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Fundesplai impulsa en escoles bres-
sol, temps del migdia, espais familiars 
i de joc i casalets d’estiu un model 
que situa l’infant al centre de totes 
les actuacions i busca la participació 
i coresponsabilitat de les famílies i els 
ajuntaments, sempre tenint en compte 
criteris de qualitat i equitat

L'entrevista

La celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants, 
el 20 de novembre, i la jornada “Som infants, som 
present”, el 5 de novembre, van servir per reivindicar 

el dret al lleure, la participació i la igualtat d’oportu-
nitats en la infància, així com conèixer experiències 
de participació impulsades per nois i noies

Aquest mes de novem-
bre acabem de viure 
unes jornades en què els 
infants han estat els veri-
tables protagonistes. El 
dia 5 vam celebrar el fò-
rum “Som infants, som 
present” a Barcelona, en 
el qual 200 nens i nenes 
d’esplais d’arreu de Ca-
talunya van reflexionar i 
compartir experiències 
entorn a la participació. 
I dies més tard, entorn al 
20 de novembre, més de 
10.500 nens i nenes de 
45 escoles i 30 centres 
d’esplai van commemo-
rar el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants 
reivindicant el seu dret al 
lleure i a la participació. 

Fundesplai posa en 
marxa webs per a les 
famílies per facilitar les 
gestions i la comuni-
cació entre escoles i 
famílies

Aquesta iniciativa va 
reunir prop de 150 joves 
que van debatre i es van 
formar sobre els seus 
drets: habitatge, treball 
digne, educació...

Centre Esplai va acollir 
una jornada amb més 
de 40 representants 
del món educatiu, les 
entitats socials i les 
administracions sobre 
temps escolar i de lleure

Joves que dediquen 
temps i il·lusió a l’edu-
cació en el lleure amb 
infants i joves ens 
expliquen les seves 
experiències
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 Drets dels infants. Més de 10.500 infants d'escoles i esplais reclamen 
el dret al lleure, a la participació i a la igualtat d’oportunitats

Els infants i joves 
prenen la paraula!
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Es tracta de dues jor-
nades que reflecteixen 
la importància que do-
nem al dret de tots els 
infants a expressar-se, 
dir la seva, ser escol-
tats i participar de ma-
nera activa en els afers 
que li són propis. Si bé 
es tracta d’un eix trans-
versal en el treball que 
es fa des de les entitats 
d’educació en el lleure, 
enguany des de Fundes-
plai estem posant l’ac-
cent en la participació. 
I ho fem amb iniciatives 
com la proposta edu-
cativa “Participa” que 
treballem amb milers 
d’alumnes a les escoles 
on actuem en el temps 
del migdia. O des dels es-
plais, donant un fort im-
puls als intercanvis per 
promoure la implicació 
en el territori i la millora 
de l’entorn.

Sabem que només s’a-
prèn a participar partici-
pant. I que la participació 
és la clau per esdevenir 
ciutadans i per a la de-
mocràcia. L'educació en 
el lleure proporciona 
contextos de participa-
ció d'un valor inigualable 
perquè actua sobre la 
realitat, amb voluntat de 
millorar-la i transformar-
la. I damunt de tot, la par-
ticipació és un DRET reco-
negut de tots els nens i 
nenes que cal promoure 
i respectar.


