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què ens motiva a 
treballar el  
tema de la igualtat 
d’oportunitats?
La intenció d’aquesta proposta edu-
cativa és promoure l’educació per a la 
igualtat, el respecte a la diversitat de 
capacitats i fomentar el compromís 
dels infants i joves per dur a terme 
accions que contribueixin a la justícia 
social. Ens proposem treballar el tema 
de la igualtat d’oportunitats en relació 
a tres aspectes: 

1. El gènere  
2. La discapacitat  
3.  L’exclusió i la pobresa

A través d’aquesta proposta volem re-
flexionar sobre els reptes que tenim des 
del lleure, per tal que els esplais esde-
vinguin veritables espais inclusius, on 
tothom hi tingui oportunitats d’accés, 
de créixer, de relacionar-se, d’aprendre 
en igualtat de condicions. 

Tot i el llarg recorregut que ha signifi-
cat progressar envers la consecució de 
la igualtat d’oportunitats encara estem 
lluny d’aquest objectiu. Hi ha prou da-
des i informes que així ho confirmen: 
al 2009, el grup més nombrós de do-
nes víctimes de violència sexista tenia 

menys de 30 anys; 2 Nois i noies amb 
discapacitat sensorial d’arreu del món 
reconeixen, entre d’altres qüestions, 
que pateixen discriminació basada en el 
rebuig i la por, i que tenen dificultats per 
accedir a l’escola o moure’s amb autono-
mia pels seus barris i ciutats.3 

Els alts índexs assolits en benestar 
social podrien indicar-nos que la pro-
blemàtica de la pobresa i l’exclusió està 
present principalment en altres països, 
i encara que admetem que a casa nos-
tra també, potser no ho percebem com 
a un problema que ens implica a tots i 
totes. El 2010 ha estat proclamat l’any 
Europeu de Lluita contra la Pobresa i 
l’Exclusió Social i motius no en falten: 
78 milions de persones de la UE viuen en 
situació de risc de pobresa, de les quals, 
19 milions són infants.4 A Catalunya, uns 
240.000 infants entre 0 i 16 anys viuen 
en situació de pobresa.5   

Hi ha prou raons doncs perquè des de 
l’esplai no abaixem la guàrdia i treballem 
plegats perquè cap infant se’n senti ex-
clòs, que cap jove discrimini a un altre, 
que cap educador o educadora limiti les 
possibilitats de viure noves experiènci-
es als nois i noies, que cap família deixi 
de participar per raons socioeconòmi-
ques, que l’entorn sigui inclusiu i que 
entre tots i totes fem realitat el somni 
d’un món millor per a tothom. 
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