
Vine i gaudeix de la Festa 
dels Drets dels Infants! 

DUDI SABADELL 2021 
Dia Universal dels Drets dels Infants a Sabadell



Festival elPetit
Aquest 2021, el Festival elPetit recupera la presencialitat inundant 
d’experiències artístiques en viu més de 20 espais a 13 ciutats del 
territori. L’edició d’enguany centra la mirada en  l’oportunitat de ( re)
descobrir, ( re)pensar, ( re)crear i ( re)trobar-se per mitjà de les Arts amb 
el convenciment que ‘l’Art ens alimenta i ens fa créixer’. 

A tots/es els/les que vulgueu assaborir experiències artístiques singulars 
podeu gaudir dels següents espectacles:

· BLÅfugl. Ocell Blau, 14 de novembre, 10.30 i 17 h, laSala 
· Le mensonge. La mentida, 14 de novembre, 12 h, Teatre 
Principal 
· Natanam, 20 de novembre, 12 h, Teatre Principal 
· Univers, 20 de novembre, 18 h, L’Estruch 
· Bajau, 20 de novembre, 18 h, laSala 
· Mots premiers. Primers mots, 21 de novembre, 10.30 i 12 h, 
Teatre Principal 
· Nius, 21 de novembre, 10 i 11.30 h, laSala 
Observacions:
Activitat de pagament. Per a més informació podeu consultar el web 
https://www.elpetit.cat/

Organitza: elPetit 

Donem llum a la prematuritat!  
Dia: Dimecres 17 de novembre

Lloc: Edifici consistorial, plaça de Sant Roc, plaça de Catalunya i plaça 
de la Concòrdia.

Hora: 19 h
Amb motiu de la commemoració del Dia internacional dels infants 
prematurs, Sabadell es suma a la iniciativa d’il·luminar tot Catalunya 
de color lila amb la il·luminació de l’edifici de l’Ajuntament i les fonts 
emblemàtiques de la ciutat.

Organitza: SOM PREMATURS 
Associació de Prematurs de Catalunya



Pinta’t a la Plaça 
Dia: Dijous 17 de novembre 

Lloc: Plaça de les Termes

Hora: De 9.30 a 12.30 h (franja horària reservada a escoles amb 
activitats dinamitzades) 

De 17 a 19 h (activitat oberta a la ciutadania)
Taller acompanyat d’un joc expositiu per a infants de totes les edats on 
dibuixarem la nostra silueta i la penjarem a la plaça tot reivindicant els 
nostres drets!

Hi participen: Escola Joaquim Blume, Escola Immaculada Vedruna

Organitza: AV de les Termes, Ludojove, Biblioteca del Sud i Ajuntament 
de Sabadell.

 
20 N: més que un joc!
Dia: Divendres 19 de novembre

Lloc: Canal Youtube del Punt Òmnia Espronceda: 

https://youtu.be/e37ucbhHafk
Hora: De 10 a 19 h 

El joc és una activitat universal i també un dret universal de tots els 
infants, el qual no sempre és senzill d’assegurar i protegir. El “20N: 
més que un joc” és una jornada cultural i socioeducativa en què, per 
mitjà d’activitats, jocs i tallers (presencials i en línia), els infants i joves 
participants podran apropar-se i conèixer els diversos drets universals 
dels infants.

Una iniciativa per reivindicar el dret al joc i per mostrar que, tot i la situació 
viscuda, és possible garantir i vetllar per aquests drets.

Organitza: Punt Òmnia d’Espronceda, El 6 a la Xarxa, Espai Jove 
Ludojove Margarida Bedós, Institut Ribot i Serra, Ajuntament de Sabadell, 
FAVIBC i Generalitat de Catalunya.



De 16 a 17.30 h. Taller de rap a càrrec del raper Nel.lo C. 
Vols saber com pots elaborar una cançó i un videoclip?  
T’agradaria poder crear el teu propi material?
Vine i gaudeix d’aquest taller de rap en català en el qual podràs 
aprendre d’una forma dinàmica i divertida i establir un primer 
contacte amb el món del rap
 *Taller adreçat a infants a partir de 10 anys

De 16.30 a 18 h. Taller de glosa, cantes o  
improvises? A càrrec de músics professionals
T’interessaria conèixer la tècnica de la cançó improvisada? 
Vols conèixer com aplicar la improvisació en diferents estils 
musicals?
Participa i aprèn l’art de la cançó amb text improvisat,  fusionada 
amb diferents estils musicals, com ara la rumba, el flamenc i d’al-
tres. 
*Taller adreçat a infants a partir de 10 anys
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A les 17.30 h. Espectacle infantil “Petit Karibu, cançons i dan-
ses per un món més just”, a càrrec de Carles Cuberes
“Karibu” és una paraula swahili que significa benvingut i  
benvinguda.
L’espectacle inclou cançons i danses que tracten de forma trans-
versal la diversitat, la cooperació i els Drets dels Infants i dinàmi-
ques participatives i engrescadores per a tota la família.

De 18 a 19.30 h. Taller de creació de mems 
Sabeu què són els mems? 
T’agradaria aprendre a crear-ne?
Amb aquest taller podràs aprendre com dissenyar mems i com 
fer servir l’humor per enviar missatges graciosos, amb valor  que 
fomentin comunicació positiva.
* Taller adreçat a infants a partir de 10 anys

A les 18.30 h. Lectura del manifest DUDI a càrrec de repre-
sentants del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell

Dissabte 
20 de 

novembre
Centre Cívic de la Creu 

Alta - Cal Balsach  
(ctra. Prats de 

Lluçanès, 16, Sabadell)

*Les places d’aquestes activitats són limitades i es necessita 
inscripció prèvia a través del formulari d’inscripció que trobareu 
a la web municipal al següent enllaç https://bit.ly/31tcycH



El G. E. Xaloc amb el Dia Universal dels Drets 
dels Infants
Dia: Dissabte 20 de novembre

Lloc: Plaça del Doctor Robert

Hora: De 17.30 a 19.30 h

Durant la tarda del 20 de novembre, les diferents branques (grups 
d’edat) del Grup Escolta Xaloc ens reunirem a la plaça del Doctor 
Robert, per tal de fer diferents activitats i reflexions que reivindiquin 
i sensibilitzin, tant els mateixos escoltes com la resta de ciutadans i 
ciutadanes, envers la necessitat de lluitar a favor dels drets dels infants.

Com a entitat d’educació en el lleure, l’equip de monitors i monitores 
del G.E. Xaloc veiem necessari, que avui en dia, és més important que 
mai, lluitar a favor dels drets dels infants, i sobretot en els punts 7 i 10 
del decàleg: dret a divertir-se i jugar, i el dret a rebre una educació que 
fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom. 

L’actual situació d’avui en dia, amb totes les restriccions que suposa la 
pandèmia, fa més necessari que mai reivindicar el nostre paper com a 
entitat de lleure cap a l’educació dels infants. 

Organitza: Grup Escolta Xaloc de Sabadell

Il.luminem Sabadell pels drets dels infants
Dia: Dissabte 20 de novembre

Lloc: Plaça de Sant Roc, plaça de Catalunya i plaça de la Concòrdia

Hora: 19 h

Les fonts emblemàtiques de Sabadell tindran una il·luminació especial i 
tenyiran de blau la ciutat el divendres, 20 de novembre, amb motiu del 
Dia Mundial de la Infància.

Organitza: Ajuntament de Sabadell



El meu ex-libris
Dia: diumenge 21 de novembre

Hora: 12 h

Des del Museu d’Art es convida a fer un taller familiar, on els infants 
puguin experimentar, aprendre i gaudir amb la família. 
Aquesta activitat va lligada a l’exposició “La impremta Sallent, de 
Sabadell. Dietari imprès d’una ciutat”, una mostra que repassa la 
història de la impremta Sallent de Sabadell, una de les més importants 
de la història de Catalunya, que va desenvolupar una tasca molt 
important, més enllà de la seva funció primordial, que és imprimir. 
Després d’una breu visita guiada a l’exposició, amb fusta i goma eva, 
els assistents crearan els seus propis ex-libris per poder marcar els 
seus llibres. Les persones participants es podran inventar una marca 
personal, una imatge que els defineixi, un codi o el que creguin que els 
representa. Serà la pròpia identificació personal i la podran fer servir 
sempre que vulguin.

Observacions: Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de 5 
anys.

L’activitat és amb aforament limitat. Cal inscripció prèvia al Museu d’Art. 
Telèfon: 93 725 77 47 / 93 725 71 44

Organitza: Museu d’Art de Sabadell

Plenari del Consell dels infants i adolescents
Dia: Dimecres 24 de novembre

Lloc: Espai Cultura (carrer d’en Font, 25, Sabadell)

Hora: 18 h
Amb motiu del Dia Universal dels Drets dels infants, el Consell d’Infants 
de Sabadell celebra la seva sessió plenària, en què els membres 
presentaran les propostes treballades durant aquests mesos sobre el 
drets dels infants. A més, aquest dia es renovarà parcialment aquest 
òrgan de participació i es donarà la benvinguda als nous consellers i 
conselleres.

Observacions: Per motius d’aforament es prioritzarà l’entrada dels 
acompanyants dels consellers/res.

Organitza: Consell dels Infants i Adolescents i Ajuntament de Sabadell



Organització:

Hi col·laboren:


