
V
am tallar el car-
rer de Rovellat 
–a Esplugues de 
Llobregat– per-
què no hi passes-
sin cotxes, i vam 
sortir a jugar. 

Vam jugar a futbol i a passar-nos 
una pilota inflable molt gran. Hi 
havia un escenari i, jo no, però al-
tres nens van pujar a explicar els 
drets dels nens. Van llegir un ma-
nifest. Van dir que tots els nens te-
nen dret a jugar, però no tots po-
den fer-ho, que és una oportunitat 
que nosaltres sí que tenim». Així 
narra Albert Sucar la que probable-
ment és la seva primera participa-
ció en un acte reivindicatiu. Que 
tots els nens puguin jugar com ho 
fan ells era el missatge.
 L’Albert té 10 anys i, com a mem-
bre del’esplai Espurnes d’Esplu-
gues de Llobregat, el 20 de novem-
bre de l’any passat va sortir a jugar 
al carrer per commemorar l’ani-
versari dels 25 anys de la Declara-
ció dels Drets del Nen. Fundesplai 
va llançar la iniciativa d’aprofitar 
la data per dir-li al món que el joc és 

Els nens ocupen el carrer
Fundesplai celebra el Dia Internacional dels Drets del Nen fent sortir els menors a jugar

necessària i valuosa per als nens 
que és el joc», exposa Xifra.
 «Apoderar els nens perquè si-
guin ells els que participin en el 
manifest reivindicatiu d’aquell 
dret universal ho fa, socialment, 
més visible i, al mateix temps, els 
sensibilitza molt més», precisa el 
responsable de Fundesplai.
 Viure sota el límit de la pobresa 
compromet l’accés als aliments, 
formació i oci, que estan íntima-
ment relacionats amb la salut, el 
creixement i la felicitat dels nens. 
Per això, des de Fundesplai, l’any 
passat es van donar 16.000 ajudes 
i beques perquè els nens amb més 
necessitats socials poguessin acce-
dir al menjador i participar en co-

essencial per construir felicitat en 
tots els menors del món, que són la 
llavor de les societats futures.
 «Al voltant de 70 entitats de tot 
Catalunya participaran aquest any 
–el 20 de novembre–en una nova 
edició de la campanya #DretalLleu-
re, perquè volem mantenir la ini-
ciativa», va dir el responsable de 
l’Àrea Educativa i Social de Fundes-
plai, Carles Xifra.

Refugiats
«Posar en relleu el gran valor edu-
catiu del temps d’oci per al creixe-
ment personal, com a factor com-
pensatori davant altres mancances 
en el creixement i desenvolupa-
ment de competències i capacitats 
és on posem un dels dos focus de la 
campanya», va explicar Xifra. «L’al-
tre el situem en la necessitat de re-
cordar que, malgrat aquesta im-
portància i els beneficis que gene-
ra, no és un dret garantit per a tots 
els nens. Les crisis econòmiques ho 
impedeixen, però també, en aque-
lla absència del joc, recordem tots 
els nens i nenes del col·lectiu de re-
fugiats. Volem sensibilitzar els res-
ponsables de les poblacions que els 
acullen, en diferents països, que 
no s’oblidin d’aquella esfera tan 

Carme
ESCALES

AQUEST ANY, MÉS. El 20 de novembre, imatges així es repetiran als carrers.

fundesplai

lònies i activitats d’oci i reforç es-
colar. Durant tot l’any, té oberta 
la campanya de captació de fons 
Prenem partit per la infància! de la 
qual qualsevol pot fer-se soci, vo-
luntari o fer una aportació puntu-
al (www.fundesplai.org/dóna o 93 
551 17 71).

Manifest
«Que les activitats d’oci són una 
font inesgotable de plaer i alegria, 
de descobriments i d’aprenen-
tatges, de reptes i satisfaccions, 
d’emocions i relacions, de creati-
vitat i imaginació per a nens i jo-
ves» és un dels punts que recull el 
manifest de defensa del dret uni-
versal al temps d’oci dels menors. 
També diu que «els centres d’es-
plai actuen com a verdaderes esco-
les de ciutadania i participació».
 Entre les reivindicacions que 
recull el manifest hi ha «la res-
ponsabilitat de l’Administració 
per garantir que tots els joves i 
nens poden participar en activi-
tats educatives en el temps d’oci, 
ja sigui per programes d’ajuda de 
l’ONU o amb polítiques de conci-
liació familiar». En el document, 
que els nens i nenes entregaran 
el 20-N als seus respectius ajunta-
ments, es demana també a les ad-
ministracions «que desenvolupin 
plans de dinamització en l’oci i 
treballin per garantir-lo. I que vet-
llin per la qualitat educativa de les 
activitats».
 L’any passat 10.500 nens i nenes 
van sortir a jugar al carrer el 20 de 
novembre. Julia Paz, d’11 anys i 
alumna de 6è del col·legi Folch i 
Torres d’Esplugues de Llobregat, 
en va ser una. «Vam saltar a corda, 
vam jugar a futbol amb xapes de 
botó i a jocs de taula. Jugant, apre-
nem a compartir en grup. Jo jugo 
cada dia», va assenyalar la partici-
pant. H

«Volem recordar 
als responsables de 
les poblacions que 
acullen refugiats 
que no s’oblidin del 
joc dels seus nens»

TEMA DE PORTADA

10.500 PARTICIPANTS. Nens i nenes dels diferents esplais i col·legis van ocupar carrers i places per reivindicar jugant el dret al joc dels menors del món.
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