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Nota de premsa 
Acte-Concert per l’eradicació del treball infantil 

 

29 de març de 2014, 19:30 h 
Auditori del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) 

c/ Montalegre 5, Barcelona 
 

BARCELONA (12 de març de 2014).- El dissabte 29 de març a les 19:30 h. es celebrarà a l’Auditori del CCCB  
un acte sobre l’eradicació del treball infantil, amb la participació de: 

 
 Joaquín Nieto, Director de l’Oficina de la OIT per Espanya 

 Joan Carles Gallego, Secretari General de CCOO de Catalunya 

 Josep Maria Àlvarez Suàrez, Secretari General d’UGT de Catalunya 

 Joaquim Gay de Montellà, President de Foment del Treball Nacional 

 Anna Folch Filella, Presidenta de UNICEF Catalunya 

 
Es presentarà el vídeo “El treball infantil no és un joc de nens” i contarem amb una projecció de fotografies sobre 
treball infantil del fotògraf Fernando Moleres. 
 
La jornada culminarà amb el concert de la soprano i compositora Pilar Jurado, col·laboradora especial de l’OIT 
a la iniciativa “La música contra el treball infantil”.  

 
 
Pilar Jurado  
És una de les figures més singulars de la música clàssica europea. Compositora, soprano i directora d’orquestra. Ha 

sigut la primera dona de la història que ha estrenat una òpera pròpia al Teatro Real, La página en blanco, del qual ha 
estat autora del llibret i intèrpret d’un dels papers protagonistes, amb gran repercussió estatal i internacional. 
 
Ha actuat com a soprano en les orquestres més importants del món, com la London Symphony Orchestra, l’Orquestra 
Nacional d’Espanya, l’Orquestra Simfònica d’Estrasburg, la Netherlands Radio Symphony Orchestra, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orquestra Filharmònica d’Hèlsinki, l’Orquestra de la Deutsche Oper Berlin, l’Orquestra 
del Concertgebouw d’Amsterdam a mostra d’exemple i sota la direcció musical de grans noms com Giuseppe Sinopoli, 
Esa-Pekka Salonen, Frübeck de Burgos, Michael Schøntwandt, Giannandrea Noseda, entre d’altres. 
 
Com a compositora ha estrenat més de 80 obres i ha rebut encàrrecs dels Festivals Internacionals més representatius, i 
d’orquestres, grups instrumentals i solistes de reconegut prestigi 
 
En aquesta ocasió es presentarà acompanyada pel quartet de corda format per David Mata (violí), Lavinia Moraru (violí), 
María Cámara (viola) i Javier Albarés (cello). 
 
Entrada gratuïta fins a completar aforament. Reserves a: mad_guest2@ilo.org. 
 
 

El treball infantil al món 
Hi ha 168 milions de nens i nenes que passen els seus dies treballant en camps, mines, tallers, fàbriques, cases i 
carrers. Treballs que no els deixen estudiar, que acaben amb la seva salut. Treballs que els deixen sense infància, 
sense dignitat i sense poder somniar. Són l’11 per cent de la població infantil mundial. Paradoxalment hi ha 200 milions 
d'adults que no troben treball. 
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