
A Catalunya, un de cada 
quatre infants viu per 
sota del llindar de la po-
bresa i, per tant, té més 
dificultats per accedir a 
les activitats d’educa-
ció, atenció i lleure, que 
–no ho oblidem– són 
molt importants per a la 
seva  salut, creixement 
i felicitat.
Aquesta manca d’igual-
tat d’oportunitats en la 
infància s’està produint 
aquí: en el nostre barri; 
a l’esplai o a l’escola 
on portem els nostres 
fills. I està passant ara. 
I això és greu, perquè els 
nens i les nenes tenen 
dret a viure ara  la seva 
infantesa. No poden es-
perar que passi la crisi, 
perquè, llavors,  ja no 
seran infants! Sovint es 
diu que els infants són 
el futur, però realment 
són el present! 

No hi ha dubte que tot-
hom està sensibilitzat 
en el benestar de la in-
fància. Però amb això ja 
no n’hi ha prou: ara cal 
actuar. Per això, des de 
Fundesplai, posem en 
marxa una campanya de 
sensibilització i cerca 
d’adhesions i fons que 
porta per lema  "Pre-
nem partit per la infàn-
cia!", que comença amb 
l’acció a les xarxes so-
cials #botaxlainfancia.
L’expressió “prendre 
partit” no deixa marge 
d’error: comporta ne-
cessàriament l’acció 
de comprometre’s, mu-
llar-se, involucrar-se per 
la infància. És el que 
ja estem fent moltes 
entitats i persones al 
nostre país. Però la si-
tuació actual requereix 
anar més enllà.  És molt 
important que tothom 
prengui partit per la in-
fància per trencar pro-
cessos d’exclusió que 
en molts casos poden 
ser irreversibles.

El Club d’Esplai Pubilla 
Cases – Can Vidalet i el 
Club d’Esplai Bellvitge 
van celebrar aquests 
mesos d’octubre i 
novembre el seu 35è i 
45è aniversari, respec-
tivament. 

L’aprovació de la nova 
Llei de l’Impost de 
Societats podria afectar 
45.000 entitats sense 
afany de lucre.

CENTRE ESPLAI va acollir més 
de 200 joves europeus i ibero-
americans entre el 23 i el 30 
de novembre amb motiu de la 

Setmana pels Drets de la Jo-
ventut 2014. Els/les joves van 
destacar que tallers i ponències 
els van ajudar a identificar les 

reivindicacions comunes, mal-
grat les diferents procedències i 
cultures, i a expressar les seves 
posicions amb una sola veu.

10.500 infants d’es-
plais i escoles van 
participar en aquesta 
acció de mobilització 
col·lectiva a favor del 
dret al joc i el lleure.  

Parlem amb Carme 
Gómez-Granell, direc-
tora de l’Institut d’In-
fància i Món Urbà, 
sobre l’informe que 
avalua l’impacte de 
l’esplai en les perso-
nes que hi participen.

Prenem 
partit per la 
infància

Els esplais 
fan anys

Canvis fiscals

Més de 200 joves de diferents països reclamen 
més protagonisme a la societat
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Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) ha po-
sat en marxa la campanya #botaxlainfancia a favor 
de la igualtat d’oportunitats en la infància. Aques-
ta iniciativa, que es va presentar el 15 de gener i 
que s’allargarà fins al maig, convida a tothom que 
comparteixi fotos a les xarxes socials “botant” amb 

l’etiqueta #botaxlainfancia. Cada “bot” serà un clam 
a favor dels infants i per cada foto que es pengi les 
empreses col·laboradores donaran 1€ perquè els 
infants en risc d’exclusió puguin gaudir d'ajuts per 
a menjador, activitats de lleure i reforç escolar i 
colònies. 
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Els nens i les 
nenes tenen 
dret a viure 
ara  la seva 
infantesa. 
No poden 
esperar a que 
passi la crisi
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