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Presentació
El 20 de novembre de 1989 l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Convenció
sobre els Drets de l’Infant, cita que es commemora en aquestes celebracions que fem a
Cornellà cada mes de novembre. Una trobada dels infants de les escoles de Cornellà que
volen participar activament i on es reconeix la seva condició com a ciutadans i ciutadanes
i el seu dret a expressar-se lliurement.
El lema d’aquest any és «L’Univers dels Drets dels Infants». Aquests drets tenen
voluntat d’universals, tot i així requereixen d’un esforç diari perquè es tinguin en
compte, i tot i així ens hem d’enfrontar cada dia a situacions difícils que cal solucionar.
Trobar solucions i millorar dia a dia la ciutat, també per als infants, és el paper d’una
administració com és l’Ajuntament, però també heu de recordar que sense que vosaltres
hi tingueu un paper, sense que feu arribar la vostra opinió i participeu, és més difícil
canviar les coses o fer-les millor. Per això, espero que rellegiu aquests drets, i feu-vos
sentir informant-vos, opinant i participant.
L’alcalde,
Antonio Balmón

Convenció de les Nacions Unides
sobre els Drets dels Infants (1989)
1. DRET A UN NOM

Dret a una nacionalitat i una identit

2. DRET A LA INTIMITAT

Dret a la vostra intimitat personal

3. DRET A L’EXPRESSIÓ

Dret a expressar allò que penseu i sentiu

4. DRET A LA INFORMACIÓ
Dret a ser informats

5. DRET A OPINAR

Dret a expressar la vostra opinió

6. DRET A LA PARTICIPACIÓ
Dret a participar en reunions,
manifestacions i activitats culturals

Declaració dels Drets dels Infants
de les Nacions Unides (1959)

1

Tots els nens i nenes
han de tenir els mateixos
drets sense distinció
de sexe, color, religió o
condicions econòmiques.

Els nens i les nenes tenen dret
a un nom i a una nacionalitat
des del moment del
seu naixement.

3

Els nens i les nenes
amb malalties físiques
o psíquiques han de
rebre l’atenció especial
i l’educació adequada a
les seves condicions.

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.

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.

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.

5

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.
Els nens i les nenes han de ser
els primers en rebre protecció
en cas de perill o accident.
Els nens i les nenes han
d’estar protegits contra
qualsevol forma d’explotació
i abandonament que
Els nens i les nenes han de
perjudiqui la seva salut
ser educats en un esperit
i la seva educació.
de comprensió, pau i
amistat entre els pobles i
han d’estar protegits contra
el racisme i la intolerància.
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