
Hola Esplais! Sȯc en Pau Campderrós, natural del Barri de Sant Antoni 
 (Barcelona), tinc 26 anys i us explicaré una mica la meva vida perquè 

em pugueu conèixer una mica! 
 

He estat monitor de l’Esplai Totikap durant 8 anys i infant des dels 
10. Com per a tothom, crec que el meu Esplai és el millor del món. I us 
diré perquè. Em sento orgullós del projecte d’assemblearisme infantil i de 
participació infantil. També haver visitat ecoviles (ecoaldeas: projectes de 
vida en comunitat alternatius) per tot Europa. I per últim i per tant el més 

important, crec que el sistema de beques internes de l’Esplai Totikap, 
aconsegueix minimitzar l’impacte de les desigualtats econòmiques de 
forma real. 
 
Vaig endinsar-me a aquest món (Esplac) després de fer el curs de dires a Viladrau 2012 i vaig 
començar a ser referent del Totikap a les reunions de Sector Barcelona. Durant aquests anys vaig 
formar part del grup opositor “EGS a l’ombra” i amb Toti vam presentar una esmena per 
descentralitzar l’esplaiada (i fer-ne com a màxim 35). Aquí va començar el procés  de construcció 
rupturista d’Esplac.  
 
Arrel d’aquesta inquietud vaig presentar-me a l’EGS després d’haver fet un Erasmus a Itàlia (sì, parlo 

italiano abbastanza bene). Durant aquests quatre anys d’EGS (potser massa) he pogut participar de la 
consolidació del projecte de descentralització per Subsectors i de les comissions d’incidència 
política i Eco-Fin (una comissió de debat i suport entre tresoreres). D’aquesta etapa com a EGS m’emporto que 
l’atenció personalitzada, les cures i el suport mutu entre esplais són la clau de la victòria.  
 
Sóc conscient que amb els anys he anat adquirint una rellevància dins d’Esplac que m’ha portat a 
vegades a ocupar més espai del compte. Gràcies al meu Esplai he obert els ulls i he entès les 
conseqüències d’aquest rol de poder. És des d’aquesta visió més conscient que he treballat i 
treballo per potenciar l’horitzontalitat en tots els espais on participo. 
 
Presento la meva candidatura a l’EquiCo perquè crec fermament en la participació i en la 
importància dels esplais com a eina transformadora i crec que això és el que representa el projecte 
d’Esplac. Des de l’Equip de Coordinació m’agradaria participar de la consolidació del model de 
Gran Comitè horitzontal i co-responsable, en fomentar la incidència política i els debats 
pedagògics en els esplais i en que les monitores es puguin sentir seu el projecte d’Esplac. 
 
Fora del món de l’Esplai (Quèeee? Hi ha vida fora del món de l’esplai?) he estudiat ciències polítiques i 
treballo a l’Ajuntament de Barcelona (Sí a Plaça Sant Jaume, al costat d’Esplac). Participo de la vida 
associativa del barri des de l’Assemblea de Joves, i la Festa Major de Sant Antoni. (del 17 al 26 de 

gener, esteu totes convidades) M’encanta cantar, la història, la heràldica (sí, vol dir que em molen els escuts 

medievals) i em puc passar hores navegant per la Viquipèdia. M’encanta debatre, el rigor i 

ideològicament em considero anarquista  de cor però també pragmàtic (sí, vaig votar), perquè 
crec que portem un món als nostres cors i que amb l’educació el fem aflorar cada dia, lentament 
però de manera imparable.     


