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xarxa esplai
Com treballeu al vostre esplai
els drets dels infants?
Míriam Flotats
Centre d’Esplai Infantil
i Juvenil Mowgli

Des del nostre esplai creiem que el dret al joc i
al lleure és un dels més
desconeguts i desvalorit zats socialment. Per
això, l’equip de monitors
i monitores treballem per
sensibilitzar la societat.

Ariadna Riera
Esplai Marcianet

Reivindicar el dret al joc. Alumnes i monitores de l’Escola concertada Ramon Llull de Barcelona van sortir al carrer a jugar el 20-N.

Infància.

25è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant

Més de 10.000 infants reivindiquen
jugant el seu #DretalLleure
@YeYa__

Mireia
García

E

l Dia Universal
dels Drets de l’Infant és una data
assenyalada que el 2014
va adquirir una gran rellevància al commemorar-se el vint-i-cinquè
aniversari de l’aprovació de la Convenció
dels Drets de l’Infant,
un tractat que estableix
específicament els drets
fonamentals que tenen
tots els nens i les nenes
del món.

El 20 de novembre és una
oportunitat per reivindicar
públicament, des de l’àmbit
de l’educació en el lleure,
un dels drets més elementals dels infants: el seu dret

al Joc, tal com recull l’article 31 de la Convenció.
Un dret que, en l’actual
context de crisi, esdevé un
gran repte per a tothom.
Així ho destacava el darrer
informe del Síndic de Greuges: “el lleure educatiu és
un dels àmbits socials amb
més desigualtats d’accés,
ja que ha estat un dels més
afectats per les mesures de
contenció de la despesa de
les famílies”.
I per reclamar aquest dret
fonamental i amb motiu del
vint-i-cinquè aniversari de
la Convenció, Fundesplai
(Fundació Catalana de l’Esplai) va posar en marxa la
campanya pel #DretalLleure, una acció de mobilització
col·lectiva i simultània arreu
del territori que vol reivindicar el valor educatiu de
l’educació en el lleure i el joc.

37 esplais i 20 escoles
tallaran carrers per
omplir-los de jocs

Aquesta iniciativa, liderada
per Fundesplai i la seva federació de centres d’esplai,
s’adreça tant als centres de
lleure com als centres educatius i entitats educatives
i socials i posa de relleu la
importància del joc i del
lleure per a la felicitat dels
infants i per la seva vinculació amb l’entorn, els
altres i la comunitat.
En total, 37 esplais i 20
escoles on Fundesplai és
present a través de menjadors i activitats extraescolars, entre d’altres, van
participar des del dijous
20 de novembre i fins el
dissabte 22 en diferents
activitats per reivindicar
l’educació en el lleure.
Unes accions en les quals

també van col·laborar d’altres entitats juvenils i socials de fora de Catalunya
organitzant diversos actes
a les seves ciutats. Amb tot,
un total de 10.500 infants
que van reclamar els seus
drets durant les diferents
jornades.
Entre les accions que es van
realitzar per la campanya,
les entitats i centres educatius que hi van participar
van tallar els carrers per
omplir-los de jocs i infants
en cada municipi, tot reproduint la famosa il·lustració
del pedagog i ninotaire italià Francesco Tonnuci (Frato), a la qual acompanya la
cita “Disculpeu, estem jugant per a vosaltres”.
La mobilització #DretalLleure disposa d’un bloc
amb tota la informació de la
iniciativa: www.projectes.
fundesplai.org/dretallleure.

L’Esplai Marcianet va tallar el carrer principal del
municipi per fer arribar el
missatge a petits i grans
i els diferents grups van
treballar els drets dels
infants amb diferents activitats lúdiques.

Sandra López
Esplai Treubanya

L’Esplai Treu Banya va realitzar una jornada d’activitats i jocs al carrer que va
començar amb la lectura
d’un manifest des de l’Ajuntament de la població
reivindicant el dret al lleure de tots els infants.

Maria Nisa
Esplai el Grup de Polinyà

Al nostre esplai des de cinquè de primària debatem
els drets més rellevants
de la Declaració, de manera que els propis infants
qüestionin els seus drets,
aportant idees, punts de
vista, reflexions i dubtes.

Minerva Farrés
Esplai la Barretina

Vetllem perquè tots els
infants coneguin els seus
drets a través de diverses
activitats i també volem
que assumeixin el compromís de respectar-los i
tinguin clar que tenir uns
drets requereix uns deures.

Opinió
Marc Alcaraz. President de la Federació Catalana de l’Esplai

Amb nocturnitat i
premeditació...
Divendres, deu de la nit.
La Junta Directiva de
la Federació Catalana
es reuneix amb un
important tema sobre
la taula.
Primer punt del dia,
millor dit de la nit:
vint-i-cinquè aniversari
de la Convenció dels
Drets dels Infants.
La Susagna Escardíbul ha d’aconseguir

que tots despertem i
reflexionem sobre una
temàtica molts assumida
als nostres esplais, però
que, pel mateix motiu,
en pocs casos és font
d’innovació.
Algú desperta més ràpid
que la resta quan llegeix:
“Disculpeu les molèsties, estem jugant per a
vosaltres”, una vinyeta
de Frato del 98. “I si fem
exactament el que s’hi
veu? Tallem els carrers i

dediquem-los a jugar”,
les cares de la resta ho
diuen tot: és agosarat,
però, si ho aconseguim,
pot tenir un gran impacte.

deien: tant de bo ho
féssim cada setmana.
Ah, amics! El joc i el
lleure segueixen sent
tant o més importants
com ho eren abans.

És així: amb nocturnitat,
premeditació i molta
gosadia, que neix la
campanya #DretalLleure que al voltant del
dia 20 de novembre ha
aconseguit que esplais,
escoles i altres recuperin
els carrers per poder
jugar durant una estona.
A Esplugues, d’on és el
meu esplai, els mestres

Felicitats a la Junta
i, en general, tots els
nostres esplais, també
a les escoles de Fundesplai. Tots plegats
hem aconseguit posar
de relleu, amb aquesta
campanya tan potent,
el paper reivindicatiu,
social i transformador
del nostre moviment.
Endavant.

