
 
 

SETMANA DE LA INFÀNCIA I FESTA DE LA INFANTESA 
(Celebració del solstici d’hivern 2015) 

 

ORGANITZA 

Societat Coral el Micalet Guillem de Castro, 73, València 

Telèfon: 963920786 info@elmicalet.cat 

Cristina Escrivà Moscardó, coordinadora del projecte 

cristina.escriva@uv.es Telèfon: 657365707 

 
Xapa/ Imatge logotip 

JUSTIFICACIÓ 

“Cal organitzar-se per fer el que vulgues que passe. Fem història”. 

En l'època actual, època de canvis, el projecte que presentem cobra actualitat. 

Una confluència de factors al costat de la proximitat del 80è aniversari de la 

primera setmana de la infantesa, celebrada a València al gener de 1937, dóna un 

valor afegit per commemorar alhora que modernitzar aquest esdeveniment. Un bé 

cultural que reivindiquem. 

Impulsant canvis. Caminar fins a aconseguir un Estat laic, democràtic i respectuós 

amb els seus ciutadans i ciutadanes, és no estancar-se, és l'obligació d'avançar 

per aconseguir una societat més justa. 

Educar en els valors humans, allunyant el dogmatisme de les religions és el que 

pot assegurar un món millor. Alhora, adaptant-nos als nous temps i denunciant el 
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dèficit d'atenció a la infància. Per això, creiem necessari realitzar una festivitat on 

càpiguen tots i totes, on la coeducació i la laïcitat, juntament amb les diverses 

disciplines artístiques, convisquen en una mostra activa, jovial, amable, sincera i, 

per fi, feminista. Una festa pensada no com a alternativa, sinó com a complement 

necessari.  

Proposta: Estrena de cançons infantils, Exposició, Conte, Quadern lúdic i 
didàctic i Cavalcada laica. 
 

HISTÒRIA 

El govern republicà, en guerra contra el feixisme, va ser el primer en el món en 

entendre que la infància era la gran víctima dels conflictes i per això s'havia de 

protegir, com promulgava la Declaració de Ginebra sobre els Drets de l'Infant de 

1924 que incloïa la responsabilitat de les persones adultes sobre el seu benestar. 

Aquesta obligació moral, la va realitzar com mai més cap govern en guerra ho ha 

sabut fer. Aquesta afirmació està avalada pels diversos, nombrosos i reeixits 

projectes que va assumir en benefici dels seus futurs ciutadans. Un dels projectes 

als quals ens referim són les Colònies escolars permanents que es van distribuir 

per l'Espanya lleial, majoritàriament pel País Valencià i Catalunya i, gràcies a 

aquesta política social, es van salvar milers de nenes i nens amenaçats per les 

bombes. 

 
València, gener 1937 

 



Dins d'aquesta actitud duta a terme pel Ministeri d'Instrucció Pública es troba el 

patrocini de la “Setmana de l’Infant”, idea que va sorgir des de les organitzacions 

antifeixistes per desterrar la por de la guerra, que va arribar a traumatitzar la 

població infantil, assegurant que l'Estat protegia als nens. Una de les experiència 

republicanes en la història d'Espanya més entranyable i desconeguda, en un 

temps on la participació dels ciutadans en els assumptes públics era usual.  

“La Setmana de l’Infant”, va concloure el dia 7 de gener de 1937 amb una 

cavalcada nomenada “Dia del nen”, organitzada per l'Ateneu Popular (Ateneu 

Mercantil) amb l’ajut de totes les organitzacions antifeixistes amés de la 

col·laboració entusiasta d’artistes plàstics i dels consells municipals de l’entorn de 

la ciutat de València.  

La Generalitat de Catalunya també va realitzar “La Setmana de l'Infant”, durant la 

guerra. 

 

LA SETMANA DE LA INFÀNCIA, 2015-2016 

 

     
Cartells 1936 i 1937   

 



Amb el present projecte, partint d'un mínim, però aspirem al màxim, per 

commemorar i festejar un dret del que va ser, en un espai que avui podem 

visualitzar. 

La setmana de la infància consisteix en la suma de diverses activitats 

complementàries (concert, exposició, quadern lúdic i conte, amb una cavalcada, 

final de la setmana de la infància), a més de altres possibles activitats paral·leles. 

 

CONCERT (desembre) 

A la Biblioteca Nacional hem trobat la publicació “7 canciones infantiles”, datada 

en 1936, amb les partitures de músics (Carlos Palacio, Rafael Espinosa, José 

Castro Escudero, Salvador Bacarisse, Rodolfo Halffter i Moreno Gans) i poetes 

(Luis Cernuda, Enrique Ortega Redondo, Juan Almela Soler), per la qual cosa 

farem un concert, amb les lletres traduïdes al català per Octavi Monsonís. El 

concert es celebrarà el 28 de desembre 2015 al Teatre Micalet, a càrrec dels 

Xiquets cantors  Divisi i la Coral el Raconet de “El Micalet”, amb els arranjaments 

musicals de Ferran Aleixandre, Jose Vicente de Sousa i Gabriel Benavides Escrivà 

i la col·laboració de Pau Alabajos.  

Coordinats per Vicent Penya, a través de  l'Associació d'Escriptors en Llengua 

Catalana, comptem amb nous poemes dels autors i autores, Manel Alonso, Maria 

Josep Escrivà, Marc Granell, Lluïsa March, Francesc Mompó, Teresa Pasqual, 

Vicent Penya i Lluis Roda, tot buscant una renovació en els textos adreçats a la 

infància. En desembre de l’any  2016 s’interpretaran amb música desprès de un 

concurs de composició. 

 

Cançons, 1937 



EXPOSICIÓ INFANTIL 

Cartell “Festa de la Infantesa”. (edició en paper de 50 exemplars numerats). 

3 de desembre, 2015 al 3 de gener, 2016 "L'amor als infants".  

Comissaris: Francesc Piera Francès i Cristina Escrivà Moscardó.  

Taller papiroflèxia: Paco Duart Ribes 

Taller reciclatge: Juanito Maraca 

Donat el temps nou que s'inicia, amb la il·lusió posada en un futur millor, més 

solidari i laic, proposem una exposició didàctica. Una mostra de com la Segona 

República celebrava el Nadal, durant la guerra civil.  Per a això presentem un 

projecte, a més a més, amb la reivindicació de la memòria històrica.  

 

 
València, gener 1937 

 

Ens recolzem en fotografies i documents originals, investigats en arxius i 

hemeroteques. Amb imatges de la cavalcada de 1937, del fotògraf Atienza, es 

reproduirà una de les carrosses, realitzada per  Jordi Benavent, a que els visitants 

interactuen en l’exposició. 

Hi haurà un audiovisual (Gabriel Benavides) 



Però volem també introduir una línia cap a nous actes de consum a través de la 

presència d'elements realitzats amb materials reutilitzats per a noves funcions, 

alhora d'elaborar entre els visitants un panell amb ampolles plàstic que portin 

missatges de desitjos per a l'any 2016. 

Entre els materials exposats hi haurà objectes dels col·leccionistes: Alejandro 

Noguera, Rafael Solaz i altres. 

 

Possibilitat que els xiquets que visiten l’exposició acompanyats del professors, 

porten una petita ampolla de plàstic amb un desig per al 2016, donant una altra 

oportunitat als envasos. Reutilitzar per a després reciclar.    

Quadern com a recurs lúdic i didàctic (16 pàgines) amb el qual s'obsequiarà als 

xiquets i xiquetes.  

Visites concertades, amb tallers i guia. 

 

 

 

 



CONTE Les 3 magues de gener 

Amb textos laics coeducatius, igualitaris, on les figures de les tres magues de 

gener siguen la Igualtat, la Fraternitat i la Llibertat, adreçat als mes petits, seguint 

la narració visual i en un principi a la infància de 8 a 10 anys, amb una tercera 

lectura per als nens i nenes de més edat, amb d'un apartat històric i un glossari de 

paraules clau.  

Autors: Cristina Escrivà Moscardó, textos i Román Sánchez, il·lustracions, disseny 

gràfic i maquetació. Revisió de textos Francesc Joan López Sánchez 

Editor “El Petit Editor”. 

 

FESTA DE LA INFANTESA 

 
València, gener 1937 

 

CAVALCADA (diumenge 3 de gener, 2016) 

Un nombre important de col·laboradors i col·laboradores de diverses temàtiques, 

participaran amb el propòsit de divertir didàcticament al públic. El conjunt 

compondrà un mosaic de diferents disciplines, estils i varietats artístiques.  

Amb l'ajuda en l'organització de David Vidal. 



Dos mini carrosses al·legòriques, realitzades amb materials reciclats, 

aconseguiran arrodonir la vistositat de l'acte. A més de la participació dels xiquets i 

xiquetes assistents.   

 

RECORREGUT 12 a 14 hores. Diumenge, dia 3 gener 2016. 

Punt de trobada Plaça del Pilar. Parades per a actuacions en: Societat Coral el 

Micalet, Institut Lluís Vives, Ajuntament, Plaça del Pilar.  

 

 
El Pueblo, 12 de gener 1937 


