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EL 20 DE NOVEMBRE, DIA UNIVERSAL DELS DRETS DE L’INFANT

Compromesos amb els Drets de 
l’Infant i amb la seva difusió
Es publica una Guia de Recursos impulsada per la Diputació de Barcelona i la Fundació 

 MANOLITA SANZ

Per celebrar el 20 de novem-
bre, el Dia Universal dels
Drets dels Infants, la Funda-

ció Catalana de l’Esplai ha preparat 
conjuntament amb els esplais dife-
rents iniciatives per commemorar
aquesta efemèride. 

La popularització dels drets de
l’infant és relativament recent i per 
això es posa l’accent en donar-los
a conèixer, amb lectures o amb la
selecció d’un grup d’ells per orga-
nitzar activitats lúdiques.

Com cada any, molts esplais de la
Federació han preparat també di-
versos actes per celebrar el DUDI
en les seves ciutats, on aquesta 
celebració, que serveix alhora per 
engrescar i sensibilitzar infants, fa-
mílies i barri, comença a ser una
tradició. En moltes poblacions, la
celebració aplega tots els esplais 
per fer activitats conjuntes amb
la col·laboració de grups d’ani-
mació. En altres, és fonamental 
la col·laboració de les famílies i 
els jocs al carrer. En tots els ca-
sos, el moment més important és
la lectura del manifest dels drets 
de l’infant.  

Festa de la Infància a BCN
D’altra banda, la Fundació es va 
sumar a la Festa de la Infància que

es va celebrar al Parc de la Ciutade-
lla de Barcelona el 19 de novembre 
sota el nom Vine i viu l’aventura 
dels Drets dels infants. Durant tot 
el matí els infantsvan gaudir d’11 
activitats especialment dissenya-
des per donar a conèixer els seus 
drets i fer-los reflexionar sobre
ells, mentre fan activitats lúdiques.
Com l’any passat, més de 100 in-
fants dels esplais de Barcelona de 
la Federació hi participar.

Aquesta Festa està impulsada per 
la Xarxa dels Drets dels Infants, 
formada per diverses entitats que 
treballen per a la infància a la ciu-
tat de Barcelona, entre les quals la
Fundació Catalana de l’Esplai.
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Infants d’entitas de la Federació Catalana de l’Esplai a la festa dels drets dels infants celebrada el 
19 de novembre al Parc de Torreblanca, a Sant Feliu de Llobregat

Un dia per reflexionar al voltant dels drets dels infants

Júlia Bargalló
Responsable Departament de 
Drets de l’Infant.
Serveis d’Esplai-Fundació 
Catalana de l’Esplai

El 20 de novembre es commemora el 22è
aniversari de la Convenció Internacional
dels Drets de l’Infant, que va ser ratificada 
l’any 1989 com la primera declaració dels 
drets de la infància. Des d’aquell moment,
el text es va convertir en un dels instru-
ments internacionals bàsics per a la pro-
tecció dels drets dels infants. Per primera 
vegada es reconeix que els infants són
una part activa de la societat, passen a ser

subjectes de drets i ciutadans del present.
Els principis bàsics de la Convenció són,
la no discriminació; l’interès superior de
l’infant; el principi de subsidiarietat, així 
com el principi de vigilància, avaluació i
exigència de responsabilitats i sancions.
Des de l’any 1996, quan es va fundar, la
Fundació Catalana de l’Esplai ha fona-
mentat els seus projectes educatius i de
lleure en el respecte i la no vulneració
dels 54 articles de la convenció, alhora 
que ha treballat per a la sensibilització i
promoció d’aquests drets. 
Un dels pilars de la sensibilització entorn
als drets dels infants és el projecte “Els 
drets de l’infant, un compromís de grans 

i petits”, que es va iniciar l’any 2003 en 
una col.laboració conjunta entre la FCE i
la Diputació de Barcelona, per tal de sen-
sibilitzar i difondre els drets dels infants 
als municipis de la província de Barcelona 
mitjançant una campanya anual.

Però, aquesta campanya ha d’anar més 
enllà del dia 20 de novembre i és la nostra 
tasca com a professionals dedicats a la 
infància, vetllar per la no vulneració de
drets i sobretot, perquè els infants els co-
neguin i els facin seus, i més en aquests
temps de crisi en què la pobresa infantil
a Catalunya va en augment: un de cada
quatre infants viu per sota del llindar de

la pobresa, fet que agreuja possibles vul-
neracions dels drets.   

També voldríem recordar que encara hi 
ha drets que es troben limitats, com el 
dret a la participació social, és  a dir, la
no possibilitat de participar en processos
electorals, fet que aquest any coincideix
al nostre país amb el 20N.  

Per acabar, volem dir que els esforços que
la Fundació i la Diputació de Barcelona 
posen en la sensibilització d’aquest tema
és només el punt de partida per tal de ga-
rantir que les possibles vulneracions dels
drets dels infants desapareguin del tot.

Nova guia “Els Drets dels Infants un compromís de grans i petits”

Enguany la Fundació ha impulsat la nova
Guia de la campanya “Els Drets de l’Infant, 
un compromís de grans i petits”. Es tracta 
d’un recurs que s’emmarca en la campa-
nya per difondre els Drets dels Infants que 
promouen la Fundació Catalana de l’Esplai 
i la Diputació de Barcelona i que també in-
clou altres recursos com la plataforma web
www.dretsinfant.cat.
La nova guia, disponible en versió electrònica,
està específicament destinada als municipis i
entitats d’infància que vulguin participar a la 
campanya i els ajuda a elaborar-la mitjançant

un assessorament tècnic i pedagògic. La guia 
ofereix un acompanyament abans, durant i 
després del procés de la campanya. S’hi po-
den trobar diverses propostes, com ara for-
mació per als tècnics i tècniques municipals, 
com posar en marxa la campanya al municipi, 
propostes i recursos pedagògics, activitats 
relacionades amb els drets dels infants per a
infants i joves, activitats per realitzar a l’aula 
i materials didàctics i pedagògics per utilitzar 
en el marc del lleure, així com també con-
sells i exemples de com fer una gran festa per 
commemorar l’aniversari del 20 de novem-

bre, Dia In-
ternacional
dels Drets
de l’Infant.

Per poder fer ús d’aquesta guia, és ne-
cessària l’adhesió a la campanya, que es pot 
fer a través del correu electrònic a l’adreça 
dretsinfant@esplai.org.


