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Els esplais celebren els Drets de l’Infant

REDACCIÓ  

Barcelona és, des de novem-
bre 2009, la seu del Movi-
ment Mundial en favor de la

Infància, Global Movement for
Children (GMC), una organització
nascuda per unir esforços en favor
de la infància i per donar la veu als
infants.

El GMC va néixer al 2002, arran
de la sessió especial de l'ONU
sobre Infància. En la Declaració
corresponent diu: "...impulsarem
un Moviment Mundial en favor de
la Infància que produeixi un
impuls de canvi impossible de
parar". UNICEF, juntament amb
les principals organitzacions com
Plan Internacional, Save the Chil-
dren o World Vision que defensen
a escala mundial i continental els
drets dels infants, van crear un
comitè coordinador del GMC, per
liderar sense protagonisme la tas-

ca que una multitud d'organitza-
cions  desenvolupen per la infàn-
cia arreu del món. El GMC vol
impulsar un món digne per a la
infància, canalitzant, també, el
bon ressò que, a l'opinió pública,
tenen les campanyes pels infants.
El Premi Nobel de la Pau, Nelson
Mandela i la seva dona, Graça
Machel, són els portantveus del
Moviment i abanderen les seves
aspiracions.

Participació infantil 
A través de campanyes regionals i
mundials d'incidència política i
mobilització social, el GMC vol
provocar canvis en la legislació,
els pressupostos i les polítiques
adreçades als infants. 

Vol obrir, també, espais de partici-
pació infantil (una assignatura
pendent) perquè la veu de la infàn-
cia s'escolti des dels ajuntaments

fins a l'Assemblea de l'ONU. 
El GMC és obert a totes les orga-
nitzacions que treballen per la
Convenció dels Drets de l'Infant
(més de 10.000 al món); i s'orga-
nitza a través de plataformes i coa-
licions a nivell continental, estatal
(com per exemple, la Plataforma
de Organizaciones de la Infancia) i
regionals, i s'alia amb altres coali-
cions mundials temàtiques que
impulsen campanyes específiques
relacionades amb la infància.  

Amb l'establiment de la seu mun-
dial del GMC a Barcelona, grà-
cies a un conveni amb la
Generalitat de Catalunya, quan
se celebren els 20 anys de la
Convenció pels Drets de l'Infant,
la societat catalana té l'oportuni-
tat de consolidar el moviment
català per la infància i participar
més activament en les campanyes
en favor dels infants. 

El Moviment Mundial pels Infants estableix la seu a Barcelona

El Moviment Mundial en favor de la
Infància (GMC) vol unir esforços de
persones, entitats i institucions en
crear un món digne per la infància. 

Aquesta tasca és més necessària que
mai, amb la crisi econòmica que està
tenint uns efectes devastadors en la
infància arreu del món. Els que tre-
ballem perquè tots els nens i nenes
puguin gaudir dels seus drets hem de

superar les nostres diferències i tre-
ballar plegats per poder transformar
les nostres societats i influir en les
institucions. 

L'establiment de la seu mundial del
GMC és una oportunitat per avançar
en aquesta direcció, i també per
compartir amb el món el dinamisme
català amb els moviments socials i de
participació i lleure infantil.

Miquel 
de Paladella
Coordinador Executiu,
Moviment Mundial 
en favor de la Infància

Treballar plegats per la infància

Opinió

Els infants van llegir un manifest elaborat als seus esplais
relatiu als Drets dels Infants a la plaça del Gas

Després de la rua pels Drets dels Infants es va fer un bere-
nar solidari amb pa, mandarines i xocolata de comerç just

Escenari de la celebració dels Drets dels Infants. Va ser
un matí amb  titelles, jocs gegants i xocolatada

Activitat oberta, lliurament dels premis del concurs de
dibuix municipal i xocolatada a la plaça de Can Negre

Entre les activitats conjuntes, es va fer teatre per a in-
fants al centre cultural Barradas, el 23 de novembre

La Xarxa d'Esplais i Caus va organitzar la festa per primer
cop. Els infants van penjar targetes a l'arbre dels desitjos

Sabadell 

Sant Joan Despí 

Terrassa

L'Hospitalet de Llobregat 

Sant Andreu de la Barca 

Cerdanyola

Tots els esplais de la Fundació han celebrat el Dia Universal dels Drets de l'Infant i ho
han fet a cada població amb altres entitats que també treballen pels infants i amb el
suport dels ajuntaments i les administracions del territori. Per això, han omplert carrers i
places amb cercaviles, han fet lectures públiques dels Drets de l'Infant perquè tothom els

conegui i respecti, i han participat als diversos actes organitzats arreu de Catalunya. El
20 de novembre ha esdevingut una data molt important al calendari dels esplais que fa
anys que la impulsen. Enguany, han fet la majoria d'actes el 21 de novembre, per coinci-
dir en dissabte, que dóna més possibilitats de participació.
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