MES DELS DRETS DE L’INFANT

La importància
de ser infant
Esplugues se suma a la celebració del 22è aniversari de la
Declaració dels Drets dels Nens i Nenes de les Nacions Unides
22è ANIVERSARI DE LA
CONVENCIÓ DELS DRETS
DELS INFANTS

ls infants són un col·lectiu especialment vulnerable; no obstant això, sobre les seves espatlles descansa el nostre futur.
Aquestes dues característiques
intrínseques a la infància fan que sigui essencial protegir-la per tal d’assegurar que
tots els nens i les nenes tinguin l’accés
garantit a un ple desenvolupament físic,
mental i social.
És per aquesta raó que el 1959 les Nacions
Unides van aprovar una Declaració dels
Drets dels Nens i Nenes; primer moviment
d’una iniciativa que va portar el 1989 a la
signatura de la Convenció sobre els Drets
dels Infants, un tractat internacional jurídicament vinculant, que obliga al seu
compliment a tots els països que s’hi han
adherit. El que a la pràctica vol dir gairebé
tots els Estats del món.

E

Diumenge, 20 de novembre, es compleix el 22è aniversari de la Convenció
dels Drets dels Infants; i és, normalment,
12 h Parc Pou d’en Fèlix
la data en la qual es commemora aquesTallers de cultura popular
ta fita. Esplugues vol demostrar el
Tallers de jocs tradicionals
seu compromís afegint-se a la
Tallers de participació
celebració; no obstant això,
Lectura del manifest
aquest any, amb motiu de
Contes amb valors
les eleccions generals,
De 17.30 h a 20 h
aquesta es trasllada al
Espai La Baronda
dissabte 26.
Tanmateix, la festa
Auques sobre els drets de l’infant
no es limitarà a les
Escola Folch i Torres
activitats previstes
Concert a càrrec de l’Escola
per al dia 26, sinó que
Municipal de Música i de la Coral
Esplugues té preparada
El cor de la Nit
una programació dedicada als drets de l’infant,
Lectura manifest
que ocuparà tot el mes de
novembre. ●

De dimarts 8 a dijous 10
"No callis, digues-hi la teva"
Gravació d’un vídeo contra la violència amb
joves dels instituts La Mallola, Joanot Martorell i Severo Ochoa.
Es projectarà a l’acte que se celebrarà el
25 de novembre, a les 19 h, a la porta de
l’Ajuntament.

Dimarts 8
De 18 a 21 h
Casal de Cultura
Robert Brillas
"Educar-nos per
educar"
Per a pares i mares
interessats en trobar la seva manera
d’educar. Els tallers s’impartiran fins el juny
Casal de Cultura Robert Brillas.

De dijous 3 de novembre
a dimarts 22 de desembre
De 18 a 20 h
Espai Jove Remolí
Taller jove: teatre social
Destinat a joves de 12 a 15 anys, els ofereix
un taller d’interpretació i representació de la
realitat que els rodeja.

Diumenge 6
12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Esplugues Entra En Escena (eeee!):
El gat amb botes
L’adaptació d’aquest conte infantil per part
de la companyia Campi qui Pugui demostra
que la fórmula recollida per Perrault segueix
vigent, no solament per passar una bona
estona, sinó també com a peu a reflexionar
sobre temes tan vigents como la riquesa,
l'honradesa o l’ambició.
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Dissabte 5
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’Hora del Conte
La rateta que escombrava l’escaleta
i altres contes d’animals, a càrrec de
Blai Senabre. Què tenen en comú una rateta molt presumida, un cargol amb mal de
panxa i un bou que fa un pet? Doncs que
són els protagonistes dels contes d'en Blai.
Tres històries ben divertides i participatives
que ens faran passar una bona estona.

Dimecres 9
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Story Time
Contes i tallers en anglès per a infants a
partir de 6 anys, a càrrec de Mary Hidalgo.

Dissabte 12
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’Hora del Conte
Passejant pel món, a càrrec de moOon
Mas, sobre el Dia dels drets de l’Infant.

Dimarts 15
18 h
Biblioteca La Bòbila
L’Hora del Conte
Amb Marga Socias.

Dimecres 16
18 h
Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues
Conta-contes
no sexistes
Per què els herois han
de ser sempre homes i
les dones han de quedar relegades a un paper passiu? Créixer en un
ambient d’igualtat és important per tal que
els infants tinguin les mateixes oportunitats
i fonamentin les seves relacions en el respecte. I per a això, res millor que desterrar
els estereotips tradicionals i aprendre dels
contes no sexistes per a nens i nenes de
totes les edats.

Una programació
on els nens i les nenes
són els protagonistes
X La

celebració del 22è aniversari de la
Convenció dels Drets dels Infants és una
festa que, a Esplugues, s’allarga durant
tot el mes de novembre. Reivindicar i
difondre aquests drets és l’objectiu principal, és per això que els nens i les nenes
de totes les edats són els protagonistes de
les activitats que s’han preparat.
Dissabte 26, serà el dia dedicat enguany
a la declaració. Al matí els actes tindran
lloc al parc Pou d’en Fèlix, on a partir de
migdia se succeiran diversos tallers: de
cultura popular, de jocs tradicionals i de
participació. Així mateix, també es procedirà a la lectura del manifest i a la narració de contes amb valors, on els personatges del contes tradicionals se surten del
guió habitual de les seves peripècies per
manifestar-se a favor dels seus drets com
a infants.
A la tarda, l’activitat es traslladarà a
l’Espai La Baronda (de 17 a 20 h). Allà trobarem les auques sobre els drets de l’infant de l’Escola Folch i Torres, el concert
a càrrec de l’Escola Municipal de Música i

de la Coral El Cor de la Nit, així com una nova
lectura del manifest.
La programació no s’acaba aquí, ja que
podrem trobar diverses activitats relacionades al llarg del mes. Contes a
dojo, tallers, teatre i més coses, consulteu la nostra agenda! ●

Dijous 17
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Contes Menuts
El llop, el garrí, l’ànec i l’oca,
a càrrec d’Eva González.
Versió francesa del conte dels tres porquets.
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats
d’un adult. Places limitades, cal inscripció
prèvia.

Dimecres 23
De 18 a 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Conferència a càrrec de Jorge Barudy, psiquiatre i terapeuta familiar. Autor
de diversos llibres sobre resiliència: la capacitat de l’individu per afrontar amb èxit una
situació desfavorable, i per superar les circumstàncies adverses.

Dissabte 19
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’Hora del Conte
La de vermell, a càrrec de Sandra Rossi
La de vermell es mourà entre sis escenaris
on transcorre la història de la inefable caputxeta.

Dimecres 23
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues
Story Time
Contes i tallers en
anglès per a infants a
partir de 6 anys, a
càrrec de Mary Hidalgo.

Aquest novembre
Consell dels Infants
Saló de Plens
Alumnes en representació
de diferents centres educatius d’Esplugues adoptaran
el paper protagonista per manifestar les seves necessitats i
aprendre a expressar-se i a parlar en públic.

Divendres 25
21.30 h
Espai Jove Remolí
Concert Jove contra la violència de
gènere, a càrrec de Rusó Sala, guanyadora
del certamen Esplugues m'Encanta

Dissabte 26
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’Hora del Conte
Els tres pèls del diable i altres rondalles catalanes, a càrrec de Roger Cònsol.
Una rondalla catalana que pren motius mitològics clàssics: una profecia, un rei dolent, un
heroi que creix, un barquer que traspassa la
gent cap a l’infern... però tot mesclat amb l’humor propi dels catalans, la ironia i aquell que es
riu fins i tot del monarca i del mateix dimoni.
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