xarxa esplai

Prenem partit
per la infància
Campanya de
sensibilització i
captació de fons
pàg.

5

03

www.fundesplai.org

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

novembre 2016 / núm. 76

Confluències
educatives

Suport
Associatiu

Jornada sobre el
temps de lleure i
l’escola

Jornada
sobre grups
d’interès

pàg.

6

pàg.

12

Opinió
@jaruizFCE

José Antonio
Ruiz
Responsable
de continguts
i relacions

Els infants,
en el centre

Mobilització. El 20 de novembre Fundesplai va mobilitzar més de 10.500 infants a favor dels seus drets. A la foto, alumnes de l’escola Pere Vila, de Barcelona. FOTO: J. M. Valls
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El Dia Universal dels Drets dels Infants, una data per reivindicar

Fundesplai reivindica el dret al
lleure, la participació i la igualtat
@CristofolOrtola

Cristòfol
Ortolà
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l 20 de novembre,
dia en què es va
aprovar la Convenció sobre els Drets
de l’Infant, és la data
en què els esplais i les
escoles es mobilitzen
per reclamar el compromís de la societat i
la responsabilitat dels
governs envers l’acompliment d’aquest
tractat així com la protecció dels drets més
vulnerats de la infància
i la joventut.
Fundesplai i la Federació
Catalana de l’Esplai impulsen des del 2014 la campanya #DretalLleure, que
reivindica el dret de nenes
i nens al joc i al lleure tallant carrers i organitzant
activitats lúdiques i educatives a diferents localitats
de Catalunya.

Aquest any, aquesta campanya es va emmarcar en
“Som infants, som present” i també va reclamar
el dret a la participació i
la igualtat d’oportunitats.
Va comptar amb prop
de 30 esplais i més de 45
centres educatius que van
organitzar diferents activitats arreu de Catalunya per
tal de visualitzar el dret de

tots els infants al joc i al
lleure. Una de les activitats
més destacades serà la de
tallar alguns carrers per
jugar i reivindicar així el
#DretalLleure.
La campanya també va
sumar una crida per la
participació dels infants.
Un ciutadà compromès és aquella persona

capaç d’exigir els seus
drets a la vegada que compleix les seves obligacions
cíviques emmarcades en
els valors de la societat on
viu. Per tal que una persona se senti ciutadà de ple
dret ha de poder participar
en els diferents espais on
la col·lectivitat estableix
quins són aquests drets i
obligacions.

Programa "Participa!" a les escoles
Aquest curs 2016-2017,
des de Fundesplai es
dóna un nou impuls a la
participació a través de
“Som infants, som present”. Aquesta iniciativa
vol sumar els esplais i les
escoles a l’extensió de la
cultura de la participació.
En l’àmbit escolar,
s’ha posat en marxa la
proposta “Participa!”,
que fomenta activitats
educatives adreçades
principalment al temps
educatiu del migdia,
però també a les extraescolars i les acollides de

les escoles on Fundesplai
està present.
“Participa!” posa a disposició dels educadors/
es mitjans i recursos
per despertar l'interès
dels infants a treballar
junts i intercanviar punts

de vista, i situa l’infant
al centre. El paper que
han de desenvolupar els
equips educatius és el
de servir d’orientadors i
dinamitzadors per crear
actituds de participació
i cooperació fomentant
l’educació en valors.

El lleure ofereix diferents
espais ideals per a aquest
aprenentatge. L’esplai,
les colònies, el temps del
migdia... faciliten situacions pràctiques on prendre decisions col·lectives,
presentar idees, discutir i
arribar a un acord. En definitiva, participar. Plantejar un projecte de com
hauria de ser el parc del
nostre barri, quina excursió farem o fer propostes
de jocs on totes les nenes
i nens puguin prendre
part en són alguns exemples.
Tots els actes al voltant
del Dia Universal dels
Drets dels Infants també
van servir per reclamar
la igualtat d’oportunitats real en la infància i
sensibilitzar la societat
al voltant de les dificultats que pateixen moltes
nenes i nens per accedir
a les activitats de lleure
com casals, colònies o al
menjador escolar.

Catalunya té un teixit
associatiu molt ric.
Sens dubte som un
país que compta
amb una ciutadania
organitzada i amb
capacitat de transformació social. Però
quin ha estat el paper de la infància en
aquest marc d'actuació? La infància ha
tingut, bàsicament,
un paper de consumidor dels serveis
que el sector social
ha desenvolupat per
a ella. Segons dades
de 2015 de l’Idescat,
el 21% de la població
a Catalunya se situa
en la franja d’edat
del que anomenem
infància. Un total de
1.532.627 menors de
18 anys. Ciutadans
del present invisibles,
però amb capacitats,
no només per participar en activitats
concebudes pel món
adult, sinó també per
poder ser subjectes
actius de dret en els
diferents àmbits on
participen. Sí, sí, un
dret, tal com recull la
Convenció dels Drets
de l’Infant en el seus
articles 12, 13, 14
i 15.
A Fundesplai des de
sempre hem posat
els infants i els joves
en el centre de les
nostres intervencions, però ara més
que mai entenem
que el camí a seguir
ha d’anar de la mà
d’aquests infants
i joves, que també
conformen l’entitat,
perquè aquests actors participen de les
activitats de Fundesplai però, a més a
més, en formen part.
Des d’aquest punt de
vista, d’una infància
activa i amb capacitat de transformació
social, Fundesplai
inicia el programa “Som infants,
som present”, una
proposta per donar
visibilitat a la veu
dels infants i possibilitar-ne la participació activa.

