
  

El 20 de novembre els infants i 
joves celebrem el dia Universal dels Drets 
de la Infància. Aquest any es compleix el 31è 
aniversari dels Drets. Una data excepcional ja que 
coincideix amb l’article 31, el dret al joc i al 
descans, un dret imprescindible i no sempre 
reconegut i valorat.  

Enguany ens mobilitzem col·lectivament a 
través de les xarxes. Volem festejar aquest dia 
per reivindicar els nostres drets i molt 
especialment el Dret al lleure, al joc, al descans i 
a les activitats culturals. 

 

Que sempre necessitem jugar per la nostra 
salut física i emocional.

ELS INFANTS I JOVES 
MANIFESTEM:

Que el lleure i el joc eduquen i ens ajuden 
a comprendre i a relacionar-nos millor 
amb el món que ens envolta. 

Que totes hem de poder gaudir de les 
mateixes oportunitats de lleure, sigui 
quina sigui la nostra diversitat.

Que mentre un sol infant no pugui 
gaudir del joc a causa de la pobresa, de 
la violència, de les guerres, o qualsevol 
altre circumstància, els Drets de l’infant 
només seran paper mullat.
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Que preserveu el nostre dret al joc i al 
lleure. L’educació en el lleure (esplais, 
extraescolars, colònies, casals, temps del 
migdia...) forma part integral del sistema 
educatiu i esdevé un element fonamental 
en el desenvolupament dels infants i 
joves, tal com reconeixen les normes legals 
de Catalunya com l’Estatut d’autonomia, la 
llei d’infància (14/2010) i el pacte per a la 
infància de Catalunya.

PER TOTES AQUESTES 
RAONS, REIVINDIQUEM:

Que el joc i l’educació en el lleure 
(esplais, extraescolars, colònies, caus, temps 
educatiu del migdia,...) són 
activitats essencials. 

Que les Administracions haurien d’ajudar a 
aconseguir que cap infant no es quedi 
sense activitat de lleure. L’educació en el 
lleure esdevé un element compensador de les 
desigualtats en la infància, especialment en 
un moment en què la pandèmia està 
eixamplant l’escletxa educativa i social.

Que es reconegui la importància de 
les entitats i espais de lleure educatiu 
així com la professionalitat, el compromís i 
l’esforç de les monitores i els monitors en un 
moment tant extraordinari com el que estem 
vivint.

Aquest any, més que mai, mostrarem a les xarxes quant d’important és el joc i el lleure a les nostres vides i 
també ens solidaritzarem amb tots aquells infants i joves que viuen en camps de refugiats, que pateixen 
guerres, que han de treballar o que pateixen qualsevol altra violència i vulneració dels seus Drets.

Juguem?

Manifest #DretalLleure 2020

  

 

Som infants! Som ciutadanes i ciutadans del món, compromeses amb 
un present i un demà millor! Deixeu-nos participar-hi, recolliu 

les nostres idees i ajudeu-nos a fer-ho realitat!
#DretalLleure
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