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1. BREU HISTÒRIA DE L’MLP
Durant els anys vuitanta es va crear Esplais Catalans - Esplac així com al Fundació Francesc
Ferrer i Guàrdia i al seu voltant es van crear altres entitats com Esplash (posteriorment Entorn i
Encís i finalment INCOOP), l’Escola Lliure el Sol o Casals de Joves de Catalunya. Aquestes
entitats juntament amb d’altres com Acció Escolta de Catalunya o Xarxa Ateneu van establir una
col·laboració intensa de projectes que va acabar amb la constitució d’una federació d’entitats
anomenada Moviment Laic i Progressista. El nexe d’unió entre les diferents entitats era un ideari
compartit basat en la laïcitat, el progrés i el país.
El MLP va créixer especialment a partir dels anys 2000 amb projectes propis com per exemple la
Lliga per la Laïcitat o la Crida a la Catalunya Lliurepensadora, arribant a tenir una estructura
tècnica pròpia i un volum d’activitat rellevant. A través del MLP es va aconseguir disposar d’un
conveni marc amb la Generalitat de Catalunya i diferents dels seus departaments que permetien
tenir accés a fons que servien per a les activitats de la federació així com pels projectes concrets
de cadascuna de les entitats membres.
L’arribava de la crisi econòmica a partir de 2009 i les conseqüents restriccions pressupostàries de
la Generalitat sumat a un canvi en el govern van propiciar una pèrdua important de finançament
per part de l’MLP i les entitats membres, que va obligar a reduir l’estructura així com el volum
d’activitat. El procés va ser dolorós i va obligar a les entitats membres a fer-se càrrec d’unes
pèrdues acumulades de la federación del voltant de 100.000 €, 40.000 € van ser assumits per la
Cooperativa.
A través de l’MLP les entitats membres hem tingut representació a la Taula del Tercer Sector,
ocupant-ne la presidència durant un període, la Confederació o el Consell d’Associacionisme i
Voluntariat de Catalunya.
Durant els darrers anys l’MLP ha continuat existint com a punt de trobada i reunió de les diferents
entitats que actualment el formen activament: Esplais Catalans, l’Escola Lliure el Sol, la Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia, Acció Escolta de Catalunya i INCOOP; però no ha desenvolupat
projectes propis o iniciatives directes.
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Finalment el 2017, després de diverses reflexions, les entitats membres van decidir dissoldre el
MLP, aquesta decisió va ser presa tenint en compte que l’MLP ha tingut una història amb aspectes
positius però alhora es considera que no és l’eina idònia sobre la qual vehicular la relació de les
entitats en el futur.
La dissolució del MLP està prevista per aquest mes de juny de l’any 2019 i això té una afectació
directe en la nostra configuració jurídica establerta en els nostres estatuts.
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2. NAIXEMENT DE LA NOVA ALIANÇA
Tot i la dissolució de l’MLP les entitats que en som membres continuem tenint molts lligams en
termes de pertinença, projectes comuns,... i per tant és la voluntat de les entitats continuar
treballant plegades. En aquest sentit, des de mitjans de l’any 2018, preveient la imminent
dissolució de l’MLP, s’han anat realitzant trobades per posar les bases sobre una nova aliança
entre les entitats següents:
●

Esplais Catalans

●

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia

●

Escola Lliure el Sol

●

Incoop

La idea és treballar per consensuar una nova organització que doni resposta a les actuals i futures
necessitats del moviment, buscant alhora estendre i ampliar el moviment amb noves
incorporacions i sinergies.
Aquest procés està encara en construcció però s’espera poder tenir una proposta d’ideari,
organització, pla de treball, pressupost i nom per l’any 2020.
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3. CONCLUSIONS
L’MLP es dissol i hem de prendre les mesures pertinents per adaptar la cooperativa a aquesta
nova realitat (canvi d’Estatuts), igualment des d’INCOOP volem continuar tenint una relació de
proximitat amb les actuals entitats de l’MLP i estem treballant per aconseguir crear una nova
entitat que sigui hereva de les virtuts de l’MLP.
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