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EL SÍNDIC ALERTA QUE LA CRISI I LES RETALLADES PODEN POSAR EN PERILL ELS DRETS DELS INFANTS

El lleure, un dret dels infants, 
pendent de garantir
La PINCAT reclama la Comissió d’infància al Parlament i l’impuls del Pacte per la infància 

Resum del marc normatiu i de drets dels infants en relació amb el lleure

Pacte per la Infància i Comissió parlamentària

Convenció internacional dels drets dels infants, 
Nacions Unides, 20 de novembre de 1989 

Art. 31 L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la 
participació en activitats culturals i artístiques.
1. Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esplai, 

al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar 
lliurement en la vida cultural i les arts. 

2. Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l’infant 
a participar plenament en la vida cultural i artística i han d’afavorir 
oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, re-
creatives i de lleure. 

Estatut d’Autonomia de Catalunya, any 2006
Article 44.3 Educació, recerca i cultura. 

Els poders públics han de promoure i han d’impulsar la implicació i 
la participació de la família en l’educació dels fills i filles, en el marc 
de la comunitat educativa, i han de facilitar i promoure l’accés a les 
activitats d’educació en el lleure.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC)
CAPITOL VI. EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Article 39. Educació en el lleure 
El sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les 
activitats de lleure, especialment el compromís i la transmissió de 
valors (...)
El Govern (...) ha d’establir els criteris de qualitat a què s’han d’ajustar 
les activitats d’educació en el lleure, a fi de garantir-ne la contribució 
al procés educatiu.

Article 41. Foment de l’equitat en l’educació en el lleure 
Les administracions públiques han d’establir mesures de foment 
per a garantir que tots els alumnes puguin participar en els plans i 
programes socioeducatius i en les activitats d’educació en el lleure 
en condicions d’equitat, sense discriminació per raons econòmiques, 
territorials, socials, culturals o de capacitat.

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència.

Art. 13 Foment i suport educació.
El dret a l’educació, incloses les activitats extraescolars, esportives, 
de lleure i les activitats culturals dels infants i els adolescents, ha de 
prevaler per damunt de les pràctiques culturals, la tradició i la religió, 
i llurs manifestacions; aquestes pràctiques no poden justificar en cap 
cas una discriminació, limitació o exclusió d’infants i adolescents en 
el ple exercici d’aquest dret.

Art. 43. Suport a la integració social dels infants i ado-
lescents immigrats

Les administracions públiques han de fomentar, mitjançant serveis 
i programes d’acollida, la integració social dels infants o els adoles-
cents immigrats.

Capítol VIII. EDUCACIÓ EN EL LLEURE I PRÀCTICA DE 
L’ESPORT

Article 57. Educació en el lleure
1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una formació integral 

en el temps de lleure que els faciliti l’educació en els valors cívics i en el 
respecte a la comunitat i al medi, mitjançant centres d’esplai, agrupa-

ments i centres que formen la xarxa associativa d’entitats d’educació 
en el lleure, i les altres entitats culturals, esportives i socials o les 
institucions existents a Catalunya i que es dediquen al lleure.

2. Les entitats d’educació en el lleure tenen per funció la intervenció 
educativa en l’àmbit del temps lliure, fora de l’ensenyament reglat 
i de l’àmbit familiar i ajuden al desenvolupament dels infants i els 
adolescents com a futurs adults responsables i compromesos amb 
la comunitat.

3. Les administracions han d’afavorir i fomentar l’educació en el lleure 
i donar suport a la xarxa d’entitats socials, i n’han de fomentar la 
igualtat d’accés dels infants i els adolescents.

Article 58. El joc i la pràctica de l’esport
1. Els infants i els adolescents tenen dret al descans, al joc i a les 
activitats recreatives pròpies de llur edat com a part de l’activitat 
quotidiana, i també a participar lliurement en la vida cultural i artística 
de llur entorn social.

3. Els infants i els adolescents tenen dret a practicar l’esport i a parti-
cipar en activitats físiques i recreatives en un entorn segur. La parti-
cipació en esports de competició ha d’ésser voluntària i els mètodes 
i els plans d’entrenament han de respectar la condició física i les 
necessitats educatives dels infants i els adolescents.

LLEI 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
La Llei preveu en el seu article 11 l’atenció i protecció dels 
infants i adolescents en risc social i, en la seva cartera de ser-
veis  contempla un conjunt de dispositius per a la infància i 
adolescència que afecten a l’àmbit del lleure, com poden ser 
els Centres Oberts entre d’altres.

Informe del Síndic de Greuges
sobre els drets de l’infant
Precisament,el Síndic de Greuges,
Rafael Ribó, es va manifestar, el 
passat 17 d’octubre, en la presen-
tació del primer informe del Síndic 
de Greuges al Parlament sobre els 
drets de l’infant, on es posa de ma-
nifest que alguns d’aquests drets es 
veuen afectats per la combinació de 
la crisi econòmica i la reducció de 
la cobertura de serveis i de presta-
cions públiques.

Per aquest motiu, Ribó fa una sèrie 
de recomanacions, entre les quals, 
la necessitat de regular i supervisar 
els serveis i els equipaments d’aten-
ció i de protecció de la infància. 
També, demana el suport i l’acom-
panyament a les famílies per part de 
l’Administració i, entre aquest, els 
ajuts per a beques menjador, per 
activitats extraescolars o ampliar 
els serveis com les escoles bressol 
o les ludoteques. Ribó també de-
mana assegurar la participació dels 
infants socialment més desfavorits 
en l’àmbit del lleure, garantir la 
possibilitat de participació de tots 
els infants en uns espais educatius 
que contribueixin de forma signifi-
cativa en el seu desenvolupament 
i que ajudin a la seva integració i 
inclusió social. Finalment, fa refe-
rència a la necessitat d’assegurar 
la igualtat en l’accés a les colònies 
i les sortides escolars de tots els 
alumnes.

El conseller de Benestar Social i Família, Josep 
Lluís Cleries, va anunciar el passat 27 d’octubre, 
en el transcurs de la inauguració del XV Fòrum de 
FEDAIA, que el Govern aprovarà abans que acabi el 
2011 un document de bases per impulsar i assolir un 
Pacte per la Infància, atenent així una de les principals 
peticions que li havia formulat la PINCAT.
El conseller va afirmar que el Pacte per a la Infància ha 
de ser un “gran acord en el que hi participin el sector 
social i els grups parlamentaris. Un pacte per treballar 
entre tots l’any vinent”. La voluntat del Pacte, va afegir el 
conseller, és que estigui orientat “a impulsar polítiques 

d’infància integrals que tinguin en compte la perspectiva 
dels infants, que permetin visualitzar aquest grup social 
i facilitin espais per a la construcció del seu futur”.
El conseller també va apuntar que la pobresa infantil 
“s’ha d’abordar des d’una atenció integral a les famílies, 
perquè els infants i els joves pateixen fins a les últimes 
conseqüències les situacions de dificultat en què es pot 
trobar una família”. A més del Pacte per la Infància, el 
Conseller va expressar el seu suport a la creació d’una 
Comissió sobre Infància al Parlament de Catalunya que,  
de moment ja compta amb el vistiplau de tots els grups 
parlamentaris.

REDACCIÓ

Segons un estudi de la Plata-
forma d’entitats d’infància 
de la Taula del Tercer Sector 

(PINCAT ), que agrupa més de 900 
entitats de Catalunya dedicades a 
aquest àmbit, en l’actualitat Cata-
lunya disposa d’un ampli i potent 
marc legal de drets en matèria de 
temps de lleure educatiu (veure 
requadre). Malgrat això, la nor-
mativa existent és excessiva, far-
ragosa, contradictòria i no està de-
senvolupada des de la perspectiva 
de l’infant, sinó més aviat des del 
punt de vista de les competències
dels Departaments respectius 
i dels actors que hi intervenen. 
Paradoxalment, encara no estan 
tampoc ni reconeguts ni regulats 
alguns equipaments o centres com 
són els Centres d’Esplai o els Agru-
paments Escoltes, impulsats per la 
societat civil catalana.

La Llei d’Infància aprovada l’any 
passat reconeixia un ampli ventall 
de drets per a tota la infància. Les 
entitats catalanes agrupades en-
torn la PINCAT, entre les quals 
la Fundació Catalana de l’Esplai, 
reclamen el desenvolupament de 
la llei i “sobretot” que la societat 
faci de la infància una prioritat en 
les seves estratègies. Això és espe-
cialment important quan la pobresa 
infantil afecta gairebé un de cada 
quatre infants al nostre país i quan 
els resultats escolars estan molt 
per sota de la mitjana europea.  La 
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PINCAT s’ha reunit en els darrers 
mesos amb tots els grups parlamen-
taris amb la petició expressa que es 
construeixi una Comissió d’infància 

al Parlament per tal de fer el se-
guiment de l’acció de govern i per 
garantir la perspectiva del menor 
en tot el desenvolupament legisla-

tiu de Catalunya. La Presidenta del 
Parlament es va comprometre a im-
pulsar-la si aquesta era la voluntat 
unànime dels partits.


