
Vine i gaudeix de la Festa 
dels Drets dels Infants! 

DUDI SABADELL 2022 
Dia Universal dels Drets dels Infants a Sabadell



Taller familiar. Retrat del meu fill, de Feliu Elias
Dia: Diumenge 13 de novembre 

Hora: 12 h

Lloc: Museu d’Art de Sabadell (c. del Doctor Puig, 16)
Activitat paral·lela de l’exposició temporal “Els cercles de Feliu Elias 
a Sabadell”.  Després d’un breu introducció sobre la biografia i 
rellevància de l’autor i del personatge representat, s’explicarà un conte 
per aprofundir sobre l’expressió de les emocions. Per acabar cada 
participant podrà fer la seva versió de l’obra.  
Organitza:  Museu d’Art de Sabadell, en el marc del programa 
EDUNAUTA

 

I tu què hi pintes? El dret a jugar
Dia: Dijous 17 de novembre

Hora: de 17 h a 19 h

Lloc: plaça de les Termes
Jornada d’activitats adreçada als infants, en què els nens i nenes podran 
gaudir de tres activitats rotatives al voltant dels drets dels infants, i 
concretament del dret a jugar. Aquestes activitats són:

1) Taller de manualitats: “I tu què hi pintes”. Els resultats 
s’exposaran a la plaça durant tot el dia al voltant dels porxos. I 
posteriorment cada centre escolar se’ls podrà quedar.

2) Taller de Grafits a càrrec de Plataforma per la Llengua i en 
col·laboració amb Ludoteca.

3) Juguem a petanca (activitat intergeneracional), en col·laboració 
amb l’AV Termes.
Organitza: Ajuntament de Sabadell



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

Hora: 19 

Lloc: façana de l’Ajuntament de Sabadell
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 de la ciutat.
Organitza: Ajuntament de Sabadell i Associació de Prematurs de 
Catalunya “Som Prematurs”

Els 3 porquets i el llop especulador, de la 
Companyia Pot Teatre 
Dia:  Divendres, 18 de novembre de 2022

Hora: 18.30 h

Lloc: Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6)
Hi havia una vegada un porquet arquitecte, una porqueta hipster i un 
porquet ecologista que, farts de ser perseguits pel ferotge llop Wolfy, van 
decidir marxar ben lluny i fer realitat el seu somni: viure tranquil·lament en 
unes cases fetes a la mida de les seves aficions i manera de ser.
Un bon dia, però, va aparèixer a la contrada la Teff, una aristocràtica 
i un pèl excèntrica guineu anglesa que es va enamorar d’aquelles 
meravelloses cases. Tant se’n va encapritxar que va prendre la ferma 
decisió d’adquirir-les.
El vell Wolfy, que en el passat havia estat un especulador que havia 
fet negocis ruïnosos comprant i venent cases, va veure en la guineu 
l’oportunitat de fer-se ric d’una vegada.
Creieu que en Wolfy aconseguirà fer fora els tres porquets i fer-se ric?
O potser el destí el sorprendrà capgirant del tot els seus malèvols 
projectes?
Organitza: Ajuntament de Sabadell, activitat dins del programa SOM 
CAPAÇOS.

Observacions: Invitacions gratuïtes, a partir del 9 de novembre, a 
través de: https://sabadellactivitats.koobin.cat/REPORQUETS.



3r Cros Escolar circuit Comarcal 
Dia: Dissabte, 19 de novembre de 2022 

Lloc: Parc de Catalunya (circuit al costat de l’estació del trenet)

Hora: D’ 11 a 13 h
3a jornada de cros escolar, on participaran al voltant de 200 nens, 
nenes i joves des de 6 a 18 anys. Es realitzaran 10 curses, separant les 
categories per edat.
Durant la jornada es farà la lectura d’un manifest amb l’objectiu 
d’eliminar tota la violència envers els nens i nenes, fent una especial 
èmfasi a la violència masclista envers l’esport, i amb l’objectiu de 
reivindicar els drets dels infants i en concret el dret a jugar i a practicar 
esport. 
Organitza: Consell Esportiu Vallès Occidental Sabadell, Joventut 
Atlètica de Sabadell i Ajuntament de Sabadell.

Com pintaven a la prehistòria?
Dia: Dissabte 19 de novembre

Hora: 17.30 h

Lloc: Museu d’Història de Sabadell (c. de Sant Antoni, 13)
Taller d’elaboració de pigments a partir del que es troba a la natura 
i creació de pintures amb temàtica basada en les vivències i les 
inquietuds dels nostres avantpassats prehistòrics.
Organitza: Museu d’Història de Sabadell

Observacions: Portar roba que es pugui tacar

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

Hora: 19 h

Lloc: façana de l’Ajuntament de Sabadell
El 20 de novembre, l’emblemàtic edifici consistorial de la ciutat tindrà 
una il·luminació especial i es tenyirà de blau amb motiu del Dia Mundial 
de la Infància, afegint-se així a la proposta mundial d’UNICEF.
Organitza: Ajuntament de Sabadell



Vine amb tota la família a gaudir d’aquesta jornada  
festiva i reivindicativa per commemorar els drets dels 
infants, on la diversió, els jocs i la música seran les  
protagonistes del dia.

Hora: d’11 a 13.30 h

Programa:                                    
D’11 a 13.30 h  
Inflables, jocs i tallers infantils
De 12 a  13 h        
We can be superheroes- Party familiar 
Sessió dj familiar a càrrec de Siammis Djs
De 13 a 13.10 h         
Lectura manifest DUDI a càrrec de representants del 
Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell
A les 13.30 h  
Comiat i sortida
 
Organitza: Ajuntament de Sabadell,  
Consell dels Infants i Adolescents
Col.labora: Diputació de Barcelona

Diumenge  
20 de novembre

Plaça de Montserrat Roig i del Mestre Planes

DUDI SABADELL 2022 
Dia Universal dels Drets dels Infants a Sabadell



Fem sentir la nostra veu. Hora del conte 
 a càrrec de Clara Gavaldà
Dia: Dimarts, 22 de novembre 

Hora: 18 h

Lloc: Biblioteca de Can Puiggener
Voleu conèixer històries per fer sentir la veu dels infants? Veniu a 
descobrir per què un Os valent i decidit vol assemblar-se a la Rínxols 
d’or, o com el Gerard aprèn habilitats amb el cassó que sempre 
arrossega, o xaleu amb una mà que decideix fer-se passar l’avorriment 
anant al Parc d’Atraccions. Amb aquestes narracions explicarem alguns 
dels drets que tots els nens i nenes tenen recollits en la Declaració dels 
Drets dels infants
Organitza: Ajuntament de Sabadell

Observacions: Per a famílies amb infants a partir de 3 anys

Plenari del Consell dels Infants i Adolescents
Dia: Dimecres 24 de novembre

Hora: 18.30 h

Lloc: Complex Gent gran Alexandra (Pl. Ovidi Montllor, 3)
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 procedirà a la renovació parcial 
d’aquest òrgan de participació i es donarà la benvinguda als nous 
consellers i conselleres.
Per concloure la sessió, les ballarines de la companyia Brodas Junior, 
Ariadna Martínez i Mariona Bernadí, realitzaran una actuació de Hip 
Hop.
Organitza: Consell dels Infants i Adolescents i Ajuntament de Sabadell

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



CIRC EN FAMÍLIA a càrrec de l’associació de 
circ Tub d’Assaig
Dia: dissabte 26 de novembre 

Hora: 11 h

Lloc: Sala 1 de Ca l’Estruch (c. de Sant Isidre, 140)
Circ en Família és una activitat que permet que infants i adults 
experimentin plegats el que significa ser un artista enmig de la pista. 
Amb l’ajut i el guiatge d’autèntics professionals poden conèixer 
diferents tècniques: acrobàcia, jocs malabars, trapezi i pal xinès, entre 
d’altres. Aquest aprenentatge no només implica posar-hi molt d’esforç 
sinó també concentració i capacitat de treballar en equip. Realitzada 
en col·laboració amb l’associació Tub d’Assaig, l’activitat ensenya el 
més elemental de les tècniques circenses d’una manera divertida i 
participativa.

Preu: 2 € per persona 

Durada: 90 minuts

Recomanat a partir de 4 anys
Organitza: Ajuntament de Sabadell
Observacions: Es demana puntualitat per aprofitar l’escalfament i la 
explicació de les tècniques circenses. Portar roba còmoda. 
Els participants s’hauran de treure les sabates
Més informació: www.l’estruch.cat; www.sabadell.cat/cultura 

Festa de les capacitats
Dia: Diumenge, 27 de novembre de 2022

Lloc: pg. de Manresa

Hora: 11 h
Mostra d’entitats de l’àmbit de la discapacitat de Sabadell amb estands 
informatius i tallers, jocs gegants per grans i petits i un tastet de marxa 
nòrdica. A més, es podrà gaudir d’una xocolata calenta i fer-se una foto 
al photocall de record.
Organitza: Ajuntament de Sabadell, activitat dins del programa SOM 
CAPAÇOS



ALT RES ACTIVITATS

El DUDI surt al carrer
Dia: Dimecres 16 de novembre

Hora: 18.30 a 20 h

Lloc: barri de la Concòrdia
Els infants del centre de tarda CADIA Concòrdia surten al carrer per fer 
una acció amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre el dia dels 
drets dels infants. Els nens i nenes plantejaran preguntes sobre aquest 
dia a diverses persones al carrer i, a qui hi participi, se’ls lliurarà un 
obsequi elaborat prèviament per ells i elles mateixos.
Organitza: CADIA Concòrdia

Joc de rol, viatgem en vaixell
Dia: Divendres 18 de novembre del 2022 

Hora: 18 h 

Lloc: Centre Cultural, Associació Esportiva Can Deu 
A través d’un joc de rol, descobrirem quins són els elements essencials 
que com a éssers humans necessitem. 
El joc ens proposa embarcar en un viatge només amb l’equipatge 
essencial, que tots necessitem per sobreviure. Amb aquest viatge 
aprendrem a valorar la importància de les coses i les necessitats reals 
on descobrirem els drets dels infants i la seva importància. 
Després del joc de rol, es farà una reflexió sobre les necessitats i els 
desitjos dels infants, així com un petit vídeo sobre els drets i deures dels 
infants per acabar l’activitat. 
Activitat adreçada a infants de 6 a 14 anys. 
Organitza: Associació Esportiva Can Deu, Espai Jove Doctor Plans 

Observacions: Cal inscripció prèvia al correu ccultural.aecd@gmail.
com  o bé al correu jovesaecd@gmail.com 



Espectacle “Mimesis”
Dia: 20 de novembre

Hora: 11 i 17 h

Lloc: laSala (ronda de la Roureda, 24)
Ets el que veus. Som el que veiem. La tribu s’aplega per fer el ritual 
iniciàtic del viatge de la vida. Mimesis es construeix entorn de la imitació 
com a via de relació amb el món que ens envolta. Aprenem perquè 
repetim allò que veiem. Formem part d’una comunitat i d’un medi 
natural que ens serveix de referència per a la construcció d’allò que 
arribarem a ser. Com si fos un ritual no verbal, ens comuniquem entre 
nosaltres i, en el joc de la repetició, l’espai que habitem es transforma.
Organitza: elPetit, laSala Centre de creació d’arts per a les famílies

Observacions: Activitat de pagament. Per a més informació podeu 
consultar la web https://www.elpetit.cat/

 

Espectacle: Piste, piste, piste (Punt, punt, punt)
Dia: 20 de novembre

Hora: 12h i 17.30 h

Lloc: Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6)
Piste, piste, piste, de la companyia finlandesa Portmanteau, és un 
espectacle que combina el circ contemporani, la dansa i les arts visuals 
en un viatge fascinant pel món de les formes i la creativitat. 
Un recorregut en què un escenari blanc es transforma en un univers 
imaginatiu gràcies a l’ús d’antics retroprojectors. 
La proposta es construeix amb sensibilitat al voltant del viatge de dos 
personatges que descobreixen tres petits punts... 
Mitjançant el moviment, la il·lusió i el circ, els intèrprets juguen amb la 
transformació d’aquests punts en línies, per crear noves situacions i 
universos tot deixant espai per a la imaginació i les interpretacions
Organitza: elPetit, laSala Centre de creació d’arts per a les famílies

Observacions: Activitat de pagament. Per a més informació podeu 
consultar la web https://www.elpetit.cat/



“Ciudades (Paisajes en construcción)”
Dia: Dissabte 26 de novembre

Diumenge 27 de novembre

Hora: 12 i 17 hores

Lloc: laSala, Centre de creació d’arts per a les Famílies (rda. de la 
Roureda, 24)
Aquesta és la història… d’una ciutat imaginària, una ciutat possible que 
acull totes les ciutats del món. Un lloc sense nom que ens acull a tots. 
Una història per conèixer altres llocs on compartir somnis, per escoltar 
altres temps i ritmes, per respirar la naturalesa que portem dins. Dos 
cossos viatjant per arquitectures de colors. Tants espais extraordinaris 
per imaginar. Un lloc sense nom, perquè hi posis el teu propi. 
Organitza: laSala, dins el marc del Festival elPetit i del programa SOM 
CAPAÇOS.

Observacions: Entrades a la venda fins 30 minuts abans de l’inici de 
la funció, a través de la web www.lasalateatre.cat

ACTIVITATS ADREÇADES A LES ESCOLES

I tu què hi pintes? El dret a jugar
Dia: Dijous 17 de novembre

Hora: de 9.30 a 12 h 

Lloc: plaça de les Termes
Jornada adreçada als infants de les escoles del barri de les Termes, en 
què els nens i nenes infants podran gaudir de tres activitats rotatives al 
voltant dels drets dels infants, i concretament del dret a jugar. Aquestes 
activitats són:

1. “I tu quins drets tens? - Memory dels Drets dels Infants. A càrrec 
de la dinamització del Consell d’Infants de la ciutat.

2. Espai Esplai: dinàmiques de joc cooperatiu per posar en valor 
l’educació en el lleure i el joc com a forma de cohesió i convivència. 
Amb la col·laboració de la Ludoteca Margarida Bedós.



3.Taller de manualitats: “I tu què hi pintes”. Els resultats s’exposaran 
a la plaça durant tot el dia al voltant dels porxos. I posteriorment 
cada centre escolar se’ls podrà quedar.
Organitza: Programa d’Intervenció Comunitària de l’Ajuntament de 
Sabadell

Can Puiggener amb els drets dels infants 
Dia: Divendres 11 de novembre

Hora: 9.30 a 12.30 h

Lloc: pl. del Primer de Maig 
Es faran diferents tallers a la plaça dirigits a infants de les escoles del 
barri, per reflexionar al voltant dels drets dels infants.  
Organitza: Ajuntament de Sabadell, Escola Tarlatana, Escola Joan 
Maragall, Biblioteca de Can Puiggener, CADIA Can Puiggener, Baldufa 

Taller ara sí que en sé
Dia: Els dijous del curs 2022-2023 

Hora: Durant tot el matí

Lloc: El taller s’imparteix dins l’aula de l’escola en presència dels 
mestres o tutors. Taller que es duu a terme a més de 30 grups de les 
escoles de Sabadell
El taller promou els següents drets dels infants:
Dret a la Educació. Oferint un espai on reflexionar sobre els canvis i 
pèrdues al llarg del Cicle de Vida.
Dret a la Salut. Els principals objectius són promoure la salut emocional, 
els processos de dol saludables i detectar possibles complicacions que 
puguin perjudicar la seva salut. 
Dret a Expressar-se. Espai on descobreixen el valor de les emocions, de 
les llàgrimes i el benefici d’expressar-les. Que puguin aprendre a cuidar 
i cuidar-se en les adversitats i es sentin capacitats per a transmetre 
aquests coneixements a la següent generació.
Organitza: Hospital Universitari General de Catalunya



Organització:

Hi col·laboren:

elPetit 

BiMS

Museu d’Art de Sabadell

Museu d’Història de Sabadell

Estruch

Biblioteca de Can Puiggener

Sabadell capitalitat cultura  
Catalana

Consell Esportiu  
Vallès Occidental Sabadell

CADIA Can Puiggener

CADIA Concòrdia 

Hospital Universitari General 
de Catalunya

Espai Jove Doctor Plans

Associació de Prematurs de  
Catalunya “Som Prematurs”

Joventut Atlètica de Sabadell

Associació Esportiva Can Deu

Esplai La Baldufa

Escola Tarlatana

Escola Joan Maragall

Pots consultar la resta d’activitats del 
programa del Dia Universal dels drets 
dels infants a través del següent codi QR


