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Jocs i contes a Castellar del Vallès el 19 i el 23 de novembre per
celebrar el Dia Universal dels Drets dels Infants

Dimecres 16 de novembre de 2022
Programes| Dia Universal dels Drets dels Infants 2022

Castellar del Vallès se suma un any més a la commemoració del Dia Universal dels
Drets dels Infants (DUDI), que se celebra cada 20 de novembre, amb tres propostes
gratuïtes de joc i contes que tindran lloc els propers dies.

D’una banda, la plaça d’El Mirador s’omplirà d’activitats lúdiques per a infants i
famílies dissabte, 19 de novembre, a partir de les 16.30 hores, amb la proposta de
Colònies i Esplai Xiribec i l’Esplai Sargantana que s’ha titulat “Celebrem el DUDI”
i que pretén donar a conèixer els drets dels infants.

Les dues propostes següents les ha programat la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
al local del carrer de Sala Boadella, el dimecres de la setmana vinent, 23 de
novembre. D’una banda, de 17 a 19 hores, l’activitat familiar “Juguem amb
Playmobil pels drets dels infants” permetrà als participants crear escenaris que
ajudin a recrear aquests drets. D’altra banda, a les 18 hores s’ha previst la sessió
“Contes pels drets dels infants”, que anirà a càrrec de L’Alcavot i que és oberta a
infants de totes les edats.

També cal assenyalar que des d’aquesta setmana la Biblioteca Municipal Antoni
Tort ha fet un recull de bibliografia relacionada amb la matèria, que es pot veure
fins al dissabte 26 de novembre.

A més, aquesta setmana l’Escola Joan Blanquer s’ha sumat a la iniciativa donant
visibilitat a la cançó del grup Xiula “Els drets dels infants”, que des del dilluns i fins
al divendres 18 de novembre serà la cançó d’entrada a l’escola a les 9 hores i a les
15 hores. A més, la lletra de la cançó es treballarà a les tutories. Finalment, el centre
també ha informat que els i les alumnes de 6è llegiran divendres, 18 de novembre, a
l’hora d’esbarjo, el manifest del DUDI que hauran elaborat a partir d’una auca dels
drets i deures dels infants.
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