
L’Ajuntament de Barcelona celebra el Dia Internacional de la 
Família amb una festa al Parc de la Ciutadella 

  
• Més de 600 persones van participar ahir diumenge al Parc de la 

Ciutadella de Barcelona a “Família, tothom a taula!”, una festa amb 
la qual l’Ajuntament de Barcelona celebra el Dia Internacional de la 
Família. 

 
• El Dia Internacional de la Família es va fixar per les Nacions Unides 

el 15 de maig però Barcelona ha decidit avançar la commemoració i 
celebrar-lo un diumenge per ser un dia festiu i familiar. 

 
• L’objectiu d’aquesta celebració és ressituar les famílies i les seves 

necessitats en el centre de l’atenció pública. 
 
• Els participants van poder gaudir d’un dinar en família, espectacles, 

música, jocs i balls marcant l’inici de la jornada una classe d’ioga 
en família. 

 
En el marc de la celebració de "Barcelona 2014, any de la Família", ahir va tenir 
lloc una festa al Parc de la Ciutadella de Barcelona amb diverses activitats i un 
dinar en família. Més de 600 persones es van sumar a la iniciativa impulsada 
per l’Ajuntament de Barcelona per celebrar amb les famílies de la ciutat el Dia 
Internacional de la Família. Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos 
del temps i Discapacitats va destacar “l’emoció de veure tantes famílies juntes 
compartint un àpat en un clima de plena harmonia on les relacions 
intergeneracionals han estat una realitat”. 
 
Des de les 12H del matí es van organitzar petits espectacles de màgia, clown, 
titelles, animacions, teatre sensorial, conta contes i música, així com una classe 
de ioga en família. A les 14H va tenir lloc el dinar en família, durant el qual es 
va fer entrega d’obsequis sorpresa per la família amb la persona més jove, la 
família més extensa (avis, cosins...), la família més nombrosa i la família amb la 
persona més gran. Després de dinar i fins les 18H es van allargar les activitats 
del matí com ara els jocs, els conta contes o els espectacles sensorials. A més, 
a les 17H va tenir lloc l’actuació musical a càrrec del projecte “Veus i músics 
per la integració”. 
 
Barcelona 2014, Any de la Família: Antecedents 
La Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de 
Barcelona impulsa L’Any Internacional de la Família com una gran oportunitat per posar en 
relleu els diferents àmbits d’interès per a les famílies amb la organització de diverses activitats 
al llarg del 2014. Una commemoració que es suma a la celebració General de les Nacions 
Unides el 20 de setembre de 1993 amb l’objectiu de ressituar les famílies i les seves 
necessitats en el centre de l’atenció pública. En aquesta línia, durant l’Any Internacional de la 
Família s’impulsaran tres línies de treball: la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, la 
lluita contra la pobresa i les TIC i l’educació. 
 
“Barcelona 2014, any de la família” compta amb la figura de l’ambaixador, personalitats que 
s’han afegit en aquest any internacional per posar en valor a la família; Roser Capdevila, 
Tortell Poltrona, Helena Garcia Melero, Pau Garcia Milà i un noi de 10 anys en Marcel, són 
els ambaixadors d’aquesta efemèride. 
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