Nota de premsa
Terrassa, 17 de novembre de 2014

Terrassa se suma a la commemoració del Dia
Universal dels Drets de la Infància
La BCT acull demà una xerrada sobre l’ús de les TIC pels infants i joves
Terrassa celebra aquesta setmana el Dia Universal dels Drets de la Infància, que es
commemora arreu del món el 20 de novembre, amb diverses activitats per
sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de garantir els drets dels infants.
L’Ajuntament de Terrassa organitza demà un acte i col·labora en dos més al llarg de
la setmana.
El primer dels actes programats serà la xerrada "L'ús de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) entre infants i joves. Un problema o una
oportunitat?", a càrrec d’Eduard Vaquero, investigador postdoctoral del Departament
de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida i membre del Grup de Recerca
en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut. A la seva exposició,
Vaquero presentarà una visió positiva de les TIC i del seu ús, i farà una reflexió
sobre els canvis, els drets, les necessitats i les oportunitats que ofereixen. En el
mateix acte, el director de l’Institut Torre del Palau, Evaristo González, explicarà
l’experiència del centre en ús de les TIC a les aules des de fa prop de 20 anys.
L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa, tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa a les 18h.
Dijous, 20 de novembre, el Teatre Principal acollirà un espectacle organitzat per la
Sindicatura municipal de Greuges amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa,
Save the children, Amnistia Internacional i el Col·legi d’Advocats de Terrassa. Es
tracta d’un treball multidisciplinar d’Arts Escèniques (dansa, text, cançons, titelles,
etc.) creat per alumnes de Batxillerat d’Arts Escèniques els instituts Torre del Palau i
Viladecavalls. En aquest acte, la coral infantil de l’escola El Cim interpretarà una
cançó que es cantarà també a diverses ciutats de Catalunya.
Finalment, dissabte, 22 de novembre, l’Associació Terrassenca d'Entitats de Lleure,
amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, organitza la festa del Dia Universal dels
Drets de la Infància durant tota la tarda a diferents espais de la ciutat, amb activitats
diverses per a diferents franges d’edat com ara tallers de narració, de construcció
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d’instruments musicals, una batucada amb instruments reciclats, tallers socials o un
cinefòrum, sempre amb el tema comú dels drets dels infants.

El 20 de novembre de 1959, les Nacions Unides van aprovar la Declaració dels
Drets de l'Infant, un document que recull deu principis amb els quals es pretén
assegurar la protecció i les atencions especials que ha de rebre un infant. Des
d’aleshores se celebra el Dia Universal dels Drets de la Infància. Trenta anys
després, el 20 de novembre de 1989, les Nacions Unides signen la Convenció sobre
els Drets de la Infància, un tractat que desenvolupa en 54 articles i dos protocols
addicionals els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de tots els infants
del món. Enguany se celebra, doncs, el 25è aniversari de la Convenció, que ha estat
ratificada per prop de 200 estats.
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