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Propostes per a les municipals 

 

Els infants són ciutadans subjectes i titulars de,drets amb capacitats per exercir-

los i defensar-los. No són patrimoni de les seves famílies ni de l'Estat; les accions 

que es desenvolupen a nivell general tenen una repercussió també directa en 

ells i per tant no els podem mantenir al marge. 

Creiem que intervenir educativament des dels primers anys de vida dels infants, 

per corregir les desigualtats, és la fórmula més eficaç per afavorir la igualtat 

d’oportunitats 

Un dels espais on més es noten i creixen aquestes desigualtats és durant el 

temps lliure dels infants i joves; és per aquest motiu que, des de fa anys, els 

centres d’esplais i agrupaments escolta de la nostra ciutat treballem fer afavorir 

un temps lliure amb potencial educatiu i inclusiu que doti d’oportunitats als infants 

i joves.  

Actualment disposem d’una xarxa de centres d’esplai que realitzen activitat 

durant tota la setmana i que treballen amb més de 6.000 infants setmanals 

El paper i la funció d’aquests ha evolucionat al llarg dels anys. Són entitats 

consolidades i compromeses amb l’educació i la comunitat; Institucions 

educatives i socials que interaccionen contínuament amb  les famílies, els 

infants, joves, el barri, les escoles i els instituts, però també amb els diferents 

departaments de l’Ajuntament: cultura, educació i política social per tal de donar 

una resposta global, inclusiva i eficaç a les famílies. 



Per la seva evolució, la gran majoria dels centres d’esplai alhora desenvolupen 

altres projectes: centres obert, espai familiar, (0-3anys) ApS, projecte 

d’intervenció familiar, casals de joves,... i és per aquest motiu que tenen la 

capacitat de donar una resposta integral als infants i joves de la nostra ciutat. 

Des d’aquest punt de vista i tenint en compte el recorregut de les entitats 

proposem algunes línies claus de cara a les eleccions municipals: 

1.- La Llei d’Infància situa al lleure com un dret a garantir i és per això que 

demanem que des de l’Ajuntament de l’Hospitalet es faciliti l’accés als infants i 

joves, en igualtat d’oportunitats, a les activitats d’educació en el lleure que 

s’organitzen des dels centres d’esplai. Creiem important facilitar l’accés a les 

activitats ordinàries però també a les activitats de colònies i campaments d’estiu 

que es realitzen fora de la ciutat i que tenen un component pel desenvolupament 

educatiu, social i cultural dels infants molt important. 

2.- Crear una bona coordinació transversal entre els diferents departaments 

de l’Ajuntament per tal de facilitar la gestió dels diferents projectes que es 

realitzen, així com una visió general i inclusiva de les accions que s’estan duen 

a terme.. És especialment important aquesta coordinació amb el Departament 

de Política Social per tal de facilitar l’accés al lleure als infants i joves amb més 

dificultats socials. 

3.- Actualment sis entitats de lleure són a més centres oberts reconeguts per 

la Generalitat de Catalunya i, per tant creiem important que totes elles formin 

part de la subxarxa de centres oberts per tal de treballar conjuntament per 

un programa de ciutat, tot respectant la idiosincràsia pròpia de cadascú 

d’aquests centres oberts que es caracteritzen per generar espais de caràcter 

inclusiu.. 

4.- Donar continuïtat i ampliar el projecte clau a tots els districtes de la ciutat, 

de caràcter preventiu, reforçant el vincle amb el món escolar potenciant la 

implicació dels mestres en la detecció i derivació dels infants així com la seva 

participació en les comissions socials on es fa  seguiment del projecte juntament 

amb serveis socials i el centre d’esplai. 



5.- Fer una aposta pels projectes destinats a joves tant des d’una perspectiva 

de barri com de ciutat i donar continuïtat als projectes vinculats al 

desenvolupament comunitari 

6.- Incorporar dintre del Pla Educatiu de 0-3 anys els espais familiars que s’estan 

desenvolupen dintre dels centres d’esplais (actualment 6) per tal de coordinar i 

donar globalitat a les actuacions que s’estan desenvolupant des de cada barri. 

7.- Donar continuïtat a l’aposta dels centres d’esplai de qualitat dotant 

d’infraestructures dignes i adaptades a les necessitats educatives als centres 

que encara no disposen d’elles  

8.- Fer un estudi dels projectes de segona oportunitat educativa de 

proximitat que es realitzen vinculats als diferents centres d’esplai i impulsar-los 

com a un recurs important de cara a que molts joves, que han sortit del circuït 

escolar, puguin donar continuïtat als estudis. 

9.- Donar estabilitat als centres d’esplai signant un acord plurianual que 

contempli els recursos econòmics, però també la transversalitat dels projectes 

que es desenvolupen i els objectius que ens plantegem assumir conjuntament. 

10.- Incorporar dintre del Pla Municipal d’Infància al Consell de l’Esplai de 

l’Hospitalet com a entitat que pot aportar la visió i opinió d’una part important dels 

centres d’esplai de la ciutat.  


