
Organitza:
Ajuntament de Barcelona - Acció Social i 
Ciutadania

Entitats i administracions col·laboradores:
Amnistia Internacional
Associació Diomira
Associació Esportiva i Educativa Dinàmic 
CEESC 
Companyia teatral +Tomàcat 
COMRàdio i Ràdio Gràcia. Programa El Galliner 
Creu Roja Joventut
Diputació de Barcelona
Esplac
Estudi de Música Tri-tó 
FAVB
FEDAIA
Federació Catalana de l’Esplai
Fundació Catalana de l’Esplai 
IES XXV Olimpíada
Intervida
Oficina de Coordinació Any Cerdà 
Parlament de Catalunya
Save the Children
TIAC
UNICEF
Urban Dance Factory
Xino Xano Associació de Lleure 

Jocs, amor, salut, família, 
educació, pau, igualtat, defensa 
davant de perills, ser estimats 
per la família, participació...

Escriu el teu desig a la part del darrere i el penjarem a la cua 
del gran Estel dels Drets dels Infants. Un estel que representa 
la il·lusió i l’esperança de tots els infants i que farem volar per 
celebrar aquest 20è aniversari.

I a les 12 del migdia, bufarem tots junts per fer volar el gran 
Estel dels Drets dels Infants, perquè dugui pel cel els millors 
desitjos per a tots els infants del món.

Els drets dels 
infants fan  
20 anys.
Quin és el teu 
desig d’aniversari?

Dia Universal  
de la Infància
Els Drets dels Infants fan 20 anys
Diumenge 22 de novembre de 2009  
al Parc de la Ciutadella de 10.00 a 14.30 h

No t’ho perdis!
www.bcn.cat Acció Social i Ciutadania



Programa de la festa
Escenari de la cascada
10.00 h Obertura i conducció de l’acte a càrrec de Clara Darder i 

Arnau Maymó, de El Galliner i col·laboradors.
10.30 h Coral i orquestra infantil de l’Estudi de Música Tri-tó.
11.15 h Presentació dels videoclips Coneix els teus drets! del CEESC 

amb l’actuació de Macedònia.
12.00 h Els Drets dels Infants fan 20 anys! Acte de celebració a 

càrrec de Pep Callau.
13.00 h Escenificació de la cançó Imagine, de John Lennon,  

i interpretació de l’Himne de l’Alegria. Alumnes de l’IES 
XXV Olimpíada, organitzat per la FAVB.

Escenari del llac
10.00 h Interpretació a càrrec d’un grup d’infants sobre els Drets i 

els Deures, de FEDAIA.
10.30 h Representació de Vet aquí els nostres drets, a càrrec 

d’Esplac.
11.00 h Teatre acció Mercat del nen treballador, a càrrec 

d’Intervida.
11.30 h Contacontes La història de la Ikram, a càrrec de Save the 

Children.
13.00 h Representació de La Muralla per part de nens i nenes, 

organitzada per la FAVB.
13.30 h Contacontes, Amnistia Internacional.

Escenari de les escales
 Exhibició i master class de hip-hop, d’Urban Dance Factory.
 Animació i música de la companyia teatral +Tomàcat.

Esplanada de la cascada 
 Taller de carioques, de màgia, de xapes, de titelles de dit i de 
maquillatge; ludoteca, parxís gegant i memory dels residus; cuina i 
forn solar; jocs ecològics, i servei mòbil d’informació, a càrrec de Creu 
Roja Joventut. 
 Taller de fotomaton, màgia, jocs i lectura, a càrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona.
 Tallers, jocs i titelles del bagul d’activitats I tu, què opines?, amb la 
FEDAIA.
 Joc d’embolics gegant Embolica’t amb els teus drets i taller Dóna color 
als teus drets, a càrrec d’Esplac.
 Taller de dibuix Els meus drets com a infant, a càrrec de la FAVB.
 Tallers variats a càrrec de Xino Xano Associació de Lleure i de 
l’Associació Esportiva i Educativa Dinàmic (Federació Catalana de 
l’Esplai).
 Juga pels teus drets amb UNICEF.
 Jocs per a tota la família d’Acció Social: Què saps de la Barcelona 
social? i Juga amb el Programa d’Infància, de l’Ajuntament de 
Barcelona.
 Gimcana i fitxa puzle sobre els Drets dels Infants de l’Associació 
Diomira.
 Taller de mòbil articulat d’Amnistia Internacional.
 Projecció del vídeo de la Trobada dels Consells dels Infants, a càrrec de 
la Diputació de Barcelona.
 Exposició de dibuixos Els meus drets com a infant, a càrrec de la FAVB.
 Exposició Vet aquí els nostres drets. Els Drets dels Infants segons els 
seus protagonistes, a càrrec d’Esplac.
 Projecció del vídeo musical dels infants i adolescents I tu, què opines?, 
a càrrec de FEDAIA.
 Connexió i dinamització del web Drets dels Infants, a càrrec de la 
Fundació Catalana de l’Esplai i la Diputació de Barcelona.
 Portes obertes per visitar el Parlament de Catalunya, entrada fins a les 
13.30 h.
 Connexió del web Coneix els teus drets, a càrrec del CEESC.

Fem volar els millors 
desitjos per a tots els 
infants del món.

Escriu o dibuixa a l’espai indicat el teu desig d’aniversari per als infants 
del nostre món.

Retalla i plega el paper seguint les línies de punts per obtenir un bonic 
llaç de color.

I recorda que les 12 del migdia farem volar tots junts el gran Estel dels 
Drets dels Infants, ple de bons desitjos per a tots els infants del món.

Dia Universal  
de la Infància
Els Drets dels Infants fan 20 anys
Diumenge 22 de novembre de 2009  
al Parc de la Ciutadella de 10.00 a 14.30 h


