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EL PARC DE LA CIUTADELLA ACULL EL 17 DE 

NOVEMBRE LA FESTA DE LA INFÀNCIA 

 
La cita, ambientada en el món del circ, és un esdeveniment lúdic i de sensibilització 

que vol donar a conèixer a les famílies els drets dels infants a través de jocs i tallers 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, hi serà present amb una activitat en la 

qual els nens i nenes podran denunciar situacions de vulneració de drets 

 

El 17 de novembre, el parc de la Ciutadella acollirà una nova edició de la Festa de la 

Infància. La cita, que va dirigida als nens i nenes, i també als joves que no tinguin més de 

18 anys, és un esdeveniment lúdic i de sensibilització que vol donar a conèixer als més 

petits i a les seves famílies els drets dels infants. Aquest any la festa estarà ambientada 

en el món del circ i comptarà, com el 2011, amb la participació de la síndica de greuges 

de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. La festa commemora l’aniversari de l’aprovació de la 

Convenció sobre els Drets dels Infants per part de les Nacions Unides el 1989. 

 

Sota el lema “Passeu i vegeu”,  la festa organitzarà diferents jocs i tallers en espais situats 

al voltant del llac. A cada visitant se li entregarà un mapa del parc, que simbolitzarà un circ 

amb les seves respectives carpes. Els nens i nenes s’aniran movent pels diferents espais 

de manera totalment lliure, però l’ideal és que passin per totes les instal·lacions. A mesura 

que els petits facin les diferents activitats se’ls donaran papers de colors amb l’objectiu de 

construir un gran cartell, on posarà “El circ dels drets”, al final de la festa.  

 

Els jocs i tallers s’estructuraran en quatre grans grups de drets (prevenció, provisió, 

protecció i participació), en els quals els més petits podran fer equilibris amb monocicles i 

cable, fer acrobàcies i jocs malabars o participar en sessions de maquillatge, decoració de 

roba o percussió. La festa també disposarà d’un espai destinat als nens i nenes de 0 a 3 

anys, amb activitats en què els pares i mares podran posar en pràctica eines per a 

l’estimulació i la relació amb els seus nadons. Hi haurà jocs de falda, massatge per als 

infants, piscina de boles, màrfegues i cèrcols.  
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La síndica de greuges de Barcelona hi serà present en una prova que pretén donar a 

conèixer les situacions de risc que poden afectar els més petits de la casa i la necessitat 

de denunciar-les. L’activitat consistirà a col·locar un sí o un no en dos senyals de trànsit 

en funció de si els pictogrames representen un dret o la vulneració d’un dret, 

respectivament. Si ho prefereixen, els infants també podran fer els seus propis dibuixos o 

portar retalls de revistes que hauran de col·locar al senyal corresponent. 

 

Mentre participen en els tallers, els dinamitzadors reflexionaran amb els nens i nenes 

sobre l’estat dels seus drets en el seu entorn més immediat. És força interessant per als 

petits el fet que sàpiguen que alguns dels drets estan més o menys respectats a casa 

nostra, però que no cal anar gaire lluny per veure’n vulneracions. Només a Catalunya, 1 

de cada 4 infants catalans és pobre, i l’índex de fracàs escolar se situa entorn del 26 %, 

segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En el conjunt 

d’Espanya, 1 de cada 20 infants presenta malnutrició. 

 

A la Ciutadella, a més, les famílies disposaran d’una bústia per si volen presentar alguna 

reclamació o denunciar la vulneració d’algun dret a la defensora dels barcelonins o al 

síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, institució que també serà present a la 

Ciutadella. De totes maneres, qualsevol queixa en l’àmbit de la infància es pot fer arribar a 

Vilà durant tot l’any a través del formulari online que podreu trobar al web 

<www.sindicadegreuges.cat> o al síndic de Catalunya <www.sindic.cat>. 

 

Drets inalienables 

Entre els drets inalienables dels infants, hi figuren el dret a un habitatge digne, el dret a 

ser estimat i comprès, el dret a una bona alimentació, el dret a la no-violència, el dret a 

una sanitat adequada, el dret a l’esbarjo i al joc, el dret a l’educació, el dret a la no-

discriminació i el dret a un medi ambient segur i estable. 

 

La Festa de la Infància és una iniciativa de la Xarxa dels Drets dels Infants, constituïda per 

una vintena d’entitats en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, amb 

l’objectiu d’enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets dels 

infants, amb un especial èmfasi en el dret a la participació. 

 

El Dia Universal dels Drets dels Infants se celebra cada any el 20 de novembre. Barcelona 

se suma a aquesta efemèride amb la Festa de la Infància, que pretén convertir-se en un 

espai de reconeixement dels drets dels més petits. Tot i l’amenaça de pluja, l’any passat 

la cita va ser un gran èxit, amb més d’un miler de nens i nenes. 

  

 

  

 

http://www.sindic.cat/

