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celebració, amb la col·laboració de les escoles M. M. Domingo i la Ravaleta, i les AMPA d’aquests centres escolars.
Enguany, el tema del concurs va ser Els amics de la meva família, i van endur-se els premis Àlex Queralt i Yassin El Bahaoui (cicle inicial), Nerea Clemente i Fàtima Ourhour (cicle
mitjà), i Alba Sánchez i Saida El Bahaovi (cicle superior).
L’entrega dels premis va tenir lloc a la sala polivalent de la
biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, que també va acollir
una exposició dels millors dibuixos presentats al concurs.
DIA INTERNACIONAL DEL JOC
A BAIX, ELS GUANYADORS/ES DELS PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA FAMÍLIA, JUNT AMB LES EDUCADORES DEL CENTRE OBERT I L’ALESHORES
REGIDORA DE QUALITAT DE VIDA, PEPITA BOSCH. A DALT D’AQUESTES LÍNIES, UN MOMENT DE
LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL JOC.

dels infants.
● Jugar és comunicació i expressió tot combinant-la amb
l’acció. Jugar produeix satisfacció i un sentiment de realització.
● Jugar és instintiu, voluntari i espontani.
● Jugar ajuda els infants en el seu desenvolupament psíquic, mental, emocional i social.
● Jugar significa aprendre a viure, no una manera simple de
passar el temps.
Totes aquestes afirmacions són també premisses del centre obert Xirinxina, que dedica una part molt important de
la seva tasca a potenciar el joc en totes les seves vessants.

Rock a la Lira

música

El 28 de maig és el Dia internacional del joc, i enguany, el
centre obert Xirinxina va celebrar-lo dijous 2 de juny al pati
dels plataners del centre cívic. La festa, organitzada pel
centre obert amb la col·laboració dels treballadors/es de
serveis socials i immigració del Consell Comarcal del Baix
Ebre, va consistir en posar en pràctica un seguit de jocs
com ara saltar a la corda, pintar-se la cara, tennis gegant,
mossegar la poma, curses de sacs o tallers de manualitats.
Segons l’Article 31 de la Convenció dels Drets de nens i
nenes (adoptada per l’assemblea general de les Nacions
Unides el 20 de novembre de 1989), “es reconeix el dret de
l’infant al descans i a l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat, i a participar lliurement
en la vida cultural i en les arts. Es respectarà i es promourà el dret de l’infant a participar plenament en la vida
cultural i artística, i es donaran oportunitats apropiades,
en condicions d’igualtat, de participar en l’activitat cultural, artística, recreativa i d’esbarjo”. I, seguint el que marca
aquest article internacional, la Declaració del dret del nen/a
a jugar diu el següent:
Què és jugar?
● Els nens/es són la fundació del món futur.
● Els infants han jugat en tots els temps a través de la història i en totes les cultures i civilitzacions.
● Jugar, junt amb les necessitats bàsiques de nutrició, salut
i educació, és vital per al desenvolupament del potencial

La sala d’actes de la Lira va acollir, dissabte 25 de
juny, un concert gratuït de rock amb grups del territori. Les bandes The Last Wake Up, Death Lovejoy i Hateful Joker van omplir la cartellera d’un
concert adreçat, en especial, al públic més jove i
organitzat per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament.
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