
  

    (insertar logo entitat) 

Benvolgut/da,  

La Federació Catalana de l’Esplai és una entitat que es constitueix l’any 1996, 

per iniciativa de la Fundació Catalana de l´Esplai, amb finalitat de reforçar, ampliar 

i millorar la tasca dels centres d´esplai i la seva vinculació i organització en el 

territori. 

La nostra entitat i totes les entitats que integrem la Federació compartim uns valors 

que orienten i defineixen la nostra acció educativa i social: utopia, solidaritat, 

iniciativa i felicitat.   

El 20 de novembre se celebra el Dia dels Drets de l'Infant i les entitats que formem 

part de la Federació volem aprofitar aquesta efemèride per reforçar la tasca en 

favor dels drets de l’Infant que desenvolupem des dels centres d’esplai. En el marc 

del programa “EnCORatja’t, una proposta educativa per a la igualtat de 

gènere i la violència zero”, enguany incidirem en el Dret a la no discriminació 

(art. 2): “Els Estats membres han de respectar els drets enunciats en aquesta 

Convenció i assegurar-los a tots els infants sota la seva jurisdicció sense cap mena 

de discriminació, independentment de la raça, el color, el sexe, la llengua, la religió, 

l’opinió política o d’altra mena, l’origen nacional, ètnic o social, la posició 

econòmica, la incapacitat física, el naixement o qualsevol altra condició de l’infant, 

dels seus pares, o dels seus tutors legals.” 

Així mateix com a agents educatius volem visibilitzar el nostre paper per a donar 

compliment a l’article 29: “L'educació ha d'anar adreçada a  Preparar l'infant a 

una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, 

tolerància, igualtat entre els sexes i amistat”. 

Per aquesta raó estem organitzant una acció reivindicativa pels dies ___ de 

novembre de 2018,  una activitat col·lectiva i simultània arreu del territori català en 

favor dels Drets de l’Infant i per a reivindicar el Dret a la diversitat. Consistirà en 

la ocupació de la via pública per a realitzar jocs amb els infants, les famílies i la 

comunitat. Així mateix durant l’acte, volem pintar algun espai del mobiliari 

públic (preferiblement un banc) amb la bandera LGTBI, símbol que representa la 

nostra reivindicació en un dia tan especial.  

És per aquest motiu que ens posem en contacte amb vostès. Per a poder acordar 

l’acció i el material necessari, així com per convidar-vos a participar i a difondre-ho.   

Moltes gràcies per la seva col·laboració. 

 

 


