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Presentació
Un dels objectius del Consell d’Infants
de Cornellà és aproximar els nens i les nenes
als valors de la democràcia i la participació,
i promoure el diàleg com a via de solució de les
discrepàncies. El treball que realitzen regularment
es tradueix a final de curs en les propostes
que em plantegen personalment, especialment
relacionades amb la ciutat, amb el civisme o amb
coses que creuen que podem millorar del seu entorn.
Però escoltant-los, també m’adono que explicar els processos de presa
de decisions, que sempre haurien de basar-se en el diàleg, no és fàcil.
La veu dels infants és la veu de les persones que encara no comprenen la
injustícia, que no poden entendre la intolerància, que hi hagi infants que pateixin
discriminacions, malnutrició, desatenció. I bona part del seu esforç també passa per
fer-nos-ho veure i despertar-nos, perquè els “grans” actuem. Atendre aquestes veus
és l’objectiu d’aquesta celebració del Dia Internacional de la Infància.
Aquest any, Cornellà pot estar orgullosa d’haver renovat el seu reconeixement
com a “Ciutat amiga de la infància” per part d’Unicef, per als propers quatre
anys. Gràcies a tots i totes, per la vostra implicació, i pel vostre esforç.
Antonio Balmón
L’alcalde

Convenció de les Nacions Unides
sobre els Drets dels Infants (1989)
Llei que amplia i regula els Drets Civils i la participació en la vida pública
i familiar dels nens i nenes.
1. El dret a un nom. Teniu dret a una nacionalitat i a una identitat. Des del
naixement teniu dret a un nom i a ser ciutadans i ciutadanes d’un país.
2. El dret a la intimitat. Teniu dret a la vostra intimitat personal, i per tant,
ningú no pot llegir les vostres cartes o el vostre diari sense el vostre
consentiment previ.
3. El dret a l’expressió. Teniu dret a expressar allò que penseu i sentiu,
sempre que, en fer-ho, no es violi la llei ni s’afectin els drets dels altres.
4. El dret a la informació. Teniu dret a ser informats d’allò que passa als
diversos llocs del món, per mitjà de la ràdio, la televisió, els diaris,
els llibres, els ordinadors. La informació no ha de ser mai perjudicial.
5. El dret a opinar. Teniu dret a expressar la vostra opinió, heu de ser
preguntats sobre els assumptes que us afecten i les vostres opinions
han de ser tingudes en compte a casa, a l’escola, a l’esplai i també
per part de l’administració pública.
6. El dret a la participació. Teniu dret a fer-vos membres d’organitzacions
i de participar en reunions, manifestacions i activitats culturals i artístiques.

Declaració dels Drets dels Infants
de les Nacions Unides (1959)
Principis essencials que preserven les necessitats bàsiques de la infància.
1. Tots els nens i nenes han de tenir els mateixos drets sense distinció
de sexe, color, religió o condicions econòmiques.
2. Els nens i les nenes han de disposar de tots els mitjans necessaris
per créixer físicament, mentalment, espiritualment i socialment en
condicions de llibertat i dignitat.
3. Els nens i les nenes tenen dret a un nom i a una nacionalitat
des del moment del seu naixement.
4. Els nens i les nenes i les seves mares, tenen dret a gaudir d’una bona
alimentació, d’un habitatge digne i d’una atenció sanitària especial.
5. Els nens i les nenes amb malalties físiques o psíquiques han de rebre
l’atenció especial i l’educació adequada a les seves condicions.
6. Els nens i les nenes han de rebre l’amor i la comprensió dels seus
pares i créixer sota la seva responsabilitat. La societat ha de tenir
cura dels nens i les nenes sense família.
7. Els nens i les nenes tenen el dret a l’educació, a la cultura
i al joc per arribar a ser un membre útil de la societat.
8. Els nens i les nenes han de ser els primers en rebre protecció
en cas de perill o accident.
9. Els nens i les nenes han d’estar protegits contra qualsevol forma
d’explotació i abandonament que perjudiqui la seva salut i la seva educació.
10. Els nens i les nenes han de ser educats en un esperit de comprensió,
pau i amistat entre els pobles i han d’estar protegits contra
el racisme i la intolerància.
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