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La ciutadania ha parlat 
a les urnes el 25-N i ha 
expressat dues deman-
des de forma majorità-
ria: unes polítiques so-
cials més justes amb 
la defensa de l’Estat 
del benestar i el dret 
a decidir de Catalunya 
sobre el seu futur. 

El vot ha determinat 
també un parlament 
més plural que mai i el 
missatge ha estat el de 
fer una crida als repre-
sentants a posar-se d’a-
cord i compartir respon-
sabilitats en ambdues 
qüestions.

Dèiem abans de les 
eleccions que la crisi 
impacta sobre els més 
febles i els infants són 
els més febles dels 
febles. Les xifres de la 
pobresa infantil són es-
candaloses. Una setma-
na després, el ministre 
Wert proposa una LOM-
CE que atempta contra 
el dret a l’educació, 
la cohesió social i els 
drets lingüístics dels 
infants.

La pregunta que ens fem 
és: estem disposats que 
la infància sigui priorità-
ria i un signe d’identitat 
en les polítiques del 
nostre país? Un país que 
no inverteix en la seva 
infància és un país miop 
perquè condemna el seu 
futur, però, sobretot, és 
èticament reprovable 
perquè no considera els 
infants com a ciutadans 
de ple dret.

Davant la nova legisla-
tura cal recuperar amb 
força la idea d’un gran 
pacte social i polític per 
la infància a Catalunya 
i una estratègia potent 
i compartida per ad-
ministracions i societat 
que prioritzi la infància. 
La resposta és en mans 
de tots.

Aquest curs els esplais i 
entitats de la Fundació  
Catalana de l’Esplai 
estan desenvolupant 
la proposta educativa 
“TEIXINT Ciutadania 
Compromesa” en la 
qual, a través de pro
jectes d’Aprenentatge 
Servei, els infants i 
joves aprenen i milloren 
el seu entorn.

En els centres oberts empla
çats als esplais de la Fundació 
Catalana de l'Esplai, es treballa 
per la detecció, prevenció i la 
inclusió dels infants i joves en 
situació de risc social. Aquest 
recurs està ubicat en l’entorn 
de l’infant i basa la seva inter
venció en el treball individual, 
grupal, en família, la xarxa i la 
comunitat.  

Des de fa quatre anys la 
Fundació impulsa la campa
nya “Un estiu per a tothom!” 
que té per objectiu aconse
guir fons i becar les famílies 
afectades per la crisi perquè 
els/les seus/ves fills/es puguin 
gaudir d’unes colònies o casals 
d’estiu de la màxima qualitat. 
En aquests anys s’han atorgat 
més de 4.500 beques. 

En els menjadors escolars 
que gestiona la Fundació a 
través de l’entitat Serveis 
d’Esplai, es treballa colze a 
colze amb els equips direc
tius per tal de garantir que 
l’espai del migdia  respongui 
a uns criteris de qualitat i 
d’equitat. Que cap família en 
quedi al marge per motius 
econòmics.

La veu dels col·labora
dors i destinataris 
dels projectes de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai i les opinions 
dels infants i joves i els 
monitors i monitores 
dels centres d’esplai.

El pensador, pedagog 
i dibuixant italià 
Francesco Tonucci, 
també conegut amb 
el pseudònim “Frato”,  
reflexiona entorn de 
la participació dels 
infants afirmant: “La 
participació és com un 
gas, que s’expandeix 
si troba espai lliure”.
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 Infància. La pobresa afecta un 23,7% dels infants menors de 16 anys, 
gairebé un de cada quatre
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Què podem 
fer junts?
Un tast de les  
campanyes,  
propostes i serveis  
de la Fundació   
fins a l’abril de 2013.

Segons el darrer Informe del Síndic de Greuges la po-
bresa afecta un 23,7% dels infants menors de 16 anys, 
gairebé un de cada quatre. La dada no per coneguda 
deixa de ser escandalosa. Una vegada més, la crisi im-
pacta sobre els més febles i els infants són els més vul-
nerables dels més febles. En aquest context, i d’acord 

amb la seva missió, la Fundació Catalana de l’Esplai 
engega iniciatives encaminades a assolir que el dret a 
l'educació en el lleure, així com el principi d'equitat sigui 
una realitat, fent un gran esforç per garantir la igualtat 
d'oportunitats i la de promoció de la inclusió i cohesió 
social dels infants i joves 
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Donem veu...


