27 de desembre

29 de desembre

31 de desembre

3 de gener

El NOSTRE Saló

11 - 13 h: Vine a veure el cotxe
dels mossos d’esquadra

11 - 13 h: Vine a veure
l’ambulància de Creu Roja

11 - 13 h: Vine a passejar amb
el carro dels Traginers

11 - 13 h: Vine a veure el cotxe
de la policia local

Una nova edició del Saló de la Infància ens espera, la d’enguany
dedicada als drets dels infants.

11 h: Taller “Tasta la dansa”
amb Espai d’Arts

11 h: Actuació de la coral
infantil Gatzara

11 h a 19 h: Taller de robòtica

13 h: Exhibició coreogràfica a
càrrec de l’alumnat d’Espai
d’Arts

11 h: Taller de percussió
corporal

12 h: Les Campanades amb
l’Esmolet i l’Esmoleta. Vine a
l’escenari!

12 h: Actuació de l’Aula, Escola
de dansa

2 de gener

4 de gener

17 h: Actuació de la colla
gegantera del Bisbalet
18 h: Espectacle familiar “Petit
Karibu” amb Carles Cuberes
(El dia 31 de desembre a partir de les 14h i el dia 1 de gener el
Saló estarà tancat.)

HORARI: De 10.30 a 19.30 h.
LLOC: L’ Escorxador (carrer Prat de la Riba, 47)
PREU: 3.50 € per dia
Gratuït per a menors de 3 anys i acompanyants majors
de 12 anys.
Abonaments de 4 dies: 11 €
Servei de guarda-roba: 1 €
Lloc de venda anticipada d’abonaments: La Kaserna.
Lloc de venda d’abonaments durant el Saló:
a la taquilla del Saló.
Es pot suspendre temporalment l’entrada, en cas
d’excedir l’aforament.
De 13.30h a 16h algunes activitats romandran tancades pels
torns de dinar del personal del Saló.

12 h: Exhibició d’arts marcials
del Centre Gui
16 h: Taller creatiu de trastos

30 de desembre

11 - 13 h: Vine a veure el camió
11 h - 13 h: Vine a veure el
dels bombers
cotxe de la policia local
11 h: Simultànies d’escacs amb
11 h: Taller de “Motxirretes”
el Club d’Escacs Igualada
11 h: Tallers de percussió amb
11 h: Tallers de ciència creativa
Protons
18 h: Actuació dels grups
13 h: Batucada a càrrec del
infantils de l'Agrupació
grup de percussió Protons
Folklòrica Igualadina
d’Igualada

18.30 h: Passejada inaugural
del XXXVI Saló de la Infància

11 - 13 h: Vine a veure el camió
dels bombers

28 de desembre

11 h: Activitat per nadons en
anglès a càrrec de Kids&Us

11 h: Actuació de la coral
infantil Els Verdums

12 h: Demostració dels
Moixiganguers d’Igualada

11.30 h: Taller de percussió
corporal

17 h: Exhibició de gimnàstica
d’Anoia Club Gimnàstic

17 h: Taller “La neteja depèn
de tots”

12 h: Actuació Escola de Dansa
del Consell Comarcal

18 h: Exhibició de
Pessic de circ

18.30 h: Cercavila de cloenda
amb els Petits Diables i Mal
Llamp

16 h: Titelles amb perspectiva
de gènere

I per què El NOSTRE Saló? Perquè aquest any, més que mai, els infants
s’han de sentir seu aquest projecte i poder celebrar que a finals de
l’any passat, Igualada va rebre el segell de Ciutat Amiga de la Infància
2018-2022. Segons UNICEF “Una Ciutat Amiga de la Infància és qualsevol ciutat, poble, comunitat o sistema de govern local compromès
amb el compliment dels drets de les nenes, els nens i els adolescents
d’acord amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant”.
La Convenció sobre els drets de l’infant és un instrument internacional
que estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de
la infantesa. I aquest any aquesta convenció compleix el 30è aniversari.
Aquesta iniciativa constitueix una de les fites més importants en el
reconeixement i l'afirmació dels drets humans. La Convenció sobre els
Drets de l'Infant és un dels tractats més referendats del món, ja que
segons UNICEF ha estat ratificat per 193 estats, gairebé tots els
membres de Nacions Unides. La convenció està centrada en la
infància, es refereix a les necessitats i els drets específics dels nens i
obliga els estats a obrar a favor dels seus millors interessos.
I quina manera hi pot haver millor de celebrar aquests 30 anys que
fer-ho amb un Saló de la Infància dedicat a donar a conèixer als infants
els seu drets i els seus deures?
Aquest any, més que mai, us hi esperem!
Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada

ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADORES
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· Espai d'Arts
· Fira d’Igualada
· Gimnàs Gui
· Gremi de Traginers
· IBB Autoracing
· Ingravita
· Jardins Roset
· Jaume i Vicenç
· Kids&Us
· L’Aquàrium Barcelona
· La Veu de l'Anoia
· Moixigangers Igualada
· Mossos d'Esquadra
· Museu de la Pell
· Museu de la Xocolata
· N-ICE Skating SLU
· Palau de la Música, Orfeó Català
· Palets Ariza
· Pastorets Esbart Igualadí
· Pessic de Circ
· Petits Diables d'Igualada
· Policia Local
· Protons d'Igualada
· Servei d'esports
· Softball Club Igualada
· Solidança

Disseny: Xavier Mula studio

· A.A.T
· Agrupació Folklòrica
· Anoia Club Gimnàstic
· Anoia Rugby Club
· Arxiu Comarcal de l’Anoia
· Aula, Escola de Dansa
· Biblioteca Central d'Igualada
· Bombers
· Buff
· Caixa Fòrum
· CAP Igualada Nord
· Cartrobox
· Catalunya en Miniatura
· Club Bàsquet Igualada
· Club d'Escacs d'Igualada
· Colla Gegantera del Bisbalet
d'Igualada
· Consell Esportiu de l'Anoia
· Coral Infantil Gatzara
· Coral Infantil Verdums
· Cosmocaixa
· Creu Roja Anoia
· Diables Mal Llamp
· Diputació de Barcelona
· Direcció General d'Acció Cívica i
Comunitària – Generalitat de
Catalunya
· EAP Igualada Urbà
· Escola de Dansa Consell Comarcal

L’ORGANITZA

www.igualadajove.cat

#elnostresalo

