
d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i desembre 2017 / núm. 7808 www.fundesplai.org

El 12,5% de dones 
a l’estat espanyol 
ha patit violència 
masclista al llarg 
de la seva vida 

i el 8,5% 
d’aquestes, abans 
dels 15 anys

A 73 països 
del món ser 
homosexual és 
il·legal i està 

castigat amb penes de presó, i 
a 12 països 
està castigat 
amb la mort

Esplais i escoles s’encOratgen per la igualtat de gènere
Prop de 12.000 infants i joves van participar en una acció col·lectiva el 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets de l’Infant 

Amb motiu de la 
celebració del 
20 de novem-

bre del Dia Interna-
cional dels Drets dels 
Infants, Fundesplai va 
organitzar diferents 
accions de mobilització 
per reivindicar el valor 
educatiu de l’educació 
en el lleure, així com la 
igualtat de gènere i la 
violència zero. 

D’aquesta manera, Fun-
desplai va enllaçar la ce-
lebració del 20 de novem-
bre amb l’eix educatiu de 
la proposta educativa 
“Encoratja’t, per la igual-
tat de gènere i la violèn-
cia zero” que durant tot 
el curs està treballant a 
les escoles i esplais, i que 
arriba a més de 85.000 
infants i joves.

El 20-N uns 12.000 infants 
i joves, en el marc de les 
seves escoles o esplais, van 
participar en una “CORac-
ció”, una gran acció col-
·lectiva consistent a fer 
grans mosaics humans en 
forma de cor, enregistrar-
los i penjar-los a les xarxes 
socials amb les etiquetes 
#encoratjat i #dretallleure.

A més, escoles on Fundes-
plai està present i esplais 
de la Federació Catalana 

de l’Esplai d’arreu de Ca-
talunya van impulsar di-
ferents activitats relacio-
nades amb el dret al joc, 
la igualtat de gènere i la 
violència zero per sensi-
bilitzar infants i joves. 
En la línia de la forma-
ció que s’està oferint des 
de la Federació Catalana 
de l’Esplai s’ha propor-
cionat un Catàleg de 
Xerrades i Tallers per a 
infants, joves i famílies  
vinculats a la nova pro-
posta educativa. 20-n. Milers d’infants van participar en una acció col·lectiva amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants formant un cor. En aquesta pàgina, infants de l’Escola Sant Martí 

(Barcelona), i a la pàgina 7 diverses imatges d’esplais i escoles. FOTO: A. VALLE

E ls equips educa-
tius dels esplais 
i del temps del 

migdia de les escoles 
van participar en for-
macions específiques 
per afrontar els reptes 
educatius de la nova 
proposta.
 
Prop de 300 monitores i 
monitors es van reunir el 
cap de setmana del 16 i 17 
de setembre al Movidic, la 
tradicional trobada dels 
esplais de la Federació 

Monitors/es i coordinadors/es del temps del migdia van iniciar el curs amb tallers específics sobre gènere i resolució de conflictes
Els equips educatius també es formen en igualtat i no violència

@YeYa__  

Mireia 
García

trobada de coordinadores i coordinadors del temps del migdia. Prop de persones que integren els equips del migdia de les escoles 
on Fundesplai està present van participar a la trobada d’inici de curs. FOTO: A. VALLE

Catalana de l'Esplai que va 
servir per donar el tret de 
sortida al curs. Aquest any 
la trobada es va centrar a 
presentar "EnCORatja't", 
la proposta educativa per 
la igualtat de gènere i la 
violència zero.

Les jornades van comptar 
amb la intervenció de Mar-
ta Vilalta, directora gene-
ral de Joventut de la Gene-
ralitat; de Sheila Beltrán, 

presidenta de la Federació 
Catalana de l’Esplai, i de 
Marc Alcaraz i Susagna 

Escardíbul, de Fundesplai. 
A les intervencions inicials 
va seguir la taula rodona 

"Per què educar en i per la 
igualtat? Reptes i claus", 
moderada per Jose Anto-

nio Ruiz, de Fundesplai, i 
que va comptar amb Mar 
Joanpere, del CREA de la 

el Movidic 
va reunir 
prop de 300 
monitores 
i monitors


