
JORNADA: SUPERAR L’ADVERSITAT 
Celebrem el Dia Internacional de la Infància 

 
Dia 19 de novembre, al Centre de Cultura  

“SA NOSTRA” 
(C/ de la Concepció, 12, Palma) 

17.30 h: Inauguració de la Jornada. 
Projecció audiovisual Testimonis  
 
18.30 h: Taula redona «Històries de 
superació de l’adversitat». Els adults 
d’avui ens parlen de les seves 
experiències de quan eren infants 
 
20.00 h: Concert solidari a càrrec de 
la Big Band del Conservatori Superior 
de Música i Dansa de les Illes 
Balears 

Organització: 
 

 
 

Col·laboració: 
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Vivim en temps difícils i aquesta conjuntura 
afecta, sobretot, col·lectius més vulnerables de la 
societat, com són els infants. La cultura del 
pessimisme i el desànim s’ha instal·lat entre 
nosaltres de manera imperceptible i ens fa veure 
la vida i el futur amb temor i desconfiança.  Això 
ens ha fet perdre la perspectiva sobre 
l’oportunitat per treure el millor de nosaltres i per 
reinventar recursos i capacitats personals, dels 
quals normalment no som conscients. 
 
El Dia Internacional dels Drets de la Infància és 
un bon dia per reflexionar sobre la manca de 
respecte que sofreixen precisament aquests drets 
dels nostres infants arreu del planeta. 
 
Des de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència 
de Mallorca i el Servei de Menors, Família i 
Igualtat hem volgut organitzar una jornada per 
parlar sobre les maneres de superar l’adversitat i 
sobre la resiliència 

Us donarem la benvinguda amb la projecció de les 
fotografies «Mirades de nin» de la FEIAB. 
La projecció dels vídeos Testimonis ens aproparà a 
l’experiència de nins i nines que ens parlen de la seva 
vivència d’acolliment familiar i d’adopció, 
Podrem dialogar, a la taula redona, amb un grup de 
joves i adults que en algun moment han estat dins el 
context de protecció, perquè ens expliquin com han 
fet front a situacions personals i familiars molt 
difícils i com han sabut encaminar i reconduir les 
seves vides.  
Volen compartir amb tots vosaltres els seus 
testimonis, testimonis que parlen sobre la necessitat 
de treure el millor de cada un, de treballar per fer 
emergir les capacitats i les potencialitats de les 
persones, i de confiar en la vida. 
Finalitzarem la trobada amb el concert de la BIG 
BAND DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE 
MÚSICA i el programa següent: 
 
SING, SING, SING.............  Benny Goodman  
CANTALOUPE ISLAND ......  Herbie Hancock  
CHAMELEON ........................  Herbie Hancock  
US ............................................. Thad Jones  
sota la direcció de Josep M. Borràs.   


