
 

 

 

  
 
 

 II SETMANA DELS DRETS DELS INFANTS 
 

 «Desconfinem els drets dels infants!» 
 Avui, sempre, a Badalona i arreu del món 
  

 Del 15 al 21 de novembre de 2021 

  

 

 PROJECTE   
 

MARC 
 
L’any 2019 vam realitzar, organitzada conjuntament pel Consell dels Infants de Badalona (CIB) i la 
Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB), la primera «Setmana dels drets dels infants a 
Badalona», per tal de commemorar el 60è aniversari de la Declaració, el 30è aniversari de la 
Convenció de l’ONU sobre els Drets dels Infants, el 15é aniversari del  CIB i el 3er de la TIAB. Per 
altra banda, aquest any 2021 es celebra també el 30è aniversari del primer Consell dels Infants 
creat a Fano (Itàlia) i del projecte de La Ciutat dels Infants, promogut per Francesco Tonucci. 
 
Després de la valoració molt positiva d’aquesta primera experiència, enguany volem organitzar 
una nova edició de la «Setmana dels drets dels infants a Badalona» per, a més de celebrar el 62é 
aniversari de la Declaració, el 32è aniversari de la Convenció de l’ONU sobre els Drets dels 
Infants, el 17é aniversari del CIB i el 5é de la TIAB, fer una crida a la importància que té sempre 
defensar i garantir els drets dels infants, però encara més en el context actual de crisi generat per 
la pandèmia, en el qual els infants i adolescents són especialment vulnerables i, com hem 
comprovat, no sempre tinguts en compte com caldria per part dels adults i les institucions. 
 
 
OBJECTIUS  
 
Objectiu general: 
 
Promoure el coneixement i el compromís en la defensa dels Drets dels Infants a Badalona i 
al món, i el treball col·lectiu necessari per garantir-los de forma efectiva. 
 
Es pretén que aquest objectiu estigui molt present, més enllà de la setmana del 15 al 21 de 
novembre, en el dia a dia de tots els participants i a partir de la formulació, per part seva, de 
compromisos concrets de treball i millora. 
 
L’objectiu general formulat anteriorment es concreta de la forma següent, segons els diferents 
actors que considerem clau en aquesta iniciativa. 
 

 Infants 
Promoure entre els infants la consciència de que tenen drets i que ells també són 
subjectes actius i responsables en la construcció d’una ciutat i un món més sensibles i 
implicats amb la seva garantia. 
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 Xarxa 
Potenciar que els membres de la xarxa d’infància facin créixer i incorporin en el seu treball 
quotidià la perspectiva dels drets dels infants i es comprometin en el treball cooperatiu amb 
altres actors, orientat a la defensa i garantia d’aquests drets. 

 
 Ciutadania 

Donar a conèixer a la ciutadania els drets dels infants, sensibilitzant sobre la 
responsabilitat que tenim els adults, en els diferents àmbits de vida quotidiana, de treballar 
per aconseguir la seva garantia i compliment. 

 
 Polítics 

Sensibilitzar i cercar el compromís dels responsables polítics per a que la perspectiva de la 
infància i la defensa dels seus drets i la seva garantia es posi al centre de les polítiques 
públiques. 

 
 
 
NIVELLS DE PARTICIPACIÓ 
 
Es pot participar en la setmana dels Drets dels Infants de formes diferents: 
 

A) Organitzant i/o coorganitzant alguna activitat específica amb motiu de la II Setmana dels 
Drets dels Infants, la qual s’incorporarà al programa general. 
 

B) Participant en alguna o algunes de les activitats incloses en el programa general i 
organitzades pels diferents actors. 
 

C) Fent difusió, mitjançant les eines comunicatives al seu abast, del programa general 
d’activitats. 

 
 
 
ACTIVITATS 
 
Les activitats que es realitzaran podran ser de diferent caire i abast. Ens interessa promoure el 
major nombre i diversitat d’activitats possible (vinculades a diferents àmbits, de diferent tipologia, 
abast territorial, etc.), de les quals els infants en siguin els promotors i principals protagonistes. 
 
Es podran incloure al programa general activitats expressament pensades i organitzades amb 
motiu de la II Setmana dels Drets dels Infants o d’altres ja previstes, les quals incorporin una 
menció especial a que l’entitat, el servei o el col·lectiu promotor s'adhereix a la II Setmana dels 
Drets dels Infants. 
 
Tant el CIB com la TIAB organitzaran activitats centrals, d’àmbit ciutat.   
 
Activitats de la II Setmana dels Drets dels Infants ja programades (veure Annex 1). Les activitats 
previstes s’adaptaran a quina sigui la situació sanitària i a les mesures indicades durant les dates 
en les qual es desenvoluparà la II Setmana. 
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CRONOGRAMA (previsió inicial i general) 
 
Setembre 

 Quinzena 1: Treballs interns de definició del projecte. 
 Quinzena 2:  Presentació interna del projecte i establiment de compromisos.  

 
Octubre 

 Quinzena 1:  Tramesa de la crida a la participació i accions de motivació/dinamització  
                       (veure Annex 2). 

Preparació de les activitats centrals de ciutat. 
Recepció de propostes i recordatori. 

 Quinzena 2:  Preparació de les activitats centrals de ciutat. 
 

Novembre 
 Quinzena 1:  Difusió del programa d’activitats. Roda de premsa. 
 Quinzena 2:  Realització de la Setmana i avaluació  

 
 
COMUNICACIÓ 
 
Està previst generar les activitats i materials següents: 
 
 Correu electrònic i cartell convidant a l’adhesió a la II Setmana. 
 Murals sobre els drets dels infants fets pels infants dels centres del CIB, al Mupis i a les 

Columnes de l’espai públic. 
 Cartell i Programa de la II Setmana informant també de les entitats i serveis adherides. 
 Nota i Roda de Premsa. 
 Informació de la II Setmana a través de les entitats i serveis adherides, al web municipal, 

xarxes socials i blogs del CIB i de la TIAB. 
 Difusió de la II Setmana i dels Drets dels Infants a Televisió de Badalona i Radio Ciutat de 

Badalona, a partir de la participació de Badalona Comunicació. 
 
 
RECURSOS 
 
El pressupost i els recursos materials necessaris per a la realització de les activitats centrals de la 
II Setmana dels Drets dels Infants es gestionaran des del Servei d’Educació. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
Es farà una avaluació participativa, a nivell quantitatiu i qualitatiu, al final de la II Setmana dels 
Drets dels infants, centrada en aspectes de la participació, organitzatius, comunicatius, etc., i 
prestant atenció als resultats i també al procés.  
 
 
ORGANITZA 

 
Consell dels Infants (CIB) i Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB). 
 

CIB:  consellinfants@badalona.cat  (Jordi Arnal) tel. 93 483 27 75  
TIAB: tiab@badalona.cat (Sílvia Navarro)  tel. 93 483 26 80   

mailto:consellinfants@badalona.cat
mailto:tiab@badalona.cat
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 SETMANA DELS DRETS DELS INFANTS A BADALONA   “Desconfinem els drets dels infants!”                                                     Annex 1  (actualització 01-10-21)  

15 al 21 de novembre de 2021 
62è aniversari de la Declaració i 32è aniversari de la Convenció de l'ONU sobre els Drets dels Infants 
30è aniversari del Projecte La città dei Bambini (Fano, Itàlia) 
17è aniversari del Consell dels Infants de Badalona (CIB) i 5è aniversari de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) 
 

  PRE PROGRAMA D’ACTIVITATS (en construcció) 
ACTIVITAT  CALENDARI. LLOC. OBSERVACIONS ORGANITZA 

AVANT SETMANA   

Murals dels Drets dels Infants als MUPIS Del 8 al 22 de nov. 
Fets pels infants dels centres del CIB 

CIB i Servei de Comunicació 

Exposició Murals sobre els Drets dels Infants (del curs 20-21) De l’11 al 28 de nov. 
Fets pels infants dels centres del CIB 21-22 
Inauguració dijous 11 de nov., 18 h 
Centre Comercial Màgic Badalona 

CIB 

e-clip extra Drets dels Infants 12 de nov. Servei d’Educació 

SETMANA (15 AL 21 DE NOVEMBRE)   

4t Cicle de Cinema i Drets Humans 
projecció de «La profesora de Historia» 

Dc 17 de nov, 10 a 12 h, Teatre M. Xirgu 
adreçada a secundària 

Servei d’Educació 

Plenari del Consell dels Infants de Badalona (CIB) Dc 17 de nov., 17.30 a 19 h, Teatre M. Xirgu CIB 

Jornada TIAB i Drets dels Infants  
(en el marc del projecte “Baròmetre 2021 dels drets dels infants a Badalona”) 

Dm 16 o dj 18 de nov., matí o tarda. TIAB  

Cantada i ball de la cançó «Els drets dels infants» (grup Xiula)  Dj 18 de nov., tarda 
als centres socioeducatius 
Dv 19 de nov., matí o tarda 
als centres escolars 

Grups de treball de mestres de 
música i d’educació física. 
CIB i Servei d’Educació 

62
è
 aniversari de la Declaració i 32

è
 aniversari de la Convenció de l’ONU sobre els Drets dels 

Infants.  
Lectura del Manifest del CIB & CNIAC. 

Ds 20 de nov., 12 a 12.30 h 
Pl. de la Vila 

CIB 

Teatre familiar. Prometeu (Cia Senyor Serrano) Ds 20 de nov. 18 h 
Teatre M. Xirgu 

Badalona Cultura  
Teatres Municipals 

Festa dels Drets del Infants.  
Activitats: Tallers, exposicions, jocs, paradetes. Actuacions. Lectura del Manifest del CIB & CNIAC. 
Cantada i ball de la cançó «Els drets dels infants». 

Dg 21 de nov., 10 a 14 h 
(Espai per determinar) 

CIB i.... 

ALTRES PROPOSTES (en estudi i a l’espera de noves propostes d’entitats i serveis)   

Mural dels Drets dels Infants (pintura).  Paret de la ciutat (per determinar) CIB 

Gravació d’un vídeo curt a cada centre. Publicació al blog del CIB i a Tv de Badalona  Octubre i nov (15 al 21). CIB 

Tertúlia a Ràdio Ciutat de Badalona  15 al 19 de nov. Badalona Comunicació, CIB i TIAB 

Entrevista al Tres60 de Televisió de Badalona  15 al 19 de nov. Badalona Comunicació, CIB i TIAB 

Tallers i l’Hora del Conte sobre els Drets dels Infants a les Biblioteques municipals 15 al 19 de nov. XMBB 
 



Us hi apunteu?

62è aniversari de la Declaració de l'ONU sobre els Drets dels Infants
32è aniversari de la Convenció de l’ONU sobre els Drets dels Infants
30è aniversari del projecte La Città dei Bambini nascut a Fano, Itàlia
17è aniversari del Consell dels Infants de Badalona (CIB)
  5è aniversari de la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB)

Més informació: 
consellinfantsbadalona.cat · consellinfants@badalona.cat 
tiab-badalona.cat · tiab@badalona.cat   

Del 15 al 21 de novembre de 2021

Setmana
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Desconfinem els drets dels Infants!
Avui, sempre, a Badalona i arreu del món!


