Per la refundació del Moviment laic i progressista

L'any 1982 un grup de vint esplais creen la primera entitat laica del món dels esplais. Per una altra banda,
l'any 1987 un grup de persones de diversa procedència ideològica de l'esquerra creen a Barcelona la
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Es presenta com un nucli impulsor de la laïcitat i de les idees
pedagògiques de l'Escola Moderna, fent de pont entre la tradició dels vençuts i la gent jove i generant
eines que permetin posicionar-nos davant la societat. L'any 1990 Esplac i la Fundació Ferrer i Guàrdia es
plantegen la creació d'una escola de formació, fundant l'any 1992 l'Escola Lliure El Sol i formulant l'ideari
del Moviment Laic i Progressista (MLP). Podem pensar que aquest és un dels primers passos per arribar
al projecte de l'MLP tal i com el coneixem avui.
La naturalesa del Moviment Laic i Progressista ha sigut des dels seus inicis un projecte vertebrador,
aglutinador i transversal que pretenia unir i fer xarxa amb entitats que abocaven cap a una emancipació
real de les persones des de la ciutadania activa per assolir les més altes cotes de felicitat personal i pública.
L'MLP s'ha definit com una eina per a una transformació en profunditat de la societat partint de la base
de l'ideari laic i progressista. Ha estat una coordinadora d'entitats que hem vist créixer i que ens ha ajudat
a definir-nos com a entitat i ens ha donat sentit per construir el futur.
Alguns processos que comencen tendeixen a esgotar-se, i des d'un cert temps la relació de les entitats de
l'MLP cap a aquest i entre elles és distant, fet que ha provocat que el sentiment de pertinença sigui bastant
escàs, tant des de les bases fins als i les dirigents. Des d'Esplais Catalans hem lluitat per reconduir la
situació, malgrat tot ens ha indicat que el projecte del Moviment Laic i Progressista, tal i com el coneixem
avui, està esgotat. Això ha provocat debat intens el darrer any en el si de l'MLP i internament a Esplais
Catalans. Un dels indicadors per veure-ho clar, entre tants d'altres, va ser aquest estiu, durant els cursos
de Creixement i Èxit del Programa Marta Mata. És en aquell moment quan prenem consciència que
l'MLP ha deixat de ser un espai de trobada de diferents entitats i ha tirat endavant posicionaments i
activitat política els quals no s'assimilen del tot als nostres objectius com a associació i no tenim capacitat
de donar-hi resposta.
Fruit doncs d’aquest debat i amb la voluntat de compartir de manera crítica i propositiva la qüestió en el
si dels esplais i que aquesta resolució serveixi com a full de ruta als i les dirigents d'Esplais Catalans,
volem que:
• S'obri un procés de debat amb les entitats per cercar cap a on ha d’anar el Moviment Laic i Progressista i
que s'avoquin esforços perquè els esplais exerceixin de vertebradors del projecte del Moviment Laic i
Progressita.
• S'obri un procés de revisió de l'ideari, com en qualsevol projecte pedagògic, per adequar-lo a la societat
actual, entenent que la laïcitat i el progressisme són valors intrínsecs a Esplac i l'MLP, però que potser cal
renovar sense voler buscar qüestions abstractes.
• El Moviment Laic i Progressista sigui el referent dels moviments d’educació que treballen per la
transformació social i per la voluntat de poder fer política d’una altra manera que l’establerta. Que es
vertebri un moviment social basat en l’educació popular, fent èmfasi en allò que ja som per poder-nos
obrir a treballar conjuntament amb altres entitats.

• Es tendeixi a organitzar l'MLP d'una manera més lleugera i útil per a les entitats que en formem part,
garantint la representativitat i la presa de decisions de manera democràtica i transparent.
• S'emplaci a totes les entitats a obrir el diàleg per treballar i refer, si s'escau, el que avui entenem com a
MLP. I convidar especialment a les entitats de base de l'MLP (Acció Escolta de Catalunya, Casals de Joves
de Catalunya i Ateneus Laic i Progressistes) a compartir aquesta resolució amb les seves entitats.
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