
 

LA FESTA DE LA INFÀNCIA DONARÀ A CONÈIXER 

ELS DRETS DELS INFANTS EL 19 DE NOVEMBRE AL 

PARC DE LA CIUTADELLA 

Només a Catalunya, la pobresa afecta 2 de cada 10 infants i prop de 500 es 

troben en una situació d’extrema vulnerabilitat pendents d’entrar en un centre 

d’acollida 

La síndica de Barcelona participarà en una activitat que convidarà els més petits 

a dibuixar situacions en les quals es puguin vulnerar alguns dels seus drets   

La Festa de la Infància donarà a conèixer els drets dels infants el 19 de novembre al 

Parc de la Ciutadella. A través de tallers i jocs, els més petits i els seus pares 

s’endinsaran en alguns dels drets fonamentals de la infància reconeguts 

internacionalment. La festa, que va dirigida a nens i joves fins als divuit anys, comptarà 

amb la participació per primer cop de la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà. 

La cita se celebrarà aquest any per segon cop. La intenció dels organitzadors és que, 

entre les 10.30 i les 14.30 hores, la Ciutadella esdevingui una ruta lúdica i de 

conscienciació entorn dels drets dels infants. La trobada tindrà onze parades que 

coincideixen amb alguns dels drets que apareixen en la Convenció sobre els Drets 

dels Infants: identitat, atenció especial, joc, comprensió i afecte, participació, protecció, 

educació, salut, igualtat, pau i benestar i denúncia. 

A la festa, que commemora l’aniversari de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets 

dels Infants de les Nacions Unides, la Sindicatura hi serà present en una activitat que 

vol posar de relleu les situacions de risc que poden afectar els més petits de la casa i 

la necessitat de denunciar-les. 

Un  grup d’animadors convidarà els nens i nenes que pensin si coneixen situacions en 

què es poden vulnerar alguns dels drets dels infants. Quan les hagin pensat, els petits 

podran plasmar les seves idees en un escrit o en un dibuix que es penjarà d’un gran 

mural que pretén evocar la portada d’un diari. 



També està previst preguntar als menors si saben on han d’anar a queixar-se quan 

detectin a l’escola, a casa o al seu barri, una situació d’indefensió i se’ls convidarà que 

escriguin una queixa a la síndica i la dipositin, a continuació, en una bústia.  

Al llarg de l’activitat, els responsables reflexionaran amb els nens i nenes sobre l’estat 

dels seus drets en el seu entorn més immediat. És força interessant per als petits que 

sàpiguen que alguns drets estan més o menys respectats a casa nostra, però que no 

cal anar gaire lluny per veure’n vulneracions. 

Només a Catalunya, la pobresa infantil afecta 2 de cada 10 infants, 3 de cada 10 

adolescents no estudia més enllà de l’ESO i prop de 500 menors es troben en situació 

d’extrema vulnerabilitat pendents d’entrar en algun centre d’acollida o protecció. 

Només 40 municipis dels 946 de Catalunya tenen un Consell d’Infants. 

Les situacions de vulneració de la infància es poden denunciar a la síndica de greuges 

de Barcelona, al síndic de Catalunya, als serveis socials, als centres d’atenció 

primària, a la Guàrdia Urbana, als Mossos d’Esquadra i a la Fiscalia de Menors. 

 


