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activitats 
col·lectives
avui pot  
ser un  

gran dia!

avui pot  
ser un  
gran dia! 
una oportunitat per 
reflexionar sobre 
les desigualtats a 
través de les cele-
bracions de dies 
internacionals

presentació
Proposem incloure en les agendes 
dels nostres esplais, el desenvolu-

pament estratègic d’activitats 
de participació, difusió, 
comunicació, sensibilit-

zació i/o reivindicació 
sobre temes impor-

tants per promoure la 
igualtat d’oportunitats, 

aprofitant els acords i 
compromisos internaci-

onals per focalitzar certes 
dates de celebració internacional. 

objectius educatius
1 Fomentar el coneixement dels dies, 
anys i decennis internacionals de l’ONU, 
com a eina per agrupar interessos, es-
tratègies i reivindicació de temàtiques 
importants a escala mundial.
2 Estar en alerta i fomentar la participa-
ció en actes locals, que se sumen a altres 
iniciatives mundials.
3 Fer servir les noves tecnologies de 
comunicació, per entendre la dimensió 
dels actes de celebració, i aprendre de 
les diverses iniciatives ciutadanes de-
senvolupades.
4 Assistir com a família, com a grup o 
com a esplai, en actes i campanyes que 
sumin per la causa escollida en el dia de 
celebració.

Sumem esforços! Aquesta és la inten-
cionalitat d’aquesta activitat educativa: 
que siguem capaços de vertebrar al llarg 
de l’any certes activitats o assistir a ac-
tes de dimensió global, i no treballar 
independentment, sinó sumar esforços 
per tal que les nostres actuacions en 
l’esplai tinguin més impacte i visibilitat 
en el conjunt de la societat.

motivació
Us proposem realitzar comunicats que 
puguem difondre en els punts d’infor-
mació (suros, vestíbuls, etc...) i els canals 
comuns de comunicació dels nostres 
centres d’esplai, per poder promoure 
la reflexió i la participació en aquests 
actes, que tot i ser locals/municipals, 
tenen un abast internacional.

Aprofitem per promoure el visionat 
d’experiències ja realitzades l’any pas-
sat en el món de l’esplai: dia de la dona; 
dia del discapacitat, etc., en els punts 
d’informació a les famílies i la xarxa so-
cial que desenvolupem en els esplais.

Ampliem els continguts amb difusió 
de dimensió internaciona, veient, per 
exemple, a través d’Internet experièn-
cies creatives i simultànies a les dels 
nostres actes del barri o població.

Qui defineix el calendari  
de celebracions?
L’Organisme de les Nacions Unides, 
ONU, és l’organització que defineix un 
ampli calendari de celebracions de dies, 
anys i decennis amb l’objectiu de promo-
cionar internacionalment una temàtica 
que sigui d’interès per a la majoria dels 
països i contribueixi al desenvolupa-
ment de la cooperació internacional.

activitat



Nacions Unides (ONU) és una orga-
nització internacional fundada el 1945 
després de la Segona Guerra Mundial 
per 51 països. Es van comprometre  
a mantenir la pau i la seguretat in-
ternacionals, desenvolupar relacions 
amistoses entre les nacions i promoure 
el progrés social, millores en els nivells 
de vida i els drets humans. L’ONU pot, 
per tant, adoptar una decisió sobre 
una àmplia gamma de qüestions i pro-
porcionar un fòrum als seus 192 estats 
membres per expressar les seves opi-
nions, a través de l’Assemblea General 
(màxim govern), el Consell de Segure-
tat, el Consell Econòmic i Social i altres 
òrgans i comissions.

La tasca de les Nacions Unides arriba 
a tots els racons del món. Les qüesti-
ons que tracta són àmplies per fer del 
món un lloc millor: la pau, la prevenció 
de conflictes, l’assistència humanitària, 
el desenvolupament sostenible, el me-
di ambient, la protecció dels refugiats, 
socors en casos de desastre, la lluita 
contra el terrorisme, el desarmament, 
la promoció de la democràcia, els drets 
humans, la igualtat entre els gèneres, 
l’avançament de la dona, la governança, 
el desenvolupament econòmic i social, 
la salut internacional, la neteja de les 
mines terrestres, l’expansió de la pro-
ducció d’aliments... En definitiva, fer 
un món més segur per a aquesta i per a 
futures generacions.

Una de les iniciatives de l’ONU més co-
negudes és la proclamació de dies, anys 
i decennis internacionals. Però com s’es-
cull en comú una celebració? 

Generalment, la data escollida per a una 
temàtica té a veure amb un fet històric 
vinculat a aquesta temàtica. Per exem-
ple, el Dia Internacional per l’Eradicació 
de la Pobresa es celebra anualment el 
17 d’octubre i està escollida en reconei-
xement dels 100.000 defensors dels 
drets humans que es van unir, el 1987, 
a la Plaça Trocadero de París, en honor 
a les víctimes de la fam, la violència i la 
ignorància, per expressar el seu rebuig a 
l’extrema pobresa i fer una crida per a la 
defensa dels drets humans.

Els criteris a l’hora d’escollir la temàtica 
concreta varien segons si es tracta de la 
proclamació d’un dia, d’un any o d’un 
decenni. L’ONU també ha definit els co-
neguts Objectius de Desenvolupament 
del Mil•lenni.

Els dies internacionals: En el cas dels 
dies internacionals no existeixen uns cri-
teris unificats. Són les diverses agències 
del sistema de l’ONU qui proclamen el 
tema i el dia, i depèn de l’acceptació dels 
seus òrgans de govern. Per tant, quan 
es proclama un dia internacional no cal 
passar per l’Assemblea, però sí que se 
sol•licita la seva acceptació.

Els “dies internacionals” també reben 
el nom de “dies mundials”, “dies de les  
Nacions Unides” o “dies universals”. 

El primer dia internacional es va apro-
var l’any 1947 i va ser el 24 d’octubre, 
proclamat “dia de les Nacions Unides”. 
Actualment estan proclamats molts di-
es internacionals interessants.

Els anys internacionals: Les propostes 
de proclamació dels anys internacionals 
sí que es presenten directament a l’As-
semblea perquè aquesta les examini i 
adopti mesures al respecte.

Els criteris de selecció dels anys in-
ternacionals sí que estan definits. La 
temàtica ha de ser d’interès prioritari en 
les esferes polítiques, social, econòmica, 
cultural i humanitària o de drets humans; 
ha d’afectar la majoria dels països i s’hi 
han de poder aportar solucions.

Les propostes d’anys internacionals 
tracten sobre temes econòmics i soci-
als. Tenen com a objectiu fonamental la 
promoció pràctica dels esforços inter-
nacionals en pro del desenvolupament 
de la temàtica. Sobretot es té molt en 
compte amb la celebració d’un tema du-
rant un any que aquest es tradueixi en 
resultats identificables i pràctics, i que 
les mesures que es duguin a terme en 
el pla internacional complementin les 
d’àmbit nacional. 
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Actualment, s’estan desenvolupant 4 
programes diferents per cada any: 

• 2010. Està proclamat com (1) Any in-
ternacional de la Gent del Mar; (2) Any 
Internacional de l’Apropament de les 
Cultures; (3) Any Internacional de la Di-
versitat Biològica i (4) Any Internacional 
de la Joventut.

• 2011. Està proclamat com (1) Any In-
ternacional de la Joventut (continua); (2) 
Any Internacional de la Química; (3) Any 
Internacional dels Afro-descendents i 
(4) Any Internacional dels Boscos.

Els anys europeus: finalment, existei-
xen també els anys europeus. Aquests 
estan proclamats per la Comissió de la 
Unió Europea (UE). La UE està formada 
per 27 països i el seu objectiu és vetllar 
per propiciar i acollir la integració, la 
governança i les polítiques dels pobles 
i estats d’Europa. Aquesta comunitat 
política va néixer el 1993 i defineix anu-
alment una temàtica de rellevància pel 
conjunt dels estats europeus.

•	 AE	2010	és	l’Any	Europeu	de	Lluita	
contra	la	Pobresa	i	la	Exclusió	Social, 
de gran incidència en l’actual proposta 
educativa. A l’acabament de l’any es de-
senvoluparan actes ciutadans en moltes 
ciutats d’Europa.

•	 AE	2011	serà	l’Any	Europeu	del	 
Voluntariat

Els decennis internacionals: Les pro-
postes de proclamació dels decennis 
són aprovades pel Consell Econòmic 
i Social (ECOSOC). L’Assemblea Ge-
neral de l’ONU proclamarà el decenni 
internacional proposat després que 
els òrgans intergovernamentals com-
petents hagin analitzat amb detall la 
proposta i s’hagin tingut en compte les 
opinions de tots els estats membres i les 
ONG interessades. 

Les propostes han d’incloure un projec-
te de programa d’acció amb objectius i 
activitats ben definits en els plànols in-
ternacional, regional i nacional.

Actualment, estan desenvolupant-se 11 
decennis proclamats, simultàniament. 
Els més importants, d’acord amb aques-
ta proposta educativa són:

•	 2001-2010:	 Decenni	 Internacional	
d’una	cultura	de	Pau	i	No	Violència	per	
als	infants	del	món.

•	 2008-2017:	 Segon	 Decenni	 In-
ternacional	 per	 a	 la	 eradicació	 de	 la	
Pobresa.



activitats
Us proposem un pla de treball per infor-
mar i organitzar la participació col•lectiva 
de la comunitat de l’Esplai en els actes 
que es puguin generar al voltant de les 
celebracions mundials.

Un calendari de festes comunes 
per a tot el món
Vinculat a la proposta educativa d’en-
guany, elaborarem i difondrem un 
calendari propi amb les dates més im-
portants a celebrar durant el proper curs 
2010-2011.

A continuació, us presentem una pro-
posta. En aquesta, s’han seleccionat 
dies de celebracions lligats als temes de 
l’actual proposta pedagògica “Mirall”. En 
el procés, hem destriat molts dies inter-
nacionals específics vinculats a temes 
de salut, medi ambient, cooperació... 
Gairebé quasi totes les malalties i molts 
problemes ambientals i ecosistemes te-
nen el seu dia proclamat. La llista és molt 
extensa.

Per això, proposem que seleccionem 
certes dates emblemàtiques, molt con-
cretes, i planifiquem estratègies per 
poder-les difondre a la comunitat amb 
l’objectiu de fer visible una temàtica que 
ens afecta socialment, destinar temps 
a conèixer l’actual realitat i reivindicar 
políticament i socialment propostes de 
millora que facin augmentar la qualitat 
de vida de totes les persones.

Proposta de calendari:

SEtEmbrE
•	 21 Dia Internacional per la Pau 

OctubrE
•	 17 Dia Internacional per a l’Eradicació 
de la Pobresa

NOVEmbrE
•	 20  Dia Mundial de la Infància 

DESEmbrE
•	 3 Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat 
•	 10 Dia dels Drets Humans 

GENEr
•	 30 Dia Mundial de la No Violència

mArç
•	8 Dia Internacional per als Drets de la 
Dona i la Pau Internacional
•	 21 Dia Internacional de l’Eliminació de 
la Discriminació Racial

mAIG
•	 15 Dia Internacional de les Famílies
•	 17 Dia Internacional contra la  
Homofòbia

JuNy
•	5 Dia Mundial del Medi Ambient 

AGOSt
•	 31 Dia Internacional de la Solidaritat

Convocatòries d’actes
Des dels propis centres d’esplai, cer-
carem i farem difusió de les diverses 
convocatòries d’actes, iniciatives d’ad-
hesió, campanyes, per a què els diversos 
col•lectius dels centres de lleure hi pu-
guin participar.

Cadascú presentarà les dates a cele-
brar seleccionades segons els sistemes 
establerts de relació amb les famílies 
i la població. Podem fer servir cartes 
lliurades en mà, enviades, comunicats 
electrònics o revistes que ja elaborem. 
Aprofitem bé els mitjans que ja tenim.

Feu participar en l’elaboració de les 
propostes de convocatòria als vostres 
infants i joves. Informeu-los de què se 
celebra i demaneu-los aportacions per 
fer les comunicacions més maques i 
efectives (eslògans, dibuixos, redac-
tats...).

La participació pot ser molt variada, in-
dependentment de la seva efectivitat: 
assistència a manifestacions, actes o 
festes públiques; adhesions de signatu-
res per a campanyes; elaboració d’escrits 
en diaris locals o manifests, etc.
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Assistència a actes
En aquestes certes dates, molt concretes 
i seleccionades, totes elles vinculades 
a la proposta educativa, participarem 
col•lectivament com la gran família de 
l’esplai que som. Ens haurem de coordinar 
per programar, mobilitzar-nos, participar 
i/o assistir a aquests actes col•lectius en 
funció de les seves característiques. 

Elaborarem un reportatge fotogràfic de 
les nostres participacions per poder-ho 
després difondre a través dels nostres 
canals interns de comunicació.

Valoració 

La reflexió i la valoració final hauria de 
servir per aprofundir en els següents as-
pectes:

• Reconèixer que homes i dones te-
nen dret a la igualtat i al respecte de les 
diferències, i que davant de situacions 
preocupants o conflictives podem lluitar 
per millorar la situació actual. 

• Els actes col•lectius de participació 
tenen sempre dificultats per mesurar-
ne l’impacte i el número de participants. 
Parlem amb els infants sobre com és de 
difícil mesurar el volum de participació, de 
compromís i d’interès.

• No hi ha un sistema millor o pitjor que 
un altre. Les mobilitzacions grans poden 
o no tenir major impacte que una carta de 
quatre línies escrita a un diari per a què 
tothom la llegeixi. Valorem amb ells com 
la lluita i la intencionalitat no sempre van 
associades a resultats i efectivitat. Per 
tant, hem de ser creatius en pensar altres 
vies de sensibilització i comunicació per a 
la població.

posar atenció als 
aspectes següents
• Parem atenció que aquesta activitat 
col•lectiva per a tota la família del centre 
de lleure necessita uns bons dinamitza-
dors. Tot i que poden participar infants, 
famílies, etc... són els propis monitors/es, 
a través dels seus òrgans de direcció, els 
responsables que sigui activa i motivado-
ra la proposta que presentem.

• És important generar un bon clima de 
grup perquè tothom es trobi còmode i pu-
guin expressar-se amb sinceritat totes les 
opinions, per més diverses que siguin.

• Aprofitem aquestes participacions 
col•lectives per educar els nostres infants 
i joves en les conductes i actituds que 
hem de tenir individualment i com a grup. 
Sobretot, ordre en la gestió del grup (on 
quedem, què fem si algú es perd, com ens 
comuniquem, com portem el material...); 
prevenció de riscos (actituds autòno-
mes per evitar danys propis i als altres); 
i seguretat (alimentació, beguda, civisme, 
transport...).

recursos
• Organització de les Nacions Unides. 
Calendari de celebracions. 
http://www.un.org/spanish/events/
calendario/

• Unió Europea. 
http://europa.eu/index_es.htm


