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ar la mirada violeta

amb infants, joves i comunitat

Milers
d'infants
reivindiquen
el dret a
la diversitat
el 20-N
onem el Temps del Migdia així com d’altres entitats de l’Estat espanyol.
Els infants van sortir al
carrer per reivindicar el
dret a la igualtat i a la no
discriminació i de forma
simbòlica es van sumar a
la iniciativa de pintar un
banc amb els colors de la
bandera LGTBI. Un banc
multicolor amb el qual
es representa el valor de
l'empatia i el reconeixement a les diferències.

amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants.

La propera acció col·lectiva coincidirà amb el
dia mundial contra el
bullying, que se celebra el
2 de maig. Amb l’eslògan
“Davant l’assetjament
#Mou-te”, impulsarem
una campanya de conscienciació mitjançant la
música i el ball que es
difondrà a través de les
xarxes socials. Des de
Fundesplai esperem que
totes aquestes propostes
contribueixin a la reflexió
crítica sobre la societat
que ens envolta i sobretot
a continuar obrint totes
les possibilitats perquè
les nenes i els nens puguin créixer en els valors
de la igualtat, el respecte
i la llibertat.

s s’encoratgen per la igualtat de gènere!
El 6 i el 15 de setembre
es van reunir els equips
de monitores i monitors
de les escoles i els esplais, respectivament, en
les tradicionals trobades
d’inicis de curs. En total,
hi van participar unes
500 persones que van
poder conèixer de primera mà les novetats del
segon any de la proposta
educativa i es van formar
en recursos educatius
per desenvolupar-la.
Totes dues trobades es
van celebrar a CENTRE
ESPLAI, la seu de Fundesplai al Prat de Llobregat.
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Tu també
pots ser un
encoratjat
Hem endegat el curs
2018-2019 amb el
ferm propòsit de
continuar reforçant,
per segon any, els
valors que promou la
proposta educativa
EnCORatja’t. En aquest
segon any volem
posar l’accent en el
respecte envers la diversitat afectiva i sexual i en com treballar
la violència que sovint
es deriva de la manca
de respecte envers
aquesta diversitat.
Fundesplai vol encoratjar als infants
i joves a posar-se al
costat de la persona
que pateix qualsevol
tipus de violència. Cal
trencar amb aquells
comportaments
disruptius que ens
fan mal, que no ens
ajuden a avançar, per
això volem crear, als
esplais i a les escoles,
Colles EnCORatjades.
La força de la Colla
és la força del grup.
Formar part d’aquesta
Colla és una oportunitat per reforçar les
actituds positives en
les relacions humanes, aquelles actituds
que construeixen
ciutadanes i ciutadans
cooperatius, solidaris, amb capacitat
transformadora i amb
esperit crític.
Per dotar de contingut
a les colles d’infants
i joves encoratjats,
treballem per fomentar un clima inclusiu i
de respecte mutu dins
del grup, per evitar
l‘assetjament entre
iguals; promovem un
model de masculinitat
alternativa que s’allunyi dels estereotips
masclistes; obrim un
diàleg per parlar de
l’afectivitat i sexualitat lliure de pors i prejudicis i potenciem les
actituds de respecte,
normalització i integració de la diversitat
afectiva i sexual.

