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xarxa esplai

Més de 10.500 infants de quaranta esplais i trenta escoles participen
en la mobilització amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants
#Dretallleure .

Nenes i nens reivindiquen el
seu dret al joc i a ser escoltats
@sescardibul3

Susagna
Escardíbul

L

es activitats de
lleure educatiu
reflecteixen les
desigualtat socials: els
infants de famílies més
afavorides participen
fins un 30% més en activitats de lleure educatiu
que els de famílies amb
més dificultats, tal com
assenyala l’informe referencial que el Síndic de
Greuges va presentar el
juny de 2014. Però, a la
vegada, les activitats de
lleure són una eina educativa fonamental per al
desenvolupament personal dels infants. Per
posar de relleu aquesta
desigualtat, Fundesplai
va posar en marxa l’any
passat la campanya
#Dretallleure amb motiu
del Dia Universal dels
Drets dels Infants, que
aquest any s'ha repetit.

#Dretallleure és una iniciativa que recull l’article 31
de la Convenció dels Drets
dels Infants aprovada per
l’Assemblea General de
Nacions Unides el 1989 i
que estableix que els infants tenen dret al descans,
al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals
i artístiques. Fundesplai impulsa una mobilització amb
diferents accions per tal de
reivindicar aquest dret.

Escoles i esplais
pel #Dretallleure

Els dies 20 i 21 de novembre prop de deu mil

Carrers tallats. Els infants van tallar diferents vies per jugar i reivindicar així el dret al lleure de totes les nenes i nens. FOTO: j.m. valls

Equitat. Tant la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, com el president de Fundesplai, Josep Gassó, van ressaltar la importància de la igualtat en l’accés a les activitats de lleure. FOTO: J. VALLS

infants i joves de quaranta esplais i més de trenta
escoles es van sumar a
aquesta mobilització col·lectiva a diferents pobles
i ciutats de Catalunya.
El punt d’arrancada va
ser a l’Anella de les Glòries de Barcelona, amb
tres-cents infants i la presència de la vicepresidenta de la Generalitat Neus
Munté i del president de
Fundesplai, Josep Gas-

Les activitats
de lleure
són una eina
educativa
fonamental
só. Durant l'acte, Munté
va expressar: "cal incidir
en les causes d'origen i en
combatre els efectes de
la pobresa amb especial
atenció a les famílies amb

infants, per a la qual cosa
s'ha de fomentar una sortida digna a través d'oportunitats laborals". Per la seva
banda, Josep Gassó va destacar la importància de garantir l'equitat en l'accés a
les activitats d'educació en
el lleure, en un moment en
què un de cada tres infants
està en risc d'exclusió social a Catalunya
Tallar un carrer o ocupar
una plaça i dedicar-los du-

rant una bona estona al
joc van ser algunes de les
accions que es van desenvolupar durant aquests dos
dies en diferents centres
d’esplai. D’aquesta manera, nenes i nens dels esplais
van reivindicar el seu dret
al joc acompanyats d’una
il·lustració de Francesco
Tonucci, “Frato”, on es
podia llegir “Disculpeu les
molèsties, estem jugant per
vosaltres” i que va servir de
lema de la campanya.

Opinió
@jaruizFCE

José Antonio
Ruiz

La infància
invisible
La convenció dels Drets
de l’Infant ratificada
al nostre país el 1990,
recull el dret a la participació activa dels infants, com a ciutadans
del present, en els
articles 12, 13 14 i 15,
on es recullen aspectes
com el dret a expressar-se, el dret a opinar,
el dret a associar-se,
etc. Partint, doncs, del
fet que la participació
dels infants no és una
qüestió de moda, de
voluntat de certes
polítiques, sinó que es
tracta, com ja hem dit,
d’un dret fonamental,
cal que ens fem algunes reflexions:
¿Per què ens costa
tant donar veu als
infants?. ¿Per què els
projectes educatius
continuen partint de
l’expertesa dels adults
i no incorporen la
mirada dels infants?.
¿Per què a les entitats
socials d’infància no hi
ha infants que participin en la seva governança?. ¿Per què...?
Podríem seguir obrint
grans interrogants al
respecte, però hi ha
una resposta clau per
a totes elles. Perquè el
món adult ha de començar a creure que la
participació activa i real
dels infants és possible,
perquè poden aportar
una visió de les coses
que només si els hi preguntem ens la podran
explicar. I perquè, en
el fons, possiblement,
ens fa una mica de por
perdre la supremacia
que el món adult té des
de sempre.
Des dels esplais, els
casals, els menjadors
escolars, etc. volem
que la veu dels infants
s’escolti com una veu
plena d’oportunitats,
com una veu que suma
i que no podem obviar,
perquè és un dret, i és
el camí per acabar amb
la infància invisible.

Els infants defensen els seus drets
Anna Cutillas Corvillo. 8 anys

Rita Torrent Ponts. 8 anys

Júlia Álvarez Carranza. 11 anys

Ivan Muñoz Quiloso. 10 anys

Esplai INSOC Guadalhorce. Terrassa

Esplai Marcianet. Sant Bartomeu del Grau

Esplai grup de joc LA FLÓ. Sta. Maria de M.

El grup de Polinyà. Polinyà

Els drets dels
infants són importants perquè així
podem fer amics,
aprendre... Crec
que tots els nens
i nenes del món
haurien de poder
tenir aquests
drets també i tots
haurien de poder
anar a l’esplai.

Els nens i nenes
hem de tenir
temps, sobretot per
divertir-nos. Els esplais ens ofereixen
una bona manera
de passar-ho bé, jugar i compartir. Els
grans heu de fer
tots els possibles
perquè els esplais
funcionin bé!

Donaria amor als nens
i les nenes i amabilitat. Recaptaria diners
perquè tinguessin bona
salut i perquè siguin
feliços tota la seva
infància. Els diners que
recaptés també serien
per muntar un esplai o
altres coses semblants.
Amb això podria aconseguir els drets!

Desitjo que tots
els nens tinguin
dret a la pau i
s’aturi la guerra
de Síria.
M’agradaria que
cap persona al
món passi gana
i que tots els
nens tinguem
dret a l’educació.

