacional. La visió laica i progressista de cooperació
internacional parteix de la voluntat d’enfocar el treball cap a les cau-
ses de la desigualtat del que genèricament anomenem Nord i Sud i,
per tant, evitar posar el centre d’atenció en el treball assistencial
enfocat exclusivament a les conseqüències.

Cooperativisme. Els valors i la identitat del cooperativisme han anat
prenent forma durant gairebé dos segles. I són essencials per als qui
desitgen intervenir en el sector, així com un punt de referència valuós
per als qui ja pertanyen  a les cooperatives. Una cooperativa és una
associació autònoma de persones que s’han agrupat voluntàriament
per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i
culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de
gestió democràtica.

Ciutadania. Drets de participació i deures de responsabilitat de cadas-
cun dels integrants de l’esplai públic, subjectes polítics —ciutadans—
no vinculats entre si per relacions de poder.
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D

Democràcia. Participació lliure dels ciutadans en les decisions políti-
ques de la comunitat. En l’arrel, poder del poble.

Dirigents laics i progressistes. Totes les persones que configuren els
equips associatius de les organitzacions del Moviment Laic i
Progressista i que fan possible el projecte associatiu, fundacional o
cooperatiu respectiu i es coordinen amb altres entorn d’un ideari en
comú.

E

Educació. Entesa com l’aprenentatge en tots els àmbits i al llarg de
tota la vida. La UNESCO reconeix tres tipus d’educació: l’educació for-
mal, és a dir la pròpia del sistema reglat d’ensenyament; l’educació
informal, que consisteix en l’adquisició d’actituds, valors, aptituds i
coneixements a través de la família, els amics i els companys, els mit-
jans de comunicació o a través de qualsevol altre factor de l’entorn de
l’individu; i finalment, l’educació no formal, que és l’activitat organit-
zada amb finalitats educatives fora del sistema oficial establert, i que
està encarada a oferir uns objectius d’aprenentatge determinats a un
públic concret.

Educar en la llibertat. De manera coordinada amb els altres agents
educatius, l’escola i la família, reforcem en els infants i joves uns
valors bàsics amb l’objectiu de facilitar-los mitjans perquè aprenguin
a ser feliços. Aportem eines per desenvolupar el sentit crític que els
ajudi a construir el seu propi sistema de valors.

Escola de dirigents. Espai i punt de trobada, formació i reflexió dels
dirigents del Moviment Laic i Progressista. 

Escola Lliure El Sol. Constitueix l’eina de formació del Moviment Laic
i Progressista. És una escola que té com a lemes d'actuació la laïcitat
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i el progrés. Per això volem que sigui plural, radical, de qualitat i inde-
pendent.

Escola Moderna de Barcelona. Constitueix l’experiència de Francesc
Ferrer i Guàrdia a partir de la qual va passar de la reflexió sobre l’edu-
cació a l’acció educativa, on s’aplicaven els principis defensats des
dels sectors més progressistes del moment.

Escoltisme. Proposta d’associacionisme educatiu que té com a missió
contribuir a l’educació de joves, a través d’un sistema de valors basat
en la Llei i la Promesa escolta, per tal de participar en la construcció
d’un món millor on les persones es realitzin com a individus i tinguin
un paper constructiu en la societat.

Educació popular. Proposta d’educació que persegueix el Moviment
Laic i Progressista a través de les seves iniciatives d’associacionisme
educatiu: Acció Escolta de Catalunya i Esplais Catalans —ESPLAC.
Així com l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, en el
sentit més ampli d’educació popular.

Entorn, sccl. És la cooperativa de serveis socioeducatius que gestiona
projectes i equipaments des de l’economia social. És una eina del
Moviment Laic i Progressista que complementa la tasca altruista i
compromesa feta des de les organitzacions d’educació popular.

Equip d’educadors de centre. És l’òrgan de govern del centre d’esplai
i és l’encarregat de coordinar els programes i projectes específics de
l’entitat determinats a l’Assemblea de Centre, el màxim òrgan de ges-
tió i decisió i que es reuneix amb l’objectiu de prendre decisions
importants que afecten la globalitat de l’organització.

Espai Laic. És el punt de trobada, debat i reflexió estratègica de les
diferents organitzacions, col·lectius i persones de les Illes Balears que
impulsen la creació del Moviment Laic i Progressista.

Esplai. Una forma d’associacionisme educatiu, que basa el seu treball
en l’assoliment d’uns objectius que  són alhora la via d’acostament a
uns valors, uns ideals, uns somnis que definiran el projecte educatiu,
la seva metodologia de treball i la seva forma d’organitzar-se. Es basa
en els principis de democràtica, participació i gratuïtat de la tasca
d’educadors anomenats monitors.
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Esplais Catalans. És una associació catalana d’educació en el temps
lliure per a infants i joves. Es defineix com una organització laica, pro-
gressista, independent i catalana. Forma part del Moviment Laic i
Progressista.

Ètica civil republicana. Valors de coherència cívica que poden consti-
tuir l’element comú d’una ciutadania autoderminada, lliure i respon-
sable.

ECYC - European Confederations of Youth Clubs. És l’organització
europea internacional de casals de joves i promou l’intercanvi, la for-
mació i la participació activa de la gent jove a les seves comunitats.

F

Federació ASDE. Acció Escolta de Catalunya s’agermana amb les
associacions escoltes de la resta de l’Estat i manté un lligam de
col·laboració, d’intercanvi i participació a través d’aquesta estructura
federal.

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG). És l’estructura que
reuneix tot l’Escoltisme Català. Els objectius principals són sumar i
unir els esforços de reconeixement de l’Escoltisme a Catalunya i fer
plataforma de representació davant les organitzacions escoltes a
l’àmbit internacional.

Federació Internacional pels Intercanvis d’Infants i d’Adolescents
(FIEEA). Trobar-se per conèixer-se, dialogar per entendre, viure junts
per apreciar-se, aquest és el projecte de la FIEEA, en la diversitat i la
riquesa de les persones, dels grups, de les organitzacions, dels paï-
sos. Comprèn 18 països europeus i africans.

Federalisme. Devolució dels poders a la ciutadania. Conjunt de rela-
cions polítiques basades en aquesta devolució. De l’abast local a l’uni-
versal.

Ferrer i Guàrdia, Francesc. Autor de referència de l’associacionisme
educatiu laic i progressista. Va passar de la reflexió sobre l’educació a
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l’acció educativa i va obrir una escola, l’Escola Moderna de Barcelona,
on s’aplicaven els principis defensats des dels sectors més progres-
sistes del moment.

Fraternitat universal. La podem definir amb dos grans termes: ober-
tura i dimensió internacional. Si bé és cert que la primera la podem
treballar sense la segona, no es pot fer al revés. L’obertura és l’acti-
tud que ens permet conèixer allò que passa al nostre entorn i ense-
nyar què fem a l’esplai o l’agrupament i com ho fem.

Formació. Per portar a terme la nostra pràctica educativa intentem
aprofitar allò que ens envolta i les oportunitats en espais de formació,
intercanvi o participació per aprendre’n i per facilitar l’aprenentatge
als altres. Per educar ens eduquem.

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Constitueix l’eina de reflexió i
estudi del Moviment Laic i Progressista. Té com a objectius l'estudi i
la investigació sobre els temes que afecten la joventut, l’educació i la
participació política; el foment de l’educació popular com a eina de
transformació des de l’escola i l’associacionisme; la defensa universal
dels drets humans; la reivindicació de l’ètica civil republicana i la pro-
moció de l’associacionisme laic i progressista.

Fundació Terra. És un instrument social per estendre el missatge que
totes les persones podem i hem de fer petites coses per contribuir a
salvaguardar el medi ambient. És l’organització ecologista membre
del Moviment Laic i Progressista.

I

Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques, IASPP. És l’eina de la
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia que té com objectiu de generar
propostes operatives en el camp de la recerca social, l’anàlisi de polí-
tiques, la participació i el moviment associatiu.

IFM-SEI. Moviment Internacional dels Falcons. Organització mundial
formada per 55 membres que s’estructura en cinc regions: Europa,
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Àsia, Amèrica llatina, Àfrica, Mitjà Orient, que treballa en benefici dels
infants i dels joves. Organitzen campanyes, per exemple contra el tre-
ball infantil, seminaris, cursos de formació, campaments i altres acti-
vitats educatives.

L

Laïcitat. Absència d’hegemonia de cap cosmovisió espiritual o filosò-
fica. Defensa de l’humanisme com a mètode de gestió de la diversitat
humana.

Lliga per la Laïcitat. La Lliga formada per un conjunt d’organitzacions
socials catalanes neix el 2003 i vol contribuir a fer costat al Govern de
la Generalitat de Catalunya per tal que basteixi un veritable espai
públic en què sigui possible un diàleg democràtic, d’impuls dels valors
humanistes que integren la tradició del pensament progressista cata-
là.

Lliurepensament. És un mètode per a la lliure recerca de veritats
relatives, mitjançant l'aproximació crítica a la realitat, el diàleg i la
discussió. És un mètode per a l'afirmació de la llibertat de pensament,
de consciència i d'opinió que fan possible la comprensió entre les dife-
rents recerques individuals.

M

Mètode escolta. Es defineix com un sistema educatiu basat en sis
aspectes: compromès; on es descobreix a través de l’acció; democrà-
tic i participatiu; programes educatius progressius, innovadors i
engrescadors; on s’inicia l’infant o el jove en la implicació social; en
contacte amb la natura; amb un repte per cadascú. I, a més a més, una
proposta educativa d’implicació planetària.
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Mètode del projecte. Permet als protagonistes idear, escollir, planifi-
car, dur a terme, avaluar i realitzar una gran activitat. Propicia, d’una
manera molt significativa, l’autoformació dels participants, i permet
assolir nombrosos objectius. Prenen formes de campanyes, accions,
projectes...

Monitor. Treballem en l’autoformació d’infants i joves, amb el suport
de persones altruistes i compromeses formades com a educadors.
Les persones que decidim utilitzar el nostre temps lliure per fer acti-
vitats d’esplai formem part de l’avantguarda d’un procés de progrés
social que qüestionem una societat individualista i consumista, en la
qual els diners i el poder són molt més importants que no pas els
drets de les persones. El monitor es compromet i participa en el pro-
grés social mitjançant la seva tasca educativa de forma gratuïta.

Moviment Laic i Progressista. Format per Esplais Catalans, Acció
Escolta de Catalunya, l'Associació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia, l’Escola Lliure El Sol, la
Cooperativa Entorn, la Fundació Terra, Cooperacció i Espai Laic. Un
moviment amb un ideari comú per a una acció conjunta que defensa
una utopia racional: llibertat i felicitat per a totes les persones.

Moviments socials. Conformen un estil de fer política basat en l’acció
directa. Reclamen a la democràcia que obri la vida política a un con-
junt d’interessos més diversos i més vinculats a la ciutadania afavorint
la implicació directa de tots els interessats. Són formes propícies
d’organització, d’inspiració autogestionària.

Moviment veïnal. És la suma d’esforços que representa i dóna serveis
als veïns i veïnes en general. A l’Associació de Veïns del poble o barri
hi trobarem solucions per als problemes teus i de tots. Treballem ple-
gats per a construir un poble o barri millor.

O

Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM). És l’organització
escolta que aplega  28 milions de joves i adults, nois i noies de 216 paï-
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sos d’arreu del món. Acció Escolta de Catalunya n’és membre a través
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

P

Participació. Estem avesats a la concepció de democràcia establerta
per la societat a la qual pertanyem basada en l’exercici al sufragi. La
participació democràtica no implica només votar cada quatre anys,
sinó que suposa assumir responsabilitats per tirar endavant la socie-
tat. En el nostre cas, es tracta d’aplicar-la a la vida de grup, a l’agru-
pament escolta o l’esplai, al casal de joves, a l’ateneu o, en definitiva,
a l’associació i a la forma de relacionar-nos amb l’entorn.

Pedagogia. Entenem pedagogia com la manera de conduir infants i
joves, acompanyar-los, fer camí amb ells. La tasca dels monitors i
caps escoltes és d'acompanyament, d'acompanyament en el sentit del
curs que considerem que és millor seguir per aprofitar al màxim les
possibilitats de cadascú. Fer camí per ajudar a ser.

Plataformes territorials de joventut. És una estructura democràtica
de representació i participació juvenils, un punt de trobada, de coope-
ració i intercanvi, un espai de treball i debat plural, que permet arri-
bar a l’administració i a la societat les demandes i opinions. És inde-
pendent de l’administració, amb personalitat jurídica pròpia i sense
ànim de lucre. És el representant vàlid per dialogar amb
l’Administració en tots els aquells temes que afecten la joventut.

Progressisme. Actitud de combat i de compromís per a l’emancipació
dels individus, l’extensió dels drets i la justícia social.

Projecte educatiu. Conté la idea base que impulsa la tasca dinamitza-
dora de totes aquelles persones que integren una associació educati-
va d’Esplac o d’Acció Escolta respectivament. El contingut respon a la
identitat de l’organització, l’ideari, la filosofia i els límits dins els quals
es concreta l’acció. Són conceptes amplis que emmarquen una mane-
ra de ser, de sentir i d’actuar que ens identifica com a organització si
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més no en tres sentits: qui som, què pretenem i quin és el marc en el
qual desenvolupem la nostra activitat.

R

Republicanisme. Opció política que parteix de l’ètica civil per deslliu-
rar els ciutadans de tot sotmetiment als poders aliens. Defensa de
l’autoderminació dels individus com a fonament de la convivència
pública.

Responsabilitats. Són propostes que facilita el model propi de partici-
pació i que tracta de posar la persona en una nova situació, per tal que
es generi una nova necessitat d’aprenentatge i d’aquesta manera es
dinamitzi el progrés personal. Els dirigents laics i progressistes assu-
meixen altes quotes de responsabilitat.

S

Sectors MLP. D’acord amb els nostres principis federalistes, els pro-
jectes locals s’agrupen per proximitat geogràfica. Un sector és format
pel conjunt de realitats. Això vol dir que els sectors no són només les
reunions que s’efectuen sota el mateix nom, també són una manera
d’organitzar-se a l’MLP, de relacionar-se i de treballar. Aquesta
manera d’organitzar-se possibilita diverses qüestions que es poden
englobar en tres grans blocs: formació, comunicació i seguiment

Sindicats. Són organitzacions permanents i autònomes, sense ànim
de lucre, de treballadors per compte aliè i propi, que té l’objectiu de
defensar i millorar les condicions laborals. N’hi ha de tres tipus: de
classe (anomenats també centrals sindicals, agrupen i defensen tots
els treballadors, s’organitzen en federacions d’acord amb els sectors
econòmics); corporatius (agrupen i defensen els treballadors d’un
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sector concret); i d’empresa (agrupen treballadors d’una empresa
concreta).

T

Trobada MLP. Són els espais de convivència de tots els dirigents del
moviment laic i progressista. Permet el coneixement i l’intercanvi de
diferents maneres de fer i comprovar d’una manera més global el
sentit de pertinença a l’MLP. S’aprofita per fer l’Assemblea MLP.

U

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya. La UPEC neix el 2004 i
té com a objectiu contribuir a desenvolupar una cultura catalanista i
de progrés que ens ajudi a recuperar la nostra pròpia història, ens
faciliti entendre les nostres realitats, i ens estimuli a incidir-hi per a
millorar-les. 

Universitats populars. Una proposta d’espai de debat més enllà de la
reflexió acadèmica amb la participació de moviments socials, sindi-
cats i partits polítics amb una important implicació i contribució de les
classes populars.
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A la xarxa

Moviment Laic i Progressista www.mlp.cat

Esplais Catalans www.esplac.org

Acció Escolta de Catalunya www.accioescolta.org

Associació de Casals i Grups 
de Joves de Catalunya www.casaldejoves.org

Fundació Ferrer i Guàrdia www.laic.org

Escola Lliure El Sol www.escolaelsol.org

Fundació Terra www.ecoterra.org

Entorn, sccl www.entorn.org

Cooperacció www.cooperaccio.org

Espai laic mlp.balears@laic.org
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El Moviment Laic i Progressista 
La revolució sense passamuntanyes

Aquest manual de formació de dirigents aporta

idees i reflexions per promoure un debat ampli i ric  

en el conjunt de l’organització que –com a lliurepensadora– 

sempre està a punt de replantejar-se, des de la pluralitat, 

nous reptes de futur.

edicions col·lecció Quaderns d’educació popular
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