
EN QUIN MUSEU DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
POTS TROBAR CADASCUN 
D’AQUESTS BARRETS? 

Aquestes són les històries 
de 7 nens i nenes d’arreu del 
món i de diferents moments de la 
història, que ens parlen sobre la 
importància dels DRETS DE LA 
INFÀNCIA, dels vostres drets!

Cadascun d’aquests infants 
ha deixat el seu barret dins dels 
museus de Vilanova. Sabries 
esbrinar a qui pertany cada 
barret i situar-lo en el plànol? 

Juga amb nosaltres, 
descobreix els teus drets i 
posa-t’ho al cap!!!

La història d’en Pauet
El meu moment preferit del dia és la 

tarda! Quan la barca del meu pare ja fa 
estona que ha arribat, i les altres encara 
no han sortit, la platja i els carrers estan 
buits i són tots per nosaltres! Així que, 
fins que la mare no ens crida per anar a 
sopar, aprofitem cada minut per jugar. Les 
barques varades a la sorra ens serveixen 
d’amagatall, i també per imaginar que som 
pirates i mariners. Construïm barquetes 
amb taps de suro, pals i draps, i les fem 
navegar per l’aigua del mar, d’un blau 
intens com la meva gorra marinera. Pels 
pedrissos de les voreres fem carreres amb 
xapes de gasosa i a la plaça juguem a ca-
vall fort, a bèlit, a cèrcols o a fer la serp. 

És veritat que no tenim gaires jogui-
nes... i menys si són comprades! Però 
tenim companyia, enginy, el carrer i temps, 
i amb això en tenim més que suficient per 
crear tots els jocs que us pugueu imaginar! 

La història de la Inés
Avui per fi ho puc dir alt i clar: ja sé 

escriure i llegir en tagalo, la llengua ofi-
cial de Filipines! No us podeu imaginar la 
il·lusió que em fa. I tot gràcies a la Isabel, 
que sap que els meus pares treballen 
quasi tot el dia al camp d’arrós i que pas-
so moltes hores sola a la cabanya fami-
liar. Per això va proposar als meus pares 
passar una hora al dia amb mi i ensen-
yar-me a escriure i llegir. Sort que van dir 
que sí! Ella de petita havia tingut la sort 
de viure en un lloc on hi havia una escola, 
per això va poder aprendre.

Com que diu que aprenc molt de 
pressa, aviat començarem a estudiar 
altres idiomes. Així que ara estic molt 
ocupada: durant el matí a casa -la mare 
em diu la guardiana del cistell, perquè 
sempre estic arreglant motxilles i barrets 
de rafia- i a les tardes acompanyada de la 
Isabel i els seus llibres plens de saviesa. 

La història de la Frida
Des de ben petita m’han rondat pel 

cap molts pensaments i emocions, però 
mai havia sabut com explicar-les als meus 
companys. Em posava molt nerviosa per-
què ells sempre sabien fer-se compren-
dre, i a mi mai em sortien les paraules per 
explicar els meus sentiments. Fins que un 
dia vam anar amb l’escola a una exposició 
d’art contemporani i allà vaig veure per pri-
mera vegada les obres d’art que feien els 
artistes actuals. Eren totes molt diferents!

 Ens van explicar que tot i que no 
s’assemblessin entre elles, totes tenien 
una cosa en comú: la llibertat de l’artista. 
Això volia dir que els artistes les havien 
creat utilitzant els colors, els materials i les 
formes com ells les sentien, sense por a 
ser jutjats ni a que ningú els digués si els 
agradava més o menys. Des d’aquell dia 
vaig descobrir que ens podem expressar 
de moltes maneres i que totes són vàlides 
i correctes. I ara em passo hores pintant 
tot el que em passa pel cap!

La història d’en Marià
Durant els últims set dies he estat tan-

cat a la meva habitació, amb les úniques 
vistes del carrer Major. Quin avorriment! La 
culpable ha estat una malaltia anomenada 
varicel·la, que és infecciosa. 

Tot va començar un dilluns al vespre: 
estava jugant amb la meva germana Mer-
cè a balls de dames i cavallers, i de sobte 
vaig començar a tenir fred i una forta picor 
als braços i la panxa. Vaig avisar a la Ro-
ser, la nostra minyona, que de seguida em 
va treure el barret i va comprovar que tenia 
febre. La Roser, que en sap molt perquè 
ha cuidat a molts altres nens abans que a 
mi, va avisar de seguida a la mare i van fer 
venir un metge a casa, que va recomanar 
banys d’aigua freda per baixar la febre i 
una crema feta amb plantes per calmar 
la picor dels granets que m’havien sortit 
per tot el cos. Quina sort vam tenir amb la 
visita del doctor! 

La història d’en Víctor
L’avi m’ha portat avui a visitar els 

trens antics del museu. He quedat mera-
vellat amb les xemeneies de vapor, devia 
ser una passada veure-les en funciona-
ment! M’ha explicat els seus viatges en 
tren quan era jove, però el que més m’ha 
sorprès ha estat descobrir que el seu avi 
(és a dir, el meu rebesavi) havia treballat 
amb trens com aquests. 

El rebesavi, que es deia Víctor com 
jo, no va poder anar mai a l’escola, ja que 
a casa calia portar diners. Amb 10 anys ja 
treballava a l’estació del ferrocarril, ajudant 
amb la càrrega del carbó, i sempre va fer 
feines relacionades amb els trens. Treba-
llava jornades de més de 10 i 12 hores, i 
tenia pocs dies de festa per poder estar 
amb la família. L’última feina que va tenir 
va ser la de factor de circulació, el respon-
sable de l’entrada i la sortida dels trens a 
l’estació. Al museu guarden una gorra com 
la que ell duia quan senyalitzava els trens, i 
l’avi s’ha emocionat en veure-la!

La història d’en Joanet
Avui el pare m’ha explicat que a partir 

de divendres hauré d’ajudar en les vigilàn-
cies de la torre de la platja. La meva feina 
serà dur el menjar dels guàrdies a mig 
matí i al vespre, però alguns dies potser 
m’hauré de quedar allà ajudant en altres 
tasques, o fins i tot vigilant per si s’apro-
pessin les tropes enemigues. Per això, els 
primers dies m’ensenyaran tècniques de 
vigilància i com avisar a la gent del barri en 
cas necessari.

El pare em diu que això em convertirà 
en un noi valent, i m’ha regalat la boina 
que ell va fer servir a la meva edat, quan 
vigilava en una altra torre. Però per la cara 
de la mare m’ha semblat que a ella no li 
agrada que faci aquesta feina. Suposo que 
pateix per si em passa res, ja que encara 
que sembli una feina fàcil, estem en guerra 
i sempre hi ha perill. 

La història de l’Alexandra
Ja fa un any que visc a Vilanova, però 

encara recordo el dia que vaig marxar de 
Rússia com si fos ahir. Penso molt en els 
meus pares, espero que estiguin bé! No 
havia de ser fàcil acomiadar-se de mi en 
aquell tren, direcció a París. Duia ben po-
ques coses: una fotografia familiar i una 
capota, que tenia dins del seu folre algunes 
monedes amagades. Des d’allà, vaig con-
tinuar el viatge a peu i en carro, fins que un 
dia vaig arribar a Vilanova, on els masovers 
d’aquesta masia tan elegant van acollir-me. 

Aprofitant que d’aquí unes setmanes 
els senyors han de viatjar a Rússia per 
negocis, els he ensenyat la fotografia dels 
meus pares. Han quedat perplexos en 
escoltar la meva història, i com que ells te-
nen molts amics a Sant Petersburg, m’han 
dit que buscaran la manera de contactar 
amb els meus pares perquè sàpiguen que 
estic bé. Quina emoció pensar que podré 
tenir notícies seves! 

7 històries 
que reivindiquen 
els drets 
dels infants
Joc infantil 
per commemorar 
el Dia Universal 
de la Infància

E
l 20 de novembre se celebra el Dia Universal de la Infància, que 
té per objectiu donar a conèixer els drets dels infants i cons-
cienciar de la importància de treballar dia a dia pel seu benes-
tar i desenvolupament. No és una data escollida a l’atzar: el 20 
de novembre del 1959 es va firmar la Declaració dels Drets del 

Nen i, tres dècades més tard, l’any 1989, es va firmar la Convenció 
sobre els Drets del Nen. Avui, la seva celebració continua essent 
necessària per reivindicar que nens i nenes del món gaudeixin de 
protecció, seguretat, salut i educació, sense que importi el seu lloc 
de naixement.



PODEU ESCOLTAR LES HISTÒRIES A TRAVÉS DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

Torre Blava 
dret a la vida

Espai Far
dret a la recreació  

i l’esbarjo

Museu Balaguer 

dret a l’educació

La Sala

dret
 a 

la l
libert

at 

d’ex
pres

sió

Museu del Ferrocarril 

dret a la protecció 

contra l’abandona-

ment i l’explotació  

en el treball

Can Papiol
dret a la salut

Masia d’en Cabanyes
dret a tenir  
una família


