
Els esplais d’Esplac eduquem per un sistema en
decreixement

Seguint la resolució aprovada per l’Assemblea l’any 2019, els esplais volem tornar a

reivindicar la importància i urgència d’actuar davant la crisi climàtica.

Les causes d’aquesta crisi es veuen reflectides en l’augment de la temperatura i els fenòmens

meteorològics extrems, la sequera, els incendis, les extincions massives, els nivells de

contaminació i la pèrdua de biodiversitat, entre d’altres, i són només una petita enumeració

de totes les conseqüències que vivim actualment.

Entenem que aquesta situació és conseqüència del sistema capitalista i cisheteropatriarcal en

què vivim, que posa els interessos de l’economia neoliberal davant dels del planeta, els

ecosistemes i els éssers vius que en formem part. L’individualisme, la producció en massa i la

constant necessitat de creixement ens estan portant a un escenari de col·lapse climàtic i

social.

Aquesta situació de col·lapse no és una novetat. L’any 2018, l’IPCC1, màxima autoritat

científica en matèria de canvi climàtic, va publicar un informe on afirmava que només queden

onze anys per arribar al tipping point i evitar sobrepassar els punts de no retorn.

En aquests últims anys, però, no s’ha observat cap canvi. És més, les dades respecte la

situació ambiental són cada cop més alarmants. Això evidencia la falta de compromís de les

institucions locals, estatals i internacionals. Necessitem polítiques de prevenció i abordatge

reals que no es sotmetin a la pressió de les grans potències econòmiques extractivistes i

contaminants que dominen el mercat econòmic, energètic i alimentari.

Aquesta manca de reconeixement i resposta davant la crisi climàtica deriva en incoherència

per part de les institucions a l’hora de prendre decisions. Aquest estiu ho hem pogut veure a

1 El Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2020/06/Resolucio-emergencia-climatica_amb-esmenes.pdf


través del Pla Alfa, una política mediambiental enmascarada que ha afectat a les activitats de

lleure voluntari però no a aquelles que tenien rendiment pel sistema econòmic.

Els esplais som entitats que eduquem per la la transformació social, entre d’altres coses, per

canviar el model de consum i d’espoliació del planeta, i és per això que som un agent

educatiu clau pel que fa a la prevenció de l’emergència climàtica. Les polítiques institucionals

ens semblen insuficients per poder combatre el sistema actual que posa el capital al centre i

fan inefectiva la transició cap a un sistema més sostenible.

Des d’Esplais Catalans, rebutgem un sistema que no estigui en decreixement, repensant l’ús i

la gestió dels recursos, que trenqui amb el model capitalista de creixement constant i

l’explotació de recursos que aquest comporta.

I per tot això, els esplais d’Esplac ens comprometem a:

● Educar per la prevenció des d’una mirada decreixentista i crítica amb el model

econòmic actual.

● Actualitzar la Carta de Gestió Responsable de Recursos.

● Augmentar la nostra relació i participació en l’Economia Social i Solidària.

Els esplais d’Esplac demanem:

● Als mitjans de comunicació, que siguin crítics i objectius, donant informació veraç a la

ciutadania.

● A les institucions, que es comprometin a crear polítiques eficients i justes que

transcicionin cap a un model econòmic social i sostenible.


