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“L’esport ens fa créixer”: torna el Saló de la 
Infància amb un fort accent esportiu 
 
 

• Del 27 de desembre al 4 de gener, el Saló de la Infància obre les 
seves portes amb ofertes familiars. 
 

• L’estand municipal centra les activitats esportives en la promoció 
dels valors, i en els Mundials de Natació i d’Handbol Barcelona 
2013. Els X Games també hi seran presents. 
 

• Prop de 700 infants en grups  ja tenen confirmada la seva visita a 
l’estand 
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Festival de la Infància de Barcelona 
Del 27 de desembre al 4 de gener, el recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona tornarà a 
acollir el ja tradicional Festival de la Infància de Barcelona. Des de 1963, aquesta activitat 
promou l’oci cultural, esportiu, educatives, solidàries i de lleure per a un públic familiar. 
D’aquesta manera dins d’aquest festival s’hi poden trobar activitats de tot tipus dirigides 
als nens i nenes. En l’edició d’enguany, l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports hi és 
present. 

 

Novetats 
L’espai esportiu promogut per l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona, està dedicat als dos grans esdeveniments esportius que la ciutat viurà en 
breu: el Campionat Mundial de Natació Barcelona 2013 i el Campionat Mundial 
d’Handbol Barcelona 2013, juntament amb els X Games. 
 
Amb aquestes activitats es continua la tasca de promoure l’esport base des de la 
celebració de Grans Esdeveniments. D’aquesta manera els espais comptaran amb 
activitats relacionades amb les diferents disciplines d’ambdós campionats Mundials 
per tal de difondre entre els més petits aquests esports.  
 

“L’esport ens fa créixer”: estand de l’Ajuntament 
de Barcelona 
 
En el seu estand, l’Ajuntament de Barcelona ofereix un espai de promoció de valors 
socials i dels drets dels infants, promovent la participació d’infants i famílies en activitats 
esportives i de caràcter social i lúdiques.  
 
Totes les activitats tenen lloc de manera simultània, i al llarg de l’horari de funcionament. 
 
DADES GENERALS 

• dates i horaris: 
• Del 27 de desembre de 2012 al 04 de gener de 2013. 
• De les 11h a les 20h 

 
• Ubicació: 

• Palau 2 Fira de Barcelona 
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• Superfície:  
• 1.225 m2 
•  

• Organitza  

Ajuntament de Barcelona: Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (IBE 
conjuntament amb el departament d’Infància i Família de la direcció de Família i 
Serveis Socials) 

• L’ESTAND MUNICIPAL 
A. Eixos conceptuals 
- Promoció de valors socials i dels drets dels infants, a partir de  la participació 

d’infants i famílies en activitats esportives i de caràcter social i lúdiques. Es 
potencien els valors: 

 Solidaritat  
 Cooperació 
 Respecte 
 Educació 
 Afecte 

- Foment i promoció de l’esport i dels seus valors per als ciutadans de Barcelona 
i de la resta de Catalunya amb tota una sèrie d’activitats dinàmiques, educatives i 
lúdiques. 

 
 

B. Espais i activitats previstes 
1.  Punt d’informació . Informació personalitzada i exposició de productes 

informatius de serveis a les persones. 
2.  Zona per a infants de 0 a 5 anys i llurs famílies, que comptarà amb:  

- Espai esportiu: joc lliure per petita infància acompanyats de la seves 
famílies. Hi haurà un dinamitzador, i materials  esportius i didàctics. 

- Contacontes i biblioteca contes lligats amb els valors prioritzats:  
solidaritat, cooperació, respecte, educació i afecte 

3.  Zona gimcana dels valors. Per infants de 6 a 12 anys. Són 3 proves: 
- “Pensa i munta”:  muntatge de puzles amb serigrafies dels cinc valors 

prioritats  
- “Encistellem valors”: dos equips juguen a encistellar boles amb serigrafies 

dels valors 
- “Taller mural”: els nens poden penjar els valors que considerin més 

importants 
4. Espai per l’activitat de natació i promoció del campionat mundial.   Recinte 

que simula una piscina, dividida en quatre carrers.  
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5. Espai per l’activitat d’handbol i promoció de campionat mundial. Contindrà 
una pista per jugar en equip a l’handbol, un espai per a tallers relacionats amb 
aquest esport, i unes grades. 

6. Espai per a la promoció dels X Games. 
7. Espai per l’activitat del Museu Olímpic. Presents cada any, enguany criden a 

la participació mitjançant un joc de preguntes sobre temes olímpics i esportius, 
per infants de 7 a 9 anys i de 9 a 12 anys. 

 

Activitats esportives del Campionat Mundial de 
Natació Barcelona 2013 
Al llarg dels dies des del 27 de desembre al 4 de gener, a l’espai esportiu impulsat per 
l’Ajuntament de Barcelona, s’hi duran a terme diferents activitats de promoció de l’esport. 
Un dels grans protagonistes -juntament amb l’activitat habitual- seran els Campionats 
Mundials de Natació Barcelona 2013. 
 
Un piscina dins del recinte: hi haurà la simulació d’una piscina de natació amb aigua i 
sureres com les piscines d’entrenament així com també una zona de platja simulada. Amb 
unes pilotes inflables de grans dimensions, els infants podran simular curses dins de 
l’aigua tot aprenent a desenvolupar i potenciar la motricitat, la coordinació, la flexibilitat i 
entendre la pràctica dels esports aquàtics.  
 
Així,al llarg dels dies, hi haurà la presència per exemple de la mascota XOP el dia de 
la inauguració del Saló de la Infància que serà el 27 de desembre. També es 
comptarà amb Gemma Mengual per a la inauguració i signatura d’autògrafs a 
l’estand del Campionat dins del recinte municipal dedicat a l’esport. 
 

• Simulació d’una piscina de natació (aigua, sureres i platja simulats).  
ACTIVITAT 

• 4 pilotes inflables perquè els nens s’hi posin a dins i facin curses a dins la piscina, 
simulant que estan nedant.  

• Objectiu: desenvolupar i potenciar la motricitat, la coordinació, la flexibilitat i 
entendre la pràctica dels esports aquàtics.  

• El càlcul estimat de nens per hora que pot absorbir aquesta activitat és d’entre 70-
80 nens.  

• Repartiment de bosses als nens participants amb material de BCN2013: 
 Flyer informatiu 
 Adhesius 



» Dossier de premsa 
El Festival de la Infància una cita esportiva per als més menuts 
 
 
 

 
 
 
 
www.bcn.cat/media 

 
5 

 

 Tattoos de la mascota en les seves diverses modalitats 
 
 
 

 27 de desembre: presència de la mascota XOP el dia de la inauguració del Saló de 
la Infància 

AGENDA 

 27 de desembre: presència de Gemma Mengual, Marina Garcia i Maica Garcia 
per a la inauguració, i signatura d’autògrafs a l’estand del Campionat 

 27 desembre al 4 de gener: activitat explicada amb anterioritat. 
 

 
2 gener: acte oficial 12h 

• Visita a l’estand de la Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
Il·lma. Sra. Maite Fandos. 

• Esportistes que l’acompanyen:  
 Felipe Perrone: capità selecció espanyola de waterpolo, acompanyat per un 

altre component de la selecció 
 Melanie Costa, campiona del Món de 400m lliures a Istambul 
 Pedro Garcia “Toto”. ambaixador BCN2013. 

 
Activitat prevista: 

• L’activitat que desenvoluparan serà la de posar-se dins les boles inflables i 
fer la cursa a la piscina simulada. 

• Fotografia amb els nens i nenes que estiguin a l’eestand 
• Fotografia oficial amb les autoritats i els esportistes 
• Sorteig de tres productes de marxandatge de BCN2013 (samarreta, gym sac 

i peluix del Xop) als nens i nenes que intervinguin a l’activitat durant aquell 
matí. 
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Els X Games, presents a l’estand municipal 
• El principal i més gran esdeveniment mundial centrat en els esports d’acció, els X 

Games, comptaran amb un espai propi de difusió a l’estand municipal.  
• El proper mes de maig, Barcelona acollirà els que estan considerats els Jocs 

Olímpics dels esports d’acció, els X Games. 
• Els visitants d’aquest espai podran informar-se sobre l’event, en què consisteix, les 

proves que es podran viure en directe, i tots els aspectes que envolten aquest 
espectacle únic. 

 

Activitats Esportives del Campionat Mundial 
d’Handbol Barcelona 2013 
Per altra banda, l’espai comptarà també amb una zona dedicada a aquest Campionat que 
se celebrarà a Catalunya de l’ 11 al 27 de gener. Per promoure aquest esport s’adequarà 
una zona d’activitats: 
 

• Zona de pista: on es muntarà una pista de mini-handbol (20x12m. 
aproximadament) on es realitzaran diferents activitats d'handbol. D’aquesta 
manera, es realitzaran circuits de llançament, circuits de passades, celebració de 
mini partits, entre d’altres activitats. Aquesta activitat va dirigida a infants d’edats 
compreses entre els 5 i els 14 anys. La zona comptarà amb una graderia 
habilitada com als camps reals. 

•  Zona de tallers: aquesta zona estarà habilitada per satisfer les necessitats delsls 
més petits. Aquest espai està dissenyat perquè els infants d’entre 3 i 8 anys 
puguin realitzar diferents tallers adaptats. Així en aquest espai podran dibuixar 
handbolines o jugar a jocs, com el de la memòria dedicat al mundial. 

 
• Agenda: 

o 28 de desembre, de 12.30h a 13.30h: visita a l’estand de la selecció 
absoluta espanyola masculina d’handbol amb Valerio Ribera. 

o 2 de gener: visita d’ambaixadors Bcn 2013 (Enric Massip, Andrei Xèpkin....),  
 

 
 
 
 
 



» Dossier de premsa 
El Festival de la Infància una cita esportiva per als més menuts 
 
 
 

 
 
 
 
www.bcn.cat/media 

 
7 

 

Visites concertades de grups:  
    ESPORTS 
      Entitat N. Infants 

   1 Lluïsos de Gràcia 30 
   2 Club Esportiu Mediterrani 30 
   3 Club Esportiu Bàsquet Luz Casanova 25 
   4 Escola Virolai (grups1) (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) 25    

5 Escola Virolai (grups 2) (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) 25    
6 Escola Sta Caterina de Siena (x1grup) (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) 25    
7 Escoles Taxonera i Pau Casals (x1grup) (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) 25    
8 Lima-Horta (grup1) (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) 25    
9 Lima-Horta (grup 2) (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) 25    
10 Club Esportiu Laietà 25 

   11 Club Patí Congrés 24 
   12 Casal de Joves Calassanç 15 
   13 Gòtics Rugby Club  15 
   14 Servei Residencial La Puça: ASPASIM 6 
   15 Unió Esportiva  Horta 25 
   16 Club Esportiu Handbol BCN Sants UBAE 30 
   17 Xino-Xano Associació de Lleure 30 
   18 Assoc. Cultural i Esportiva SANSUR 30 
   19 AMPA Luz Casanova 30 
   20 FEC PARALÍTICS CEREBRALS 15 
   21 AMPA CEIP Els Porxos 25 
   

  
450 

   INFÀNCIA 
      Entitat N. inf 

   1 Centre d'Acolliment Gaudí ( Fundació Ciutat i Valors),   28 
   2 Centre Maria Reina 16    

3 Punt de Dinamització Infantil de La Sedeta 30 
   4 Casal Infantil El Drac 30  
   5 Llar Turó Blau 6 
   6 Ludoteca Ma. Gràcia Pont 17 
   7 Centre d'acolliment Coda 1 (Fundació Idea) 15 
   8 CADM Casa d’Acollida de Dones Maltractades de Barcelona 11 
   9 Centre d’Acollida CAUI Josep Pallach 20 
   10 Centre Acolliment Talaia 12 
   11 Casa Familia Trafalgar 4 
   12 FASI (Casa d’Infants Paulo Freire) 10 
   13 CRAE Minerva 20 
   14 CRAE Sants-Medir 11 
   15 CRAE Casa de Família Nazareth (grup 1) 5  
   16 CRAE Casa de Família Nazareth (grup 2) 20  
   17 CRAE La Llar 2 
   18 Fundació Acció Social i Infància (Fasi)- Casa d'Infants Carme Aymerich 8 
   

  
220 
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 TOTAL INFANTS CONFIRMATS 670 
    TOTAL ENTITATS CONFIRMADES 39 
          

Dijous 27 de desembre 

 
Nº infants Horari 

Escola Virolai (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) (grup1) 25 12h 
Club Esportiu Bàsquet Luz Casanova 25 11h 
Escoles Taxonera i Pau Casals (Club bàsquet Sta Rosa de 
Lima-Horta) 25 12h 
Llar Turó Blau 6 12h 
CRAE Casa de Família Nazareth (grup 1) 5 12h 
 
Divendres 28 de desembre 

 
Nº infants Horari 

Lluïsos de Gràcia 30 11h 
Gòtics Rugby Club 15 11h 
Servei Residencial La Puça: ASPASIM 6 12h 
Luditeca Ma. Gràcia Pont 17 11.30h 
CRAE Minerva 20 12h 
 
Dissabte 29 de desembre 

 
Nº infants Horari 

AMPA Luz Casanova 30 11h 
 Assoc. Cultural i Esportiva SANSUR  30 11h  
CRAE La Llar 2 12h 
Centre Acolliment Talaia 12 12.30h 
 
Diumenge 30 de desembre 

 
Nº infants Horari 

 AMPA CEIP Els Porxos 25 11h 
 CRAE Casa de Família Nazareth (grup 2) 20  12h 
FASI (Casa d’Infants Paulo Freire) 10 11h 
CRAE Sants-Medir 11 11h 
 
Dilluns 31 de desembre 

 
Nº infants Horari 

Lima-Horta (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) grup 2 25 11h 
Casal de Joves Calassanç 15 11h 
FEC Paralítics Cerebrals 15 11h 
Centre d'acolliment Coda 1 (Fundació Idea) 15 11h 
Centre d'Acolliment Gaudí ( Fundació Ciutat i Valors) 28 15h 
 
Dimarts 1 de gener  

 
Nº infants Horari 

Centre d’Acollida CAUI Josep Pallach 20 11h 
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Dimecres 2 de gener 

 
Nº infants Horari 

Club Esportiu Laietà 25 11h 
Escola Sta Caterina de Siena (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-
Horta) 25 12h 
Unió Esportiva  Horta 25 11h 
CADM Casa d’Acollida de Dones Maltractades de Barcelona 11 11h 
Centre Maria Reina 16 11h 
 
Dijous 3 de gener 

 
Nº infants Horari 

Club Patí Congrés 24 11.30h 
Escola Virolai (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) (grup2) 25 12h 
Club Esportiu Mediterrani (grup 2) 10 11h 
Fundació Acció Social i Infància (Fasi)- Casa d'Infants Carme 
Aymerich 8 11h 
Punt de Dinamització Infantil de La Sedeta 30 11h 
 
Divendres 4 de gener 

 
Nº infants Horari 

Lima-Horta (Club bàsquet Sta Rosa de Lima-Horta) grup 1 25 12h 
Club Esportiu Handbol BCN Sants UBAE 30 11h 
 Xino-Xano Associació de Lleure 30 11h 
Casal Infantil El Drac 30 11.15h 
 Casa Familia Trafalgar 2 11.00h 
 
  Esports 
  Infància 
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ACTIVITATS EXTRES 
DIA ACTIVITAT REFERÈNCIA PROTAGONISTES 
27-12, 17h Inauguració Mundial Natació Gemma Mengual, Marina Garcia 

i Maica Garcia 
  Mundial Handbol Tomàs del Moral, president Fed. 

Cat. Handbol 
 
Fernando Barbeito, ex jugador 
handbol i membre comitè 
organitzador 

    
28-12, 
12.30h-
13.30h 

Visita a l’estand de 
la selecció 
espanyola 
d’handbol amb 
Valerio Ribera 

Mundial Handbol Selecció espanyola d’handbol: 
16 jugadors + 5 persones cos 
tècnic + Valerio Ribera, 
seleccionador. 
Els acompanya Andrei Txepkin 

    
2 gener, 
12h-13h 

Visita institucional 
Tinenta d’Alcalde, 
Ima. Sra. Maite 
Fandos 

Mundial Natació 
 

Felipe Perrone: capità selecció 
espanyola de waterpolo, 
acompanyat per un altre 
component de la selecció 
Melanie Costa, campiona del Món 
de 400m lliures a Istambul 
Pedro Garcia “Toto”. ambaixador 
BCN2013. 

  Mundial Handbol Ambaixadors Bcn 2013 (Enric 
Massip, Andrei Xèpkin, Xavi 
O’Callahan....) 
 
Fernando Barbeito, ex jugador 
handbol i membre comitè 
organitzador 
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