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El 20 de novembre es va ce-
lebrar el 20è aniversari de
la Convenció sobre els

Drets de l'Infant, una efemèride
que la Fundació Catalana de l'Es-
plai va celebrar amb un ampli
ventall d’activitats i recursos en-
globats sota el lema "Dret a l'es-
plai per a tots els infants!".

L'any 1989, les Nacions Unides
van aprovar un tractat internacio-
nal que establia de forma molt es-
pecífica els drets fonamentals per
a tots els nens i les nenes del
món: la "Convenció sobre els
Drets de l'Infant". Justament, l'ar-
ticle 31 d'aquesta Convenció es-
tablia el dret al temps de lleure
educatiu per a tots els infants, un
dret que apareix reconegut a la
Llei d'Educació de Catalunya,
aprovada pel Parlament el passat
mes de juliol.

En aquest context, la Fundació
Catalana de l'Esplai i les entitats
de lleure que hi formen part es
van sumar a aquesta celebració
elaborant una sèrie de recursos i
organitzant una multitud d'activi-
tats amb l'objectiu de promoure
els drets dels infants.

Recursos per a la dinamització
Entre els recursos, destaca el web
dels Drets de l'Infant impulsada
per la Diputació de Barcelona i
“L'Esplai” i que conté jocs, for-
mació on line, propostes pels edu-
cadors/es, fòrums... A més, la
Fundació ha editat la guia educa-
tiva “Els drets de l'infant des de
la interculturalitat” i va posar a
disposició dels esplais un cartell i
un punt de llibre per fer difusió.

Participació dels joves
Molts infants i joves dels esplais
han participat en diferents actes.
Només per posar un exemple,
nois i noies de l’Esplai a La Flo-
rida, de l’Hospitalet, i del Grup
de Polinyà, han participat en el
Pre-Congrés de Barcelona “Be-
nestar i Desenvolupament dels
Drets de la Infància i l’Ado-
lescència en el nou ordre econò-
mic mundial” que es va celebrar
el 25 i 26 de novembre. Els joves
dels dos esplais van presentar ex-
periències de C2 (aprenentatge-
servei) que han dut a terme en les
seves entitats. Aquesta trobada ha
servit per preparar el Congrés
Mundial que se celebrarà a Puerto
Rico el novembre de 2010.

La Fundació també es va adherir al
Manifest de compromís amb la
infància i l'adolescència de Cata-
lunya impulsat per l'Observatori

dels Drets de la Infància i va parti-
cipar al web www.coneixelsteus-
drets.cat del Col·legi d'Educadors i
Educadores Socials de Catalunya
amb vídeos on personatges cone-
guts acompanyen als infants que
expliquen els drets de l’infant.

Enguany, el Departament d'Acció
Social i Ciutadania ha instituït un
premi per a persones i institu-
cions compromeses amb la infàn-
cia. Entre els guardonats, l’Asso-
ciació Rosa Sensat i el Consell
d’Infants de Sant Feliu. 

ES COMMEMORA EL 20È ANIVERSARI DELS DRETS DE L'INFANT 

La Fundació demana “Dret a
l'esplai per a tots els infants!”  
Adherits al Manifest impulsat per l’Observatori dels Drets de la Infància

Es compleixen 20 anys de l'aprovació
de la Convenció Internacional dels
Drets de l'Infant. El sentiment és con-
tradictori. D'una banda, els drets dels
infants comencen a tenir un cert re-
corregut en termes de reconeixement

formal de la comunitat internacional.
De l'altra, aquests dies hem de recor-
dar l'escandalós incompliment d'a-
quests drets en molts països i la vio-
lació flagrant, d'alguns en particular,
que s'aprofiten de la condició vulne-
rable dels infants. 

El 20è aniversari és, doncs, un repte 
i una oportunitat per situar en 
l'agenda política i social la qüestió de
la infància. A Catalunya, fa pocs me-
sos el govern presentava al Parlament
el projecte de nova Llei d'Infància. És
una bona notícia. Es presentava
aquest text que, després de treballs i
aportacions diverses, recollia una
proposta que tracta la infància en la
seva més àmplia dimensió i entesa
com a subjecte de dret. Una llei que
es refereix a "tota" la infància i a
"tots" els vessants de la seva vida. 

En aquest context, el dret a l'edu-
cació també en el lleure, apareix
com una dimensió que cal garantir
en la nova llei. Hem vist amb satis-
facció com la Llei d'Educació de
Catalunya, ha incorporat en el seu
articulat l'educació en el lleure
com a part de la necessitat educa-
tiva dels infants. La nova Llei
d'Infància ha de reforçar i ampliar
aquesta idea per tal que, a més,
l'accés a l'educació en el lleure si-
gui per a "tota" la infància i no no-
més per a aquells que ho poden
pagar i que es faci amb la qualitat i
la coresponsabilitat que el tema
requereix.

Des de "L'Esplai" estem orientats
en aquests objectius. La fórmula
i+f=c2, "la infància feliç esdevé ciu-
tadania compromesa", resumeix i

orienta la tasca de les entitats agru-
pades entorn la Fundació Catalana
de l'Esplai. Com la nostra, a Cata-
lunya, hi ha centenars d'entitats i
desenes de milers de persones
compromeses amb la infància i ens
hem posat a fer camí per tal d'agru-
par-nos en una plataforma comuna
on ens hi trobem tots.

20 anys de drets internacionals,
una nova Llei d'Infància a Cata-
lunya, el dret a l'educació en el
lleure per a tothom, el compromís
de centenars d'organitzacions i la
bona notícia de la recent ubicació
a Barcelona de la seu del Global
Movement for Children (GMC).
Cinc grans motius per celebrar i
mobilitzar-nos a l'entorn del Dia
Internacional de la Infància del 20
de novembre.

Josep Gassó
President de la Fundació
Catalana de l'Esplai

20 anys de drets  i la nova Llei d'Infància

Opinió

La Diputació de Barcelona y
"L'Esplai" impulsen un web, que
és una eina perquè  persones i en-
titats puguin treballar els Drets de
la Infància: el web de la Vila dels
Drets de la Infància. En aquesta
pàgina s'hi poden trobar jocs per
als infants, curiositats sobre els
drets i  compromisos, recursos
pedagògics i lúdics per a famílies i

educadors/es, fòrum online, pro-
postes de formació, assessora-
ment online i moltes coses més. 

Per participar com a entitat, cal
registrar-se en la modalitat Cam-
panya per desenvolupar les dife-
rents activitats que es proposen,
amb accés a tots els materials (àl-
bums, cromos...).

Registreu-vos al web dels Drets de l’Infant

www.dretsinfant.cat

Estand de la Diputació de Barcelona i la Fundació a l’acte celebrat en el parc de la Ciutadella el 22 de novembre
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