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La participació democràtica dels infantsQuè és essencial
i què secundari

Editorial

A les portes de les eleccions municipals, amb cent dies de recorre-
gut del nou govern de la Generalitat i amb els anuncis de retallades 
dels pressupostos públics de totes les administracions públiques, 
la societat ha de contestar a la pregunta sobre el què és essencial i 
secundari.

La resposta no és senzilla. En les darreres setmanes hem tingut ocasió 
de parlar de tot això, en els esplais de la Federació, en els órgans de 
govern de la Fundació. També amb els membres del Consell Assessor 
i amb d’altres entitats del tercer sector i de la comunitat educativa. 
Hem pogut parlar amb consellers, alcaldes i regidors.

Tenim clares algunes coses. Sabem  per exemple, que la infància i 
l’educació formen part del que és essencial. Que per tirar endavant 
com a societat hem d’invertir, més encara, en aquests dos concep-
tes.

Sabem també que l’èxit educatiu no el proporciona exclusivament 
el que s’ensenya dins l’aula de l’escola. També forma part del que 
és essencial el que s’educa i es construeix a la família, a l’entorn, en 
el lleure i en l’esplai.

Estem convençuts que la formació dels adolescents i la inserció so-
ciolaboral dels joves no és un tema secundari. És nuclear.

Hem conclòs també que inclusió social i desenvolupament econòmic 
són dues cares de la mateixa moneda i que cap de les dues és possible 
sense l’altra. Que la crisi no pot generar més inequitat.

Hem compartit, finalment, la convicció que hem de treballar millor 
i fer-ho junts. Per això, davant les eleccions, proposem des de les 
entitats, una aliança amb els nous ajuntaments i el món local en 
favor de la infància, l’educació i la inclusió. Des del respecte, amb 
humilitat i amb una actitud de coresponsabilitat en els afers públics. 
Això també forma part del essencial.

Josep María Puig
i Ana María Novella.
Universitat de Barcelona

La Convenció dels Drets de l’In-
fant és el primer document on 
es reconeix el dret dels infants a 
participar. Però la participació és 
alguna cosa més que un dret.

En l’actualitat si volem parlar 
de participació ho fem integrant 
múltiples vessants: com valor 
democràtic, contingut formatiu, 
metodologia de treball, principi 

que impulsa el desenvolupament, 
rol dels infants en la seva comuni-
tat, forma de definir les relacions 
interpersonals, forma d’entendre 
i d’estar en el món, una forma de 
sentir i apassionar-se prenent part 
activa del projectes transformadors 
de les realitats quotidianes en què 
estem immersos. 

En una trobada amb responsables 
pedagògics de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai vam definir la 
participació com: 
 “Procés actiu de decisió i impli-

cació emocional, conjunta i trans-
formadora”
 “Actuar en un procés de cons-

trucció col·lectiva d’alguna cosa”
 “Conjunt de processos que con-

tribueixen en la transformació per-
sonal i social”
 “Formar part de manera compro-

mesa i vivencial d’un procés que 
genera canvis”
 “Actitud transformadora davant 

la vida que posa en jocs diferents 
valors”

 “Expressar idees, sentiments i 
implicar-se en la transformació 
social”

A partir de l’anàlisi i reflexió al 
voltant d’aquestes definicions vam 
coincidir en assenyalar la impor-
tància de la idea de procés, de 
transformació, implicació, com-
promís, i actuació. 
Mitjançant la participació en di-
ferents entorns i des de diferents 
graus i intensitats els infants poden 
vincular-se en la comunitat, apren-
dre-la, millorar-la, apropiar-se-la 
i, sobretot, implicar-se en la seva 

transformació com a membre actiu. 
Per això, no és suficient parlar del 
protagonisme de l’infant, sinó que 
hi hem de pensar com a activista de 
les transformacions socials. 

A l’hora de formar per la participa-
ció, hem de deixar espai perquè els 
infants prenguin la paraula i plani-
fiquin les seves accions i projectes. 
També, hem de ser molt conscients 
de què la participació s’aprèn poc a 
poc dins d’experiències col·lectives 
i col·laboratives on junts aprenem 
millorant els errors. 

Ara bé, com educadors i educadores 
hem de tenir presents tres elements 
centrals per fer possible la partici-
pació democràtica dels infants:
 Hem de guiar el procés, estar al cos-

tat per facilitar i seqüenciar les fites. 
 Aprofitar totes les oportunitats per 

valorar l’èxit. 
 Obrir moments de reflexió on els 

infants puguin adonar-se d’allò que 
estan fent. 
La participació democràtica dels in-
fants és un dels valors de les nostres 
entitats i comunitats, hem d’incor-
porar els infants com a agents de 
canvi i transformació, com lliures 
pensadors que imaginen un món 
millor, més feliç, més just.

LA NOSTRA
MISSIÓ
“Educar els
infants i joves, 
enfortir
les entitats de
lleure i el Tercer
Sector, millorar
el medi ambient
i promoure la
ciutadania
i la inclusió
social, amb
voluntat
transformadora”.

La Fundació Catalana de l’Esplai aplega les entitats: 
Associació Catalana Cases de Colònies
Serveis d’Esplai
Centre d’Estudis
Suport Associatiu
Federació Catalana de l’Esplai
Fundación Esplai

La nostra missió es concreta 
en la prestació de serveis i 
programes educatius
integrals a les escoles,
la gestió d’equipaments i
programes d’educació 
ambiental, cursos de
formació i serveis de
gestió per al món
associatiu i projectes
per la inclusió digital.
Integra també l’acció
d’una Federació i dels
seus centres d’esplai,
així com la tasca de la 
Fundación Esplai, d’àmbit 
estatal, i l’impuls de programes 
de cooperació internacional.

Els nostres valors
Utopia

Volem avançar cap a un món 
més just, vers una societat 
inspirada en els valors de 
la pau, la democràcia i la 
fraternitat.

Solidaritat
Optem per la cultura de la 
solidaritat i la cooperació, 
basada en el respecte a la 
dignitat de les persones i 
dels pobles, a la diversitat i 
als drets humans.

Iniciativa 
Vo l e m  f o m e n t a r  l a 
participació, l’autonomia 
personal i l’esforç individual 
i col·lectiu, per fer front als 
reptes amb creativitat i per 
desenvolupar una ciutadania 
activa i responsable.

Felicitat
Cerquem la formació de 
persones que aspirin a una 
vida feliç, que es fonamenti 
en l’autoconfiança i en 
l’obertura a l’altre, en 
l’honestedat, la generositat,
l’expressió dels sentiments 
i el compromís amb la 
comunitat.

Valors de l’organització
Independència

Treballem sense subordinació 
econòmica, política ni insti-
tucional, ni submissió a cap 
altre interès que no siguin els 
valors que inspiren la nostra 
missió.

Transparència
Treballem amb claredat en els 
objectius i transparència en 
la gestió dels recursos. Una 
transparència basada en la 
coherència i en la informació, 
portes endins i respecte a la 
societat.

Pluralisme 
Volem l’aportació de la 
pluralitat, de la diversitat i de 
la participació, tant en la vida 
interna de l’organització com 
en el treball en xarxa amb altres 
agents i en les relacions amb el 
nostre entorn.

Sostenibilitat 
Volem actuar amb austeritat i 
aplicant criteris d’eficiència en 
la gestió que ens permetin que 
la nostra acció social i educativa 
sigui el màxim d’eficient amb el 
mínim impacte ambiental.

Coherència
Volem que la nostra activitat 
i el nostre funcionament 
siguin reflex dels valors que 
proclamem.

La proposta global
de projectes

impulsats per la Fundació
es caracteritza per:

 Voluntat educativa

 Opció per la inclusió i la 
transformació social

 Compromís mediambiental i de 
sostenibilitat

Aposta per la qualitat del servei

 Compromís per la coresponsabilitat
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