Esplais Catalans donem la cara
Els Esplais Catalans formem part d’un context i unes circumstàncies, això comporta unes
responsabilitats que els esplais, Sectors i Esplac hem d’assumir. En aquest sentit és necessari
que obrim un debat sobre els posicionaments d’Esplais Catalans. Aquest procés és
imprescindible que sigui liderat pels esplais.
Som una part intrínseca de la societat, i per tant, els infants i joves, monitors, monitores i
famílies en prenem part d’una manera directa i vital. Els esplais no som un artefacte aïllat de la
societat. Tenint en compte que un esplai és una associació educativa, una escola de ciutadania,
una manera d’entendre el món, un procés de creixement col·lectiu, Esplais Catalans no pot
quedar al marge de les coses que succeeixen, els conflictes que apareixen i les polítiques que
es duen a terme.
En aquest sentit, creiem que s’ha d’obrir un debat profund als esplais i sectors, per tal de
buscar posicionaments conjunts sobre tot allò que creguem important valorar com a esplais,
així com de la societat i el país que volem.
És a dir, com a esplais hem de secundar les vagues generals? Hem de signar manifestos a favor
de l’escola en català? Hem de restar impassibles davant la creixent onada d’extrema dreta en
el marc europeu? Hem de mostrar indiferència davant dels desnonaments? Hem de
posicionar-nos sobre ordenances de civisme? Sobre els equipaments públics i la vida política
del poble o del barri en general? Hem de sortir al carrer per l’educació pública i de qualitat? I el
8 de març? I l’1 de maig? I l’11 de setembre? I el 28 de juny?
A partir d’aquestes inquietuds que estem segures que són compartides per una majoria de
monitors i monitores d’esplai, creiem necessari que Esplac obri la reflexió del paper que ha de
tenir envers la societat, que es faci gran i es posicioni. Creiem doncs que obrint el debat als
sectors, a les comissions i als grups de treball pot ser un pas important per Esplac i els seus
membres.
També creiem que aquesta reflexió a esplais i sectors facilitaria i enriquiria la feina que ja fan
els i les representants d’Esplais Catalans a l’IFM-SEI, al Moviment Laic i Progressista (MLP), al
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), al
Consell de la Joventut de Badalona (CJBn), i a tants altres espais on participem com a Esplac i a
través dels quals es dóna una visió sobre la societat que volem.
Per tot això proposem:





La implicació d’Esplais Catalans amb la societat que l’envolta i el seu necessari
posicionament.
Obrir el debat dins dels esplais i Sectors sobre com Esplais Catalans es posiciona
respecte als esdeveniments que tenen lloc.
Que la Comissió Internacional proporcioni eines als esplais i sectors per facilitar el
debat que s’obre.
Establir els criteris generals que han de marcar les línies de posicionament d’Esplais
Catalans.
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