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LA SÍNDICA PARTICIPARÀ A LA FESTA DE LA INFÀNCIA 

EL 16 DE NOVEMBRE A L’ESTACIÓ DEL NORD 

La cita, ambientada aquest any en el món de l’esport, és un esdeveniment lúdic i de 

sensibilització que vol donar a conèixer a les famílies els drets dels infants 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, participarà un any més a la Festa de la 

Infància que tindrà lloc, el proper 16 de novembre, al vestíbul i a l’esplanada de l’Estació 

del Nord. En aquesta edició es celebrarà el 25è aniversari de la Convènció dels Drets dels 

Infants de les Nacions Unides. La festa, que va dirigida als i les menors de 18 anys, és un 

esdeveniment lúdic i de sensibilització que vol donar a conèixer a les famílies els drets 

dels infants. Aquest any, la festa estarà ambientada en el món de l’esport. 

Sota el lema “Vine i celebra els 25 anys dels teus drets fent esport”, s’organitzaran 

diferents activitats esportives per a tota la família. Hi haurà espais per a poder practicar 

ciclisme adaptat o bàsquet en cadira de rodes i participar en una cursa d’orientació.  

També s’’instal·larà un espai contacontes des del qual es difondran els drets dels infants, 

els hàbits saludables i els valors de l’any de la família; un taller de xapes, una activitat de 

clown al carrer (el xut antirumors), que té com a objectiu aportar a la ciutadania informació 

per desmuntar alguns dels principals rumors que circulen sobre les persones immigrades, 

i un espai dirigit a la infància de 0 a 3 anys, amb jocs de falda i de psicomotrocitat 

gruixuda. 

Per tercer any consecutiu, la síndica de greuges de Barcelona hi serà present, juntament 

amb el síndic de greuges de Catalunya, organitzant un espai de queixa, que pretén 

difondre el dret a queixar-se i a denunciar les vulneracions dels drets dels infants. Els 

nens i les nenes podran dibuixar o escriure un text que representi un dret o la vulneració 

d’aquest i després ho hauran de penjar en el costat que correspongui d’un mural fet amb 

paper d’embalar. A més, les famílies disposaran d’uns bustia de queixes per si volen 

presentar alguna reclamació. 

La resta de l’any, qualsevol vulneració d’un dret de la infància es pot denunciar a la 

defensora a través del formulari que es pot trobar al web www.sindicadegreugesbcn.cat o 

l’oficina situada a la ronda de Sant Pau, 43-45. El telèfon de la institució és el 934132900. 

http://www.sindicadegreugesbcn.cat/
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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 de la Xarxa dels Drets dels Infants, 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. 

       

  

       

    

 

 

 

   

  

   


