
El passat 6 de juny el 
Síndic de Greuges, Ra-
fael Ribó, va presentar 
al  Parlament  l’informe 
sobre el “Dret al lleure 
educatiu dels infants”, 
acompanyat de les en-
titats que treballem en 
aquest àmbit a Catalu-
nya. L’informe recorda 
que la Convenció inter-
nacional sobre els drets 
dels infants estableix 
el dret al joc, el lleure 
i l’esport dels infants. 
També  ho fan l’Estatut 
i les lleis d’Educació i 
d’Infància de Catalu-
nya. Ribó subratlla la 
importància educativa 
del lleure. Que l’educa-
ció no és exclusivament 
allò que passa a l’aula i 
que els espais no cur-
riculars, tant dins com 
fora de l’escola, són 
decisius en el creixe-
ment, l’aprenentatge i 
l’educació dels infants. 
Paradoxalment, la ma-
jor part de recursos i de 
polítiques públiques se 
centren en el que passa 
dins l’aula.

El resultat és que en el 
temps de lleure s’està 
generant una nova es-
cletxa social entre els 
infants: la distància en 
la participació a les ac-
tivitats extraescolars 
entre els grups ocupaci-
onals més i menys ben 
posicionats és de més 
de 30 punts. El Síndic ha 
recordat que els poders 
públics tenen l’obligació 
de garantir-ne l’accés de 
tothom i proposa un pa-
quet de recomanacions 
per garantir la qualitat 
i l’equitat en l’accés al 
lleure  per a tots els in-
fants. Des de Fundesplai, 
fem nostres aquestes 
recomanacions. Us re-
comanem que llegiu 
l’entrevista que li hem 
fet en les pàgines 14 i 15.

El diumenge 11 de 
maig va tenir lloc 
Festa Esplai, la gran 
celebració anual de 
Fundesplai, que va ser-
vir per difondre “Un 
estiu per a tothom!” i, 
especialment, la cam-
panya de beques per 
a infants amb necessi-
tats socials.

Des del passat mes de maig la 
Fundació Catalana de l’Esplai es 
presenta amb una nova marca 
més curta, clara i integradora: 
Fundesplai. Aquesta denomina-

ció també passa a ser el domini 
del web, els correus electrònics 
i les xarxes socials del grup. D’a-
questa manera, es vol arribar 
més directament als destinataris 

i agents implicats i ser més efi-
cients en la missió de treballar 
a favor dels infants, els joves, 
les famílies i el desenvolupament 
del tercer sector.

Aquest mes d’agost, 
estades de vacances 
assequibles i solidàries 
als equipaments de 
natura de Fundesplai 
situats als millors 
entorns naturals de 
Catalunya.

Parlem amb el 
Síndic de Greuges 
de l’informe que va 
presentar al Parla-
ment sobre les desi-
gualtats en l’accés 
al lleure educatiu i la 
situació de la infància 
més vulnerable.
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Un estiu per a tothom! Aquest estiu, les 
famílies han demanat un 40% més de beques per 
a casals i colònies, una percentatge que, provisio-
nalment, es tradueix en un total de 4.400 ajudes. 
Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) està po-
sant en marxa diferents iniciatives per mobilitzar 

la societat i fer possible que aquest sigui “Un estiu 
per a tothom!”, malgrat la crisi econòmica. Per tal 
de poder donar resposta a aquesta demanda social, 
encara es pot col·laborar amb la campanya de do-
natius a través de la web www.fundesplai.org o el 
telèfon 902 10 40 30.
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Lleure educatiu inclusiu. Tots els infants han de poder tenir accés a activitats de lleure educatiu de qualitat durant l’estiu. FOTO: A. vAllE
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