
Drets per a 
tothom

FESTA DELS DRETS 
DELS INFANTS

PER A L’ERADICACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE

Volem 

DRETS PER A TOTHOM 
T’hi esperem!

25 i 27 de novembre de 2016Castellbisbal

Amb la col.laboració de: CE Mindundis Team, Protecció 
Civil, BiSCA, Gros Mercat, Casal Infantil El Mirador, Creu 
Roja del Baix Llobregat Centre.



19.00 hores 
Auditori Els Costals

11.30 hores 
Av. Pau Casals, davant la 
plaça Folch i Torres

Lectura del manifest 
per l’eliminació de la 
violència de gènere

A continuació:

VI Cursa/caminada 
solidària contra la 
violència de gènere

Solidaritza’t amb la causa 
i vine a córrer o caminar 
contra la violència de 
gènere!

Sortida
Av. Pau Casals, davant la 
plaça Folch i Torres

Circuit
3 km pel nucli urbà 

Inscripcions
El mateix dia de la cursa 
de 10.00 a 11.30 h. 
Obsequi d’un tallavents 
per cada inscripció fins a 
exhaurir existències.

Preu
3 EUR. La recaptació 
íntegra de les inscripcions 
es donarà a l’Associació 
TAMAIA, viure sense 
violència. 

En acabar la cursa
Tall de coca amb xocolata, 
fruita i aigua per a tothom! 

Encesa d’espelmes a l’entrada de l’auditori

Lectura del manifest institucional del Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones 
Consensuat per la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions i les associacions municipalistes del Dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència

10.00 hores 
A la plaça Folch i 
Torres, av. Pau Casals i 
al carrer Pompeu 
i Fabra

Festa dels drets 
dels infants

En reconeixement dels 
drets a la salut, 
a l’educació, a la protecció 
i a la millora de qualitat 
de vida.

Estesa de jocs de 
Guixot de 8
Didals que corren, estufes 
periscòpiques: el joc 
convertit en espectacle de 
carrer 

Recursos o Residus?
Joc gegant per a tota 
la família on posareu 
a prova el vostre 
coneixement sobre els 
residus, com podem 
reduir-los, reutilitzar-los 
i reciclar-los.

Circuit de seways 
d’Aquaterraclub
Prova, coneix i gaudeix 
la conducció d’aquests 
vehicles elèctrics. Per 
poder participar de 
l’activitat és necessària 
una alçada mínima de 
110 cm i, per conduir sols, 
més de 135 cm. Activitat 
dirigida per monitors 
titulats.
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Taller de reutilització 
creativa
Convertiu-vos en artistes 
creant joguines, bijuteria, 
llibretes, etc. amb 
material recuperat.

Mercat d’intercanvi 
i de segona mà
Dins la Setmana europea 
de la prevenció de residus: 
intercanvia, compra, 
ven. Allarga la vida d’allò 
que no utilitzes i, de pas, 
redueix residus.

Posa’t la gorra
Amb aquest projecte 
es recapten fons pel 
manteniment de La Casa 
dels Xuklis, Afanoc, on 
s’acull de manera gratuïta 
els familiars dels infants 
i adolescents amb càncer 
que s’han de desplaçar 
de localitat per raons de 
tractament.

Taller de maquillatge
A càrrec del casal infantil 
El Mirador

Presentació i 
dinamització a càrrec de 
Moi Aznar

12.30 hores 
Sala d’actes Ajuntament

La botigueta 
Un espectacle sobre 
consum responsable, 
amb Tanaka Teatre

19.30 hores 
Auditori Els Costals

Projecció de la pel.lícula Solas

Preu: 1 €
Direcció: Benito Zambrano
Amb: Maria Galiana, Ana Fernández y Carlos Álvarez-Novoa
Durada: 98 minuts
V.O. en castellà
La recaptació íntegra de la sessió de cinema es donarà a 
l’Associació TAMAIA, viure sense violència


