
DUDI SABADELL 2020
Dia Universal dels Drets dels Infants a Sabadell

Programa d’activitats



Petit als núvols!
Dia: entre el 14 i el 29 de novembre

Lloc: http://www.elmespetitdetots.cat/es/petit-en-las-nubes/

Hora: Amb la compra d’un codi es pot accedir, durant el 
període indicat, les vegades que es desitgi en horari il·limitat.
Aquest any, El més petit puja al núvol! El festival estrena un espai 
digital, una programació en línia en la que podreu descobrir tres 
experiències artístiques creades expressament en format virtual 
perquè les famílies puguin participar i gaudir, amb l’avantatge que 
la compra de l’entrada dona accés a 3 experiències : Cuc (Animal 
Religion), L’horitzó de Latung La La (David Ymbernón) i Expandint la 
jungla (Big bouncers)

Observacions: *Activitat de pagament

Organització: Festival El més petit

Donem llum a la prematuritat!
Dia: 17 de novembre
Lloc: Plaça Sant Roc, Plaça de Catalunya i Plaça de la 
Concòrdia
Hora: 19 h
En 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 les fonts emblemàtiques de la ciutat.
Organització: SOM PREMATURS, Associació de Prematurs de 
Catalunya 



Plenari del Consell dels infants
Dia: Dijous 19 de novembre
Lloc: sessió telemàtica
Hora: 18.30 h
La sessió es podrà seguir en directe o en el moment que es desitgi al 
Canal Youtube de Cicles de Vida: 
https://www.youtube.com/channel/UCtD8EziAl4j6RRr5b_mk4Og/playlists
En motiu del Dia Universal dels Drets dels infants, el Consell d’infants 
de Sabadell celebra la seva sessió plenària en la que els membres 
presentaran les propostes treballades durant aquests mesos sobre 
el dret a la pau. 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.
Organització: Consell dels infants i Ajuntament de Sabadell 

HIROSHIMA I NAGASAKI, mai més 
Vine i porta la teva grua de paper per construir el monument per la pau!

Dia: Dijous 19 de novembre
Lloc: Pl. del Doctor Robert
Hora: 20.45 h
Concentració de ciutadans i ciutadanes de rebuig contra qualsevol 
conflicte bèl·lic. En aquesta ocasió especial, es farà recordatori dels 
bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki, fa 75 anys i participaran 
representants del Consell dels infants, que reivindicaran el dret de tots 
els infants del món a la pau i faran un recordatori de la història de la 
Sadako Sasaki. A més, des del Consell d’Infants es convida a tothom a 
participar en la creació del Monument per la Pau portant grues de paper 
fetes a casa. Segons una història tradicional japonesa, a qui elabori mil 
grues de paper se li concedirà el seu desig més gran, en aquest cas, la fi 
de qualsevol conflicte bèl·lic al món.
VOLS FER LA TEVA GRUA DE PAPER PER CONSTRUIR 
EL MONUMENT PER LA PAU?
Per fer la teva grua de paper pots seguir les indicacions d'aquest vídeo-
tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=dc5zzfrIV5E
Observacions: La realització d’aquesta activitat queda supeditada a la 
normativa vigent segons l’evolució de la pandèmia.
Organització: Roda de la Pau, Coordinadora un altre món és possible 
Consell dels infants i Ajuntament de Sabadell



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

Lloc: Canal Youtube del Punt Òmnia Espronceda: 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ssgtTaNbC7I

Hora: Tot el dia
El joc és una activitat universal i també un dret universal de tots els 
infants, el qual no sempre és senzill assegurar-lo i protegir-lo. El "20N: 
més que un joc" és una jornada cultural i socioeducativa en la que a 
través d'una història els infants i joves participants aniran superant 
diferents jocs i proves online i coneixent els diversos drets dels infants. 
Una iniciativa per reinvindicar el dret al joc i per mostrar que, tot i la 
situació extraordinària actual, és possible garantir i vetllar per aquest 
dret universal. Per poder participar a la jornada només heu d'entrar al 
canal Youtube del Punt Òmnia Espronceda

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

Presentació del manifest per la pau del Consell 
dels infants de Sabadell
Dia: Divendres 20 de novembre

Lloc: Aquesta activitat la podràs seguir al Canal Youtube de 
Cicles de Vida: 
https://www.youtube.com/channel/UCtD8EziAl4j6RRr5b_mk4Og/playlists

Presentació pública del vídeo en el que representants del Consell dels 
infants i adolescents de Sabadell fan la lectura del manifest que han 
elaborat per la commemoració del Dia Universal dels Drets dels infants 
entorn el dret a la pau.

Organització: Consell dels infants i adolescents de Sabadell i 
Ajuntament de Sabadell



Sabadell Ciutat Amiga de la Infància
Dia: Divendres 20 de novembre

Lloc: Rambla d'Ibèria amb carrer Cellers i Carretera de Mollet 
amb carrer de Bellsolà

Aquesta activitat la podràs seguir al Canal Youtube de Cicles 
de Vida: 
https://www.youtube.com/channel/UCtD8EziAl4j6RRr5b_mk4Og/playlists

Inauguració, coincidint amb el Dia Universal dels Drets dels Infants, 
de les plaques que identifiquen la ciutat de Sabadell com a Ciutat 
Amiga de la Infància, reconeixement otorgat al municipi per part de 
l'organisme d'UNICEF.

Organització: Ajuntament de Sabadell

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

Lloc: Plaça 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.

Organització: Ajuntament de Sabadell



Vine i gaudeix de la 
Festa dels Drets dels Infants! 
(ACTE CENTRAL)

Dia: Dissabte 21 de novembre
Lloc: Canal Youtube de Cicles de Vida: 
https://www.youtube.com/channel/UCtD8EziAl4j6RRr5b_mk4Og/playlists
Els espectacles es podran visualitzar en directe o en el moment 
que es desitgi a través d’aquesta web.

Programa:

11.30 h “Contes i cançons per la pau” a càrrec de Rah-mon Roma

En Rah-mon és un xicot alt com un sant Pau, i es presenta en so de pau i 
de festa tot mostrant la bandera de la pau per presentar-nos un reguitzell 
de cançons i de contes per fer les paus, no pas per fer el pau. 

Us convidem a participar-hi. Entre tots la farem grossa, posarem pau i ens 
en repartirem a dojo.

Espectacle de petit format amb cançons, contes i projeccions en clau de 
pau adreçat a infants d'1 a 10 anys.

12.30 h Espectacle “El Petit circ de Makutu” a càrrec de la Cia. 
Filigranes. 

En un poble petitet, entre muntanyes, va arribar un circ increïble, amb els 
seus carruatges, les seves caravanes i... un seguit d'artistes que haurem 
de descobrir entre tots i totes! En aquesta història, Makutu ens endinsa en 
el món del circ i amb la participació del públic assistent, podrem veure de 
més a prop diferents disciplines circenques, amb l'humor com a principal 
protagonista.

Consulta el programa a https://web.sabadell.cat/infancia 



DUDI MEV
Dia: Dissabte 21 de novembre

Lloc: Descentralitzada, a tots els esplais del Moviment 
d’Esplais del Vallès (MEV)

Hora: 16 a 20 h
Els esplais que formen el Moviment d’esplai del Vallès prepararan una 
activitat conjunta per realitzar-la cadascú amb el seu esplai amb la 
finalitat de reivindicar el Dia Mundial dels Drets dels Infants. Aquest any 
en especial reivindicarem el Dret a Lleure utilitzant la nostra eina: el joc.

Observacions: 

* Activitat limitada als infants dels esplais.

* La realització d’aquesta activitat queda supeditada a la normativa 
vigent segons l’evolució de la pandèmia.

Organització: Moviment d’esplais del Vallès (MEV)

Participa-hi!



Organització:

Hi col·laboren:


