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La Nadí, la Martina, la Jonalis i el Brian, usuaris de l’esplai Pubilla Cases, reivindiquen el dret al lleure educatiu

“Volen jugar, com tots”

tan bé a l’escola, però anar a l’esplai ha millorat encara més la seva qualitat de vida. És el dret al
lleure que reivindica el Síndic.
“L’escola aporta unes coses, però i fora, què fan? Aquí coneixen
altres persones, coneixen el seu
barri, les entitats, els ajuden en
els deures, fan dansa i música...,
els va bé a ells i també a nosal-
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A

la Jonalis i al Brian
els agrada pintar, jugar a futbol, anar a
l’escola, córrer al carrer i fer fotos. Fins i
tot persegueixen amb una càmera de plàstic el fotògraf que els
visita. És dimarts i acaben de sortir de l’esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet, un equipament que Fundesplai té entre l’Hospitalet de
Llobregat i Esplugues. Les mares els van a recollir i ells continuen amb els llapis, agafen un ninot, després toquen un piano, tornen a agafar el ninot, arrosseguen un camió, guarden els
seus dibuixos, agafen una pilota,
la xuten... Parlen de la “festa”
que preparen per avui, quan, al
costat dels seus gairebé 700 companys d’esplai i diverses escoles,
tallaran el carrer per la campanya “Dret al lleure”, que commemora el 25è aniversari de la
Convenció sobre els drets del Infant, de les Nacions Unides. “Estem preparats!”, etziben tots dos,
de 4 anys.
La Jonalis i el Brian són dues
persones, dos alumnes, dos fills.
També són dos dels 10.484 nens
que han rebut una beca menjador del cent per cent de l’import
a Catalunya, les que Ensenyament atorga a menors amb més
problemes econòmics.

Un de cada tres
menors de 16 anys
es troba en situació
de pobresa relativa
a Catalunya

La Jonalis, amb el ninot, i el Brian, amb la càmera de fotos, amb les mares a l’esplai

La pobresa infantil ha crescut
a tot el país. A Catalunya, un
29,4% dels menors de 16 anys es
troben en situació de pobresa relativa, i és creixent des de l’any
2008, alertava ahir el Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, al seu informe sobre els drets de l’infant, que
va presentar al Parlament. Ribó
va denunciar un “estancament” i
en alguns casos retrocés de les po-

lítiques socials, cosa que soscava
el benestar dels menors. Per això
reclama una actuació urgent en
deu àmbits relacionats amb la infantesa. El de l’alimentació i la
lluita contra la pobresa encapçala el decàleg. El segueixen l’accés
igualitari a l’educació o el dret al
lleure educatiu. No hi ha cap pla
global de les administracions contra la pobresa, però aquest any sí
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que s’han fet passos per millorar
l’equitat. L’accés a beques menjador n’és un. Aquest curs, més de
47.000 alumnes catalans rebran
algun tipus d’ajuda per a menjar.
La mare de la Jonalis, la Martina,
explica que el curs passat no li
van donar tot l’import de la beca,
només la meitat, i costava poder
cofinançar-la”.
Tant el Brian com la Jonalis es-

tres”, assenyalen la Martina i la
Nadí, la mare del Brian. “Les activitats extraescolars són molt cares, no podríem pagar-les, aquí
els donen alternatives”, afegeixen les mares, una a l’atur i l’altra empleada de la llar –treballa
unes sis hores a la setmana–.
Un estudi recent de l’Institut
d’Infància i Món Urbà (Ciimu)
amb Fundesplai sobre l’impacte
de l’esplai a les famílies concloïa
que millora l’autoestima i el vincle entre els nens, les famílies i la
comunitat. Això ho han notat
aquestes dones i els seus fills.
“Volen jugar, com qualsevol altre, aportar coses, van endavant,
i triomfaran”.c

