
MANIFEST

Es per això, que els infants d’Esplugues demanem:
-Espais segurs on puguem gaudir del nostre temps lliure i espais de joc amb els nostres amics i

amigues.
-Potenciar els espais de participació d’infants i adolescents per a la creació de nous recursos d’oci.

-Que tota la ciutadania es comprometi a vetllar pel compliment dels Drets dels Infants, amb una visió
global, per a tots els infants del món.

-Assegurar la realització d’activitats de lleure en les diferents entitats i associacions del barri i de la
ciutat.

Després de la situació de pandèmia, els infants ens veiem amb més necessitat que mai de reivindicar
els nostres drets i demanar el compromís de tota la ciutadania.

Any rere any, els nens i nenes del barri i la ciutat sortim als carrers a defensar el dret al joc i al lleure,
per demanar i exigir  polítiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la participació de tots els

infants en activitats de lleure.

Aquest any hem de sumar un factor més a aquesta reivindicació. El 30 d’Octubre es va fer pública la
mesura del tancaments dels esplais i de les activitats de lleure, uns espais educatius i segurs que van

ser els primers en reprendre les activitats de lleure al mes de juny, posant-se en primera línia i
afrontant a les adversitats  garantint i cuidant un espais segurs, mantenint-se al costat de tots i totes

nosaltres i de les nostres famílies.

“ART. 31 DRET AL JOC I AL DESCANS Tots els infants i adolescents tenen dret a
jugar, a descansar i a participar en activitats de lleure pròpies de l’edat. També

tenen dret a participar en activitats culturals i artístiques; per tant, els estats han
de promoure oportunitats adients i en condicions d’igualtat perquè puguin

integrar-se en elles.”

El joc ens aporta llibertat,
imaginació, creativitat... un món nou

on descobrir noves possibilitats i
oportunitats, on fer nous amics i

amigues.Mai deixis de jugar!

El 20 de Novembre, es celebra el 31è aniversari de la Convenció dels Drets del Infants, un aniversari
que per totes nosaltres esdevé especial, perquè coincideix amb l’article 31 de la Convenció:


