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UNES 600 PERSONES VAN ASSISTIR A LA FESTA DE LA 

INFÀNCIA A L’ESTACIÓ DEL NORD 

La síndica va co-organitzar un espai que pretenia difondre el dret a queixar-se i a 

denunciar les vulneracions dels drets dels infants a través d’una activitat 

Sota el lema Vine a expressAR-Te, es van realitzar tallers de xapes, manualitats 

maquillatge, titelles i altres activitats que tenien com a objectiu promoure l’ús de 

l’art com a eina d’estimulació de la infància 

Unes 600 persones van assistir a la Festa de la Infància que va tenir lloc el 18 d’octubre al 

vestíbul del Centre Municipal i a l’esplanada de l’Estació del Nord (C/Nàpols, 42). La festa, 

que anava dirigida als més petits, és un esdeveniment lúdic i de sensibilització que vol 

donar a conèixer a les famílies els drets dels infants.  

Per tercer any consecutiu, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, hi va ser 

present co-organitzant un espai de queixa amb el síndic de greuges de Catalunya, Rafael 

Ribó, i la FAVB. L’activitat pretenia difondre el dret a queixar-se i a denunciar les 

vulneracions dels drets dels infants a través d’una activitat. En aquesta edició, els nens i 

les nenes i les seves famílies van presentar diferents reclamacions. 

Entre les recomanacions que la síndica ha fet en matèria d’infància, i que es van recordar 

en la festa, hi figuren el dret dels nens i les nenes a gaudir d’una educació engrescadora i 

de qualitat, a tenir accés lliure i gratuït a la cultura i a ser educats en el civisme. 

Sota el lema Vine a expressAR-Te, es van realitzar tallers de xapes, manualitats 

maquillatge, titelles i altres activitats que tenien com a objectiu promoure l’ús de l’art com 

a eina d’estimulació de la infància. A l’espai de queixa, per exemple, la FAVB va 

organitzar un estand amb dibuixos que representaven els drets dels infants i que els nens 

i les nens havien de pintar. 

La Festa de la Infància es va desenvolupar tant a l’interior de l’Estació del Nord com a 

l’explanada exterior. A l’interior es feien els tallers i les activitats per als més petits, i a 

l’exterior, les actuacions musicals i els espectacles, com per exemple el del grup 

d’animació Xiula.      
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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 organitzada per la Xarxa dels Drets dels Infants i 

l’Ajuntament de Barcelona. La Xarxa està constituïda per una sèrie 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 la promoció dels drets dels infants, amb un èmfasi especial en el 

dret a la participació. 

El Dia Universal dels Drets dels Infants se celebra cada 20 de novembre en 

commemoració de l’aprovació de la convenció sobre els drets de l’infant, adoptada per les 

Nacions Unides l’any 1989. Barcelona se suma a aquesta efemèride amb la Festa de la 

Infància, que pretén convertir-se en un espai de reconeixement dels drets dels nens i les 

nenes de la ciutat. 

L’assistència a la cita d’aquest any va ser menor que en anteriors edicions per la 

coincidència amb la Festa dels Súpers, que se celebrava a  Montjuïc.      

    

 

 

 

   

  

   


