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El pacte haurà de contemplar ob-
jectius i concrecions de tots els 
punts citats que ens permetin mi-
llorar la situació actual i poder-ne  
avaluar el desenvolupament en els 
propers anys.

L’educació en el lleure,  
imprescindible
L’educació en el lleure és un bé 
educatiu de gran valor de la nos-
tra societat. Respon a la lògica i a 
les necessitats d’un context social 
marcat per la diversitat, la com-
plexitat i la globalització i procura 
omplir temps i espais significatius 
dels grups i de les persones que 
hi participen per donar resposta a 
necessitats socials des d’una triple 
perspectiva:

D’una banda l’educació en el lleu-
re realitza aportacions rellevants en 
la tasca de construcció de la ciuta-
dania. Els infants i joves que viuen 
activitats educatives en temps de 
lleure esdevenen potencialment 
ciutadans i ciutadanes amb major 
capacitat d’incidència positiva so-
bre el seu entorn. Es tracta d’un es-
pai que afavoreix el coneixement, 
estima i sentit de pertinença a la 
comunitat i el país. També l’edu-
cació en el lleure facilita l’adqui-
sició de competències i habilitats 
personals i socials favorables pel 
desenvolupament dels infants i 
adolescents. Per últim, no es pot 
oblidar que sovint l’educació en 
el lleure també cobreix l’atenció 
social a infants i joves amb neces-
sitats educatives especials o que 
viuen en entorns socioeconòmics 
desafavorits.

Garantir el dret al lleure
En els darrers anys s’ha desenvo-
lupat un marc legislatiu (Estatut, 
llei dels Serveis socials, LEC i Llei 
d’infància) que posa de manifest 
que l’educació en el lleure és un 
context educatiu imprescindible, 
que ha de treballar amb la resta de 
contextos educatius en condicions 
d’igualtat i que ha de garantir la 
participació de tots els infants. Per 
tot això es proposa que al pacte, 
haurien de recollir-se els cinc com-
promisos següents:

◗ Reconèixer el paper estratègic de 
l’educació en el lleure i garantir la 
seva qualitat.

◗ garantir l’equitat i l’accés al 
temps de lleure educatiu.

◗ Reforçar el vincle entre escola, 
família i espai de lleure

◗ Potenciar les entitats de lleure:

◗ Fomentar els entorns participa-
tius i de compromís cívic. ■  
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La Fundació presenta les seves 
propostes al Pacte per a la infància
Cal el compromís de tota la societat, l’administració i les institucions

rEDACCió

properament, la fundació Ca-
talana de l’esplai presentarà 
al parlament de Catalunya 

davant la Comissió d’infància, les 
seves propostes per al pacte per 
a la infància a Catalunya, en una 
compareixença amb altres entitats 
d’educació en el lleure, integrades 
en la pinCat. segueix, d’aquesta 
manera, la línia de treball d’inter-
venció a les polítiques públiques 
per a la infància.   

En els darrers anys s’ha desenvo-
lupat a Catalunya un marc legis-
latiu prou significatiu i garantista 
dels Drets de l’Infant. La revisió i 
actualització de quatre lleis fona-
mentals: l’Estatut de Catalunya de 
2006, la llei 12/2007 dels Serveis 
Socials, la llei 12/2009 d’Educació 
(LEC) i la llei 14/2010 dels Drets 
i les Oportunitats en la Infància 
i l’Adolescència, han suposat un 
avenç de rellevància històrica, pel 
que fa a la consignació dels drets 
dels menors al nostre país.

Garantir els drets 
amb l’acord de tothom
Ara bé, en democràcia, les lleis són 
condició necessària però no sufici-
ent per tal de garantir efectivament 
els drets. Per a que siguin reals, ca-
len polítiques públiques, recursos 
de tota mena i, sobretot, la compli-
citat de tota la societat.  Cal pen-
sar en una estratègia global i que 
garanteixi, alhora, l’equitat en una 
societat que sabem desigual. Els 
infants són també ciutadans, amb 
drets i responsabilitats. Els volem 
feliços i compromesos. Infants 
feliços i ciutadans compromesos.

Parlem d’un acord de tota la socie-
tat i no només de les administraci-
ons públiques. Quan diem tothom, 
estem parlant de la responsabilitat 
individual de tots els ciutadans 
però també la col·lectiva de diver-
sos agents, mons i col·lectius: El 
govern de la generalitat; els ajun-
taments i la resta de les adminis-
tracions; les organitzacions de les 
famílies; les entitats i organitzaci-
ons de la societat civil i del Tercer 
Sector; els mitjans de comunicació 
i de les TIC; el món de l’educació; 
el de la salut; el món universitari, 
de la recerca i el pensament; el 

Cal garantir l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure 

món de l’esport i la cultura; el de 
l’urbanisme; el de la judicatura; els 
partits polítics; el món econòmic i 
empresarial. Cadascun d’aquests 
agents i d’aquests sector ha de con-
cretar-ho. 

Els infants són 
també ciutadans, 

amb drets 
i responsabilitats

L’educació en el 
lleure afavoreix 
la inclusió social  
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 Prioritats: Pobresa, educació, salut, tic i ciutadania 
  
De tots els temes que es tracten al document de 
bases del Pacte per a la infància la Fundació fa 
cinc propostes sobre les qüestions que considera 
prioritàries.

◗ Eradicació de la pobresa infantil. 
El primer compromís que cal adoptar en aquest 
pacte és un objectiu bàsic de reducció de deu 
punts en la pobresa infantil perquè se situï en 
quatre anys en un 15%.

◗ Educació. 
El segon objectiu ha de parlar d’educació. D’una 
banda, una finalitat clara de reducció a la meitat 
dels índexs de fracàs escolar i d’abandonament 
prematur de la formació reglada que hi ha actual-
ment al nostre país. En segon lloc, un compromís 
i garantia de l’educació per a tota la petita infàn-
cia (0-3 anys). Finalment, un objectiu d’accés a 
l’educació en el lleure de qualitat per a tothom. 

◗ salut. La tercera proposta es refereix a la sa-
lut dels infants. S’hauria d’incloure compromisos 
explícits pel que fa a una millor alimentació, amb 
l’objectiu  de reduir l’obesitat entre els infants i 
adolescents així com dels trastorns conductu-

als alimentaris com l’anorèxia i la bulímia. També la 
reducció de consum de substàncies addictives i el 
foment de l’activitat fisicoesportiva.

◗ L’ús de les tic i 
els mitjans de comunicació. 
La quarta proposta es refereix al ús de les TiC i la 
presència dels mitjans de comunicació en la vida dels 
infants. Per una banda, de protecció dels infants en 
aquest nou entorn on són especialment vulnerables. 
Per l’altra, de formació i empoderament en la com-
prensió crítica i l’ús de les TiC i dels mitjans audi-
ovisuals i de comunicació en general per part dels 
infants i adolescents. 

◗  La ciutadania i 
la participació dels infants.  
Els infants d’avui són els adults de demà però ja 
són ciutadans i com a tals els hem de considerar. 
Aquest és un tema transversal del pacte. Per això, 
caldrà promoure iniciatives per treballar aquest 
enfocament. 
A la família, a l’escola, al carrer, en l’espai públic. 
Cal posar la mirada, tant en els drets, com en els 
deures dels infants i els adolescents. només s’aprèn 
a participar, participant, en la vida real.

En un context de crisi
La construcció del pacte en fa-
vor de la infància coincideix en 
un context de greu crisi, recessió 
econòmica i reducció dels pressu-
postos públics.


