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Terrassa, 16 de novembre de 2018

Terrassa commemorarà el Dia Universal dels Drets
de la Infància amb diferents activitats
El Teatre Principal acollirà dimarts l’acte central
Terrassa se suma un any més a la celebració del Dia Universal dels Drets de la
Infància (20 de novembre) per donar visibilitat i reconeixement al treball que es fa a
la ciutat en favor dels drets dels nens i les nenes. Ajuntament i entitats han preparat
diferents activitats per demà i el dia 20.
L’acte central del programa tindrà lloc dimarts 20 de novembre a les 10 h, al Teatre
Principal, organitzat pel servei de Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de la Sindicatura Municipal de Greuges. L’alcalde de Terrassa, Alfredo
Vega, assistirà a l’acte, que inclourà l’espectacle teatral “Quins drets tinc?”. Aquest
espectacle està creat i interpretat per l’alumnat de Batxillerat Escènic de l’Institut
Torre del Palau i de l'Institut de Viladecavalls, i estudiants de música del CEM. La
dansa, la música en directe i el teatre de text i de gest seran els mitjans utilitzats per
parlar del dret a la pau, a l'educació, a la identitat, a jugar, a la llibertat d'expressió i a
la igualtat, entre d'altres.
L’activitat, inclosa en la Guia d’Activitats i Serveis Educatius, està dirigida a alumnat
de 5è, 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO. Enguany, però, també es farà una sessió
oberta a la ciutadania. Així, la sessió de les 10.30 h serà per a centres de Primària,
la de les 12.30 h per a centres de Secundària, i la de les 20.30 h per a tota la
ciutadania. Aquesta darrera sessió serà d’entrada lliure i gratuïta fins a completar
aforament. Les del matí, exclusivament per l’alumnat dels centres que ho han
reservat (prop d’un miler d’alumnes de nou centres entre ambdues sessions).
A més de l’espectacle teatral, i en el marc del procés de creació del Consell
Municipal de la Infància i Adolescència de Terrassa, el servei de Joventut de
l’Ajuntament de Terrassa farà una presentació d’aquest òrgan de participació, amb la
intervenció d’alguns dels infants i joves de la ciutat que en formen part.
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Celebracions de les entitats de lleure
Demà dissabte, 17 de novembre, els esplais Bonaire i Farfalla de Terrassa,
juntament amb l’esplai Pica-Roca de Sant Cugat i l’Esplai Gatzara de Castellbisbal,
organitzen una jornada festiva amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. A
partir de les 11 h, a la plaça de les Nacions Unides, faran jocs i tallers per grups, al
voltant de diversos drets dels infants (dret a la igualtat, dret a la identitat, dret a la
unitat familiar i dret a la protecció davant l’abús). A les 14h tots els grups faran un
dinar de germanor a la plaça de les Nacions Unides i a les 16 h sortiran en cercavila
per l’Av.Parlament, Av. Lacetània, c/ Granollers, ctra. Matadepera, Av. Béjar, Av.
Parlament i Pl. Nacions Unides. El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda,
assistirà a l’inici de la cercavila.
Per la seva banda, la plataforma d’esplais diaris de Terrassa organitza una festa el
dimarts 20 amb els infants de l’Associació Educativa Can Palet, Esplai La Fàbrica,
Grup de Colònies Ca n’Anglada, Centre de Lleure Tu Tries i Esplai Tremola. A les
17.45 h, les entitats sortiran en cercavila del Passeig Comte d’Ègara fins el Raval de
Montserrat, on faran activitats de diverses, jocs, i reforç escolar, i faran lectura d’un
manifest.
Finalment, les pistes poliesportives de Can Palet (c/ Túria, 3), acolliran dimarts a
partir de les 17h una trobada pels drets de la infància, amb la participació de les
associacions de veïns de Guadalhorce, Can Palet II i Xúquer, i l’INSOC – Centre
d’Esplai Guadalhorce. A la trobada es pintarà un mural reivindicatiu sobre els drets
dels infants i es farà lectura d’un manifest. També hi haurà xocolatada i un
espectacle de màgia. L’activitat s’emmarca en el programa de dinamització del
Districte 3.
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 van signar 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.
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