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Imatge promocional del Memory dels drets dels infants.

El Consell d’Infants lliurarà exemplars del “Memory dels drets dels
infants” a totes les escoles de Castellar

Dimecres 15 de novembre de 2017

El Consell d’Infants de Castellar del Vallès farà lliurament el propers dies de dos
exemplars del “Memory dels drets dels infants” a totes les escoles de la vila.

Es tracta d’una versió lúdica del contingut de la Convenció de les Nacions Unides
sobre els Drets dels Infants, que té per objectiu que, tot jugant a aparellar cartes, els
nens i nenes aprenguin, entenguin i puguin tenir sempre presents quins són els seus
drets. El Memory és un joc proposat pel Comitè a Catalunya d’Unicef perquè sigui
utilitzat tant pels infants com per les persones adultes del seu voltant.

El lliurament del Memory, del qual també es lliurarà un exemplar a la Ludoteca, a
l’Esplai Sargantana i a Colònies i Esplai Xiribec, es durà a terme coincidint amb la
proximitat del Dia Internacional dels Drets dels Infants, que se celebra cada 20 de
novembre. En aquest sentit, el Consell d’Infants s’ha adherit, com cada any, al
manifest que elabora el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de
Catalunya (CNIAC) davant la importància que els nens i nenes siguin coneixedors
dels seus drets. Podeu llegir el text íntegre del manifest a l'enllaç que apareix a la
dreta d'aquesta mateixa pàgina.

Altres activitats

Les propostes al voltant del Dia Internacional dels Infants a la vila inclouen també
la festa de celebració que han organitzat l’Esplai Sargantana i Colònies i Esplai
Xiribec el proper dissabte, 18 de novembre, a les 16.30 hores, a la plaça d’El
Mirador. Les entitats animen a assistir-hi a tots els infants, nois i noies de Castellar.

D’altra banda, el mateix dilluns 20 de novembre, nou representants del Consell
d’Infants de Castellar es desplaçaran fins a Sentmenat per reunir-se amb tots els
alumnes de sisè de les quatre escoles del municipi veí perquè coneguin el projecte
del Consell d’Infants a través de l’experiència de Castellar.

A més, cal assenyalar que dijous 23 de novembre es durà a terme la sessió de
constitució del Consell d’Infants 2017-2018, un acte que comptarà amb l’assistència
de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, diversos regidors del consistori castellarenc,
i familiars dels representants escollits.
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