
PER UNA INFÀNCIA APODERADA I TRANSFORMADORA

Resolució sobre l’adulcentrisme d’Esplais Catalans

Esplais  Catalans eduquem per  a  la  transformació social  i  amb els  drets  dels  infants  com a marc de

referència. La infància té un paper rellevant per nosaltres i per això volem que tingui més veu i més poder

de decisió en la nostra societat. Som conscients que vivim en un sistema adultcentrista, on l’adult esdevé

el centre de tot, i el seu poder impregna qualsevol etapa vital, cosa que fa que la infància es mantingui en

una situació especialment desfavorida. La visió adulcentrista no només limita i dificulta el  paper actiu,

apoderat i participatiu que haurien de tenir els nostres infants i joves de l’esplai, sinó que també està

present als carrers, a les escoles i a tota la societat.    

En el món en què vivim, els infants no són considerats ciutadans de present, només de futur. El seu paper

és el de fer-se adults, i formar part d’un sistema que en la majoria dels casos  té com objectiu socialitzar-

los i preparar-los per la vida adulta. No és estrany que des de ben petits se’ls pregunti què volen ser de

grans, o que hagin de complir amb horaris i tasques que responen més a lògiques adultes que no a la seva

necessitat d’estar present, jugar i descobrir. Per sort, cada cop més la innovació pedagògica posa al centre

de l’acció educativa a l’infant, fet que propicia noves maneres de participació, on els seus interessos i

inquietuds es tenen en compte. Tanmateix, sabem que falta camí per recórrer, i que el primer pas perquè

els infants vulguin expressar-se i tinguin el desig de fer-ho és que els adults sàpiguen escoltar-los i posar

al centre del debat les seves propostes. 

Un dels aspectes on menys pes té la infància es vincula amb la construcció dels nostres barris i pobles, ja

que gran part del què ens envolta i del nostre mobiliari urbà respon a lògiques adultes.  Els carrers estan

pensats per circular amb vehicle, i els espais de joc infantil  són limitats, i d’ús exclusiu, que a nivell

estètic  recorden  a  tancats  per  “perill  i  seguretat”. A tot  això, cal  sumar-hi  les  més  que  restrictives

ordenances de civisme d’algunes poblacions, on es prohibeix jugar a pilota, entre d’altres.  No es tenen en

compte les inquietuds, preferències i necessitats dels infants, i el joc compartit als carrers ha passat a ser

una activitat privada de cada llar.

Un altre aspecte rellevant té a veure amb la manca d’espais on els infants i els joves poden dir la seva,

crear un discurs, fer propostes vinculants, i  decidir la seva voluntat en els temes que els afecta.  Per què

un infant no pot discutir amb un adult sobre com vol que sigui la seva educació? Per què un infant no pot
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opinar sobre com vol que sigui el seu barri o ciutat, i en cas de fer-ho, per què tan poques vegades es dóna

sortida a la seva proposta?

Encara avui, ens trobem amb espais de decisió formats per gent adulta que discuteix sobre la infància,

quan precisament la presència d’infants tindria tot el sentit del món. Entenem que qualsevol política

d’infància hauria de partir de les seves propostes i interessos. Sabem també, que els consells d’infants o

escolars no sempre són espais reals de participació i política ja que qui acaba decidint és l’adult. 

Els infants i joves són  el centre de la nostra acció educativa. Les monitores, acompanyem als infants en

la seva presa de decisions,  apostem per una infància apoderada, amb veu i capaç de participar des del seu

entorn immediat. Volem una infància que pugui ser partícip d’espais decisoris sobre allò que més els

afecta  i  d’altres  qüestions  importants.  Volem una  infància  que  sigui  agent  transformadora  del  seu

entorn. 

Per tot això, des d’Esplais Catalans, demanem: 

• Que es desenvolupin polítiques de sensibilització i conscienciació sobre el poder adult 

• Que els infants tinguin veu i  vot a la nostra societat, tenint els mateixos drets i  deures que

qualsevol altre ciutadà. 

• Que el sistema s’adapti als ritmes i necessitats de l’infant, i no dels adults.

Per aquest motiu, des d’Esplais Catalans ens comprometem a:

• Prendre consciència dels nostres privilegis com adults i seguir fomentant la participació infantil i

juvenil en les nostres entitats i associacions. 

• Construir  un  òrgan  de  decisió,  dins  d’Esplac,  que  estigui  construït  per  infants  i  joves  de

l’associació.

• Crear una nova convenció dels drets dels infants feta i participada per infants i joves. 
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