
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Divendres, 26 de març de 2010 

 
 
La Setmana per la Pau enfila la recta final amb un balanç immillorable  
Un miler de participants han sentit parlar aquesta setmana dels Drets dels Infants i 
la feina que encara queda per fer per garantir-los 
 
La Setmana per la Pau organitzada per la Coordinadora d’Entitats Solidàries i 
l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha dedicat aquest any als Drets dels infants, sota el títol 
Creixem amb els Infants amb la voluntat de destacar que els infants són subjectes actius 
i no passius dels Drets i que són ciutadans de l’avui i no del demà, així com posar de 
manifest que els seus Drets no estan garantits en moltes parts del nostre país i, sobretot 
no estan garantits en els països del tercer Món (és el cas de drets tan bàsics com 
l’educació, la sanitat o el lleure). La Convenció va entrar en vigor al setembre de 1990 a 
20 estats membres i, actualment l’han ratificada 193 estats, no ho han fet, per exemple, 
Somàlia o els Estats Units. 
 
Totes les entitats de la Coordinadora d’Entitats Solidàries (CES) han estat molt actives 
tant en la preparació com en la participació de la Setmana i han insistit en 
l’encoratjament a persones individuals i altres entitats a sumar-se a la seva tasca 
contínua de fer millor el nostre entorn. La CES es troba cada primer dimarts de mes a les 
19.30 a l’edifici de l’Àrea de Comunitat de l’ajuntament i debat temes de solidaritat 
internacional, d’inclusió social, impulsa campanyes d’ajuda i posa en comú els projectes 
de cooperació que cada entitat porta a terme.  
 
La CES agraeix a totes les persones/entitats que han col·laborat en la Setmana per la 
Pau: cinemes Ocine del centre Altrium, Sandro Bedini, Tortell Poltrona, Bernat Fugaroles 
i Guillem Caballer, els Montnegres, el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental i els ponents que han aportat molta llum al tema. 
 
La regidora de Comunitat, Laura Costa, fa “un balanç molt positiu de la Setmana per 
la Pau, tant pel que fa a la participació del munic ipi i la conseqüent sensibilització 
que s’ha fet com per la qualitat dels actes i debat s proposats. L’ajuntament vol 
posar de manifest i agrair la tasca de valor afegit  que realitza la Coordinadora per 
fer contrapès a les injustícies del nostre entorn i  contribuir al benestar de les 
persones.” 
 
Les anteriors edicions de la Setmana per la Pau es van dedicar a la cooperació 
internacional l’any 2008 (Una mirada al món, una mirada als móns), i als Objectius del 
Mil·lenni l’any 2009 (Fem un món millor). 
 
A continuació, una petita nota dels actes ja realitzats: 
- Divendres 19. Taula rodona i sopar. 
Una seixantena de persones van participar en un diàleg molt interessant sobre les 
diferents situacions de vulneració dels drets dels infants en diferents llocs del món. Es va 
parlar des de la visió d’alguns infants de famílies amb dificultats de Sant Celoni pels 



quals les AMPA estan treballant per a una millor integració social des de diversos 
projectes del Pla Educatiu d’Entorn; des de el treball infantil a Bolívia; o les esperances 
de futur dels nens i nenes que viuen en els camps de refugiats a Beirut; passant per la 
marginació, la droga i la manca de referents de joves del barri del Carmel de Barcelona. 
Com ja és tradicional, a continuació del diàleg va tenir lloc el sopar amb els productes 
que aporten els assistents, que va permetre seguir el debat i fer noves coneixences. 
 
- Dissabte 20. Festa solidària 
Una plaça plena de gent, famílies, gent gran, infants i joves.. Una fantàstica actuació de 
música infantil per part del Bernat Fugaroles i en Guillem Caballer. Cada entitat va 
preparar un taller per conscienciar a partir del joc dels diferents drets de la infància, com 
ara la proposta de NICAT en què cada infant dissenyava el seu passaport amb identitat 
per viatjar per la plaça... El Sandro Bedini va animar als pares i mares a deixar-se pintar 
pels seus fills i a fer una cadena de desitjos que cadascú podia decorar i pintar amb tot 
entusiasme. Un  manifest llegit per una dotzena d’infants juntament amb l’Alcalde i 
representants de la CES. Finalment la música dels Montnegres va fer gaudir a tothom.  
 
-Dilluns 22 de març. Xerrada a la Batllòria   
Trup de Nassos va voler ser present a la Batllòria explicant el seu projecte que comença 
a la mateixa Batllòria i els ha portat a viatjar per tot el món repartint somriures. 
 
- Dimecres 24 de març. Cinemes Altrium. Entrada gratuïta 
Més d’una trentena de persones van gaudir de 3 curtmetratges punyents i a la vegada 
deliciosos protagonitzats per un nen de la India amb SIDA, una nena argentina que amb 
la seva família viuen de la neteja de vidres de cotxes i de recollida de deixalles, i una 
nena senegalesa que amb el seu pare han tingut la gran idea d’adoptar a un infant blanc 
per ensenyar-li els valors de la comunitat africana. 
 
Les escoles han tingut les xerrades de les entitats: Montnegre (NICAT i Trup), Pallerola 
(Mans Unides i NICAT), Cor de Maria (Creu Roja), Salle (Proide i Oudiodial), Avet Roig 
(Mans Unides), IES Baix Montseny (Trup de Nassos).  
 
- Dijous 25 de març.  
 
 
 

AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  


