Dret al joc, la cultura i el
descans a Mwanza i Masonga
Tanzània
Dret al joc
El dret al joc està reconegut per a
tots els infants del món a l’article 31 de la Convenció sobre els
Drets de l’Infant: Els estats membres reconeixen el dret de l’infant
al descans i a l’esplai, al joc i a les
activitats d’esbarjo adequades a
la seva edat, i a participar lliurement a la vida cultural i les arts.
Es tracta d’una obligació assumida pels governs a l’agenda 2030
mitjançant el compromís de la
creació d’espais per a la reacreació.
Infants jungant a la localitat de Masonga.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Contribuir en el compromís de
l’agenda 2030 per garantir el
dret al joc d’infants i joves de
Tanzània.

El joc, la cultura i el descans
són uns dels drets que acostumem a donar per garantits
i oblidem que encara hi ha
moltes coses a fer.

Col·laborant amb les comunitats maristes de Masonga i
Mwanza en la compra de materials per a activitats esportives i culturals.

Segons diversos estudis, nens i nenes, si poden triar,
escullen jugar. Es tracta d’una activiat primària per a la
infància, un valor fonamental.
Els germans maristes són presents a Tanzània des de fa més de 25 anys, inicialment a l’aldea
de Masonga i, més recentment, a la ciutat de Mwanza, tots dos llocs situats a la vora del llac
Victòria. És una presència que s’ha materialitzat en l’administració de dues escoles d’Educació
Secundària: Masonga Secondary School i Marist Boys Secondary School, centres que busquen
contribuir a l’educació dels joves tanzans per al creixement del país. Tot i que als dos centres les
respectives direccions miren d’oferir espais alternatius a la formació acadèmica per a la recreació cultural i esportiva, no sempre és fàcil trobar materials que permetin dur a terme aquestes
activitats.
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Joves de l’escola Marist Boys Secondary School participen en una de les activitats esportives de l’escola.

Segons l’organització ‘Right to play’, afavorir el joc ajuda a fer que nens i nenes tinguin
un millor desenvolupament a l’escola, i que infants i joves guanyin confiança, motivació i
aprenguin a cooperar i col·laborar amb tothom.
Atès que els alumnes maristes d’aquestes localitats van a escoles internats, durant els caps
de setmana es té l’oportunitat i responsabilitat
de promoure el bon ús del temps lliure, desenvolupar els seus talents i entreteniments, i dur
a terme activitats que, des de l’inici del funcionament de les escoles, s’han considerat com
una part fonamental en l’estructura i dinàmica
escolar.
El projecte promou la compra de diferents
equips i materials per a les dues escoles (a
Mwanza i Masonga) per tal que l’alumnat en
pugui fer ús durant el temps lliure, afavorint
així l’accés a espais que garanteixin el dret al
joc, la cultura i l’oci.
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Localització de Mwanza i Masonga, Tanzània.

