DOSSIER de PREMSA

A l’esplai reivindiquem els drets
dels infants el 20-N i cada dia!

20 de novembre: Diada Universal dels drets dels
infants a Esplais Catalans
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18 de novembre 2016

ELS ESPLAIS D’ESPLAC FAN ACTIVITATS ARREU DE
CATALUNYA PER REIVINDICAR ELS DRETS DELS INFANTS
Els esplais laics i voluntaris sortim al carrer per dir ben alt que infants i joves
tenim veu i tenim drets no només el 20 de novembre, sinó cada dia
Un any més, els esplais d’Esplac surten el cap de setmana al carrer en motiu del Dia
Universal dels Drets dels Infants (20 de novembre), per reivindicar que des de
l’associacionisme educatiu treballem la participació infantil no només aquest dia sinó
durant tot el curs. Infants, monitores i monitors surten al carrer a reivindicar que els
infants tenen veu i drets mitjançant activitats, jocs, tallers i animacions en què els nens i
nenes seran les protagonistes!
Aquesta diada es celebra simultàniament en la majoria de sectors geogràfics d’Esplac (7
dels 10 territoris) de forma descentralitzada. Aquí us fem un recull dels actes:

• Sector Bages–Berguedà
Dia: 19 de novembre, de 9:30 a 18 hores
Lloc: Santpedor
Els esplais del sector Bages–Berguedà es troben dissabte 19-N a les places de Santpedor
per fer una gimcana dels drets dels infants, un cercavila, un room escape i moltes més
activitats! A més, gaudiran del concert del grup d’animació infantil Ronkola. al matí les
dinàmiques estaran enfocades als esplais del sector, mentre que a la tarda es faran
activitats obertes al públic.

• Sector Baix Llobregat
Dia: 19 de novembre a les 9:30 h – 20 de novembre fins les 12:30 h
Lloc: El Papiol
Al Baix Llobregat han optat per fer una trobada tot el cap de setmana per reivindicar els
drets dels infants. Els esplais faran jocs, activitats i dinàmiques al Papiol.

• Sector Camp de Tarragona
Dia: 19 de novembre, de 10 a 18 hores
Lloc: Vila-seca
Els esplais del sector Camp de Tarragona han optat per fer jocs reivindicatius i activitats
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diverses reunits a Vila-seca, on aprofitaran per dinar i berenar plegats!

• Sector Girona
Dia: 19 de novembre, de 11 a 18 hores
Lloc: Girona (Parc de la Devesa i de la Constitució)
A Girona, els esplais del sector han preparat una dinàmica anomenada “Tria el teu dret”. A
la tarda, faran un acte reivindicatiu a la plaça de la Constitució. El contingut i el format el
decidiran els infants durant el matí!

• Sector Osona–Ripollès
Dia: 19 de novembre, de 10 a 16 hores
Lloc: Tona
Els esplais del sector Osona–Ripollès es reuniran a Tona per fer diverses activitats
conjuntes al voltant dels drets dels infants i amb la participació infantil com a eix central.

• Sector Penedès–Garraf i Anoia
Dia: 19 de novembre de 17 a 20:30 hores – 20 de novembre de 17 a 19 hores.
Lloc: Vilafranca del Penedès – Barri de l’Espirall (19 de novembre) i Santa Margarida dels
Monjos – Parc davant la Biblioteca (20 de novembre).
Els esplais del Penedès–Garraf i Anoia divideixen la celebració del 20-N en dos dies.
Dissabte 19 de novembre, faran diverses activitats, dinàmiques i jocs a Vilafranca del
Penedès, mentre que diumenge a la tarda es reuniran per fer una activitat de cloenda
oberta a Santa Margarida dels Monjos.

• Esplais i Caus de Sants-Montjuïc (sector Barcelona)
Dia: 20 de novembre
Lloc: Barcelona – Parc de l’Espanya Industrial (tarda) i Can Batlló (nit)
A més, en el marc de la celebració del 20-N, alguns esplais del sector Barcelona
participaran al SembraLleure, una trobada d’esplais i caus del districte de Sants-Montjuïc.
A la trobada es faran activitats diverses, una gimcana pel barri i, a la nit, gaudiran d’un
concert dels valencians Atupa a Can Batlló. A l’activitat participen els esplais Espurna,
Turons i La Lluna.
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POSICIONAMENT DE L'EQUIP DE DIRECCIÓ D'ESPLAIS CATALANS

A L’ESPLAI, REIVINDIQUEM ELS DRETS DELS INFANTS
EL 20 DE NOVEMBRE I CADA DIA
A Esplais Catalans eduquem als infants i joves, treballant per a la
transformació social, en base als drets dels infants. És per aquest motiu que
el 20 de novembre, aprofitem la diada per reivindicar aquests drets i
promocionar-los i difondre’ls entre els infants.
18 de novembre de 2016
El 20 de novembre de 1989 les Nacions Unides van aprovar la convenció sobre els drets de
l’infant com a complement a la Declaració Universal dels drets humans donant així un
protagonisme específic als infants, els ciutadans més vulnerables de la nostra societat. Tot
i l’ampli suport internacional, avui en dia encara hi ha països, com els EUA, que no l’han
ratificat.
Tot i aquestes dades, hem de ser conscients que en molts casos aquests drets son vulnerats
greument tant en països no adherits a la convenció com també en els sí adherits, que, tot i
ser-ne conscients, no fan res per resoldre-ho. Malgrat la magnitud de la situació, aquests
fets no són els que surten als mitjans de comunicació, sinó que són silenciats.
Els esplais d’Esplac creiem que el treball dels drets dels infants s’ha de fer dia a dia. No
creiem en el 20-N com un dia de celebració, sinó de reflexió i reivindicació ; i per això
plantegem:
•La Convenció, creada i aprobada per adults fa 27 anys, no és representativa de la
realitat dels infants d’arreu.
•La societat no els dóna la presència que exigeixen per aquest anacronisme. Ens
urgeix que recuperin (o obtinguin per fi) el seu lloc principal en l’espai públic.
•Revisar i repensar els drets dels infants són una part imprescindible de l’esperit
crític i, a més, en ajuden a actualitzar i fer-nos nostre allò que rumiem
conjuntament.
Per tot això, des d’Esplais Catalans ens comprometem a seguir treballant i reivindicant els
drets dels infants amb ells i elles i cap a la societat, perquè forma part del nostre dia a dia i
de la nostra manera d’educar per la transformació social.
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Qui som Esplais Catalans–Esplac?
La nostra missió
Esplais Catalans–Esplac som una associació d'esplais laica i progressista de Catalunya que
treballa des del voluntariat per a la transformació social mitjançant l'educació en drets
dels infants. Actualment formen part d’Esplac 104 esplais que agrupen 6500 infants i 1500
monitors i monitores distribuïts en 61 poblacions catalanes.
Els nostres valors
Esplais Catalans desenvolupem les nostres propostes en base els valors següents:
•Educació: la tasca i el projecte educatiu dels esplais sorgeix del treball conjunt
d’infants, monitors i monitores i famílies, els quals comparteixen un projecte
associatiu de transformació social.
•Laïcitat: som un moviment en favor de la llibertat de pensament i d’acció de tota la
ciutadania, especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a
marc de referència.
•Voluntariat: el compromís i la responsabilitat que assumeixen els i les joves dels
esplais són la nostra via per a la plena ciutadania.
•Associacionisme: som una eina per a l’autodeterminació de les persones i
l’autogestió dels grups a través de la participació associativa democràtica i de la
vertebració federal dels esplais en el territori.
•Internacionalisme: fomentem la capacitat de mirar cap enfora, de treballar en
xarxa i de compartir experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i
transformar-lo, tot desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial
compartida.
•Amistat: recolzem el treball en equip, la motivació, el creixement personal, la
convivència i el respecte en el tracte quotidià dels esplais com la manera d’estimarnos i ser feliços.
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Per a més informació...
Irene Torrecilla – Presidenta d’Esplais Catalans
itorrecilla@esplac.cat / 678 79 65 35

Ramon Sagalés – Membre de l’Equip de Direcció i referent polític del projecte de Drets
dels Infants
rsagales@esplac.cat / 699 05 38 02

ESPLAIS CATALANS – ESPLAC (seu central)
Carrer Avinyó 44, 2n pis, Barcelona
Telèfon: 933026103
esplac@esplac.cat

