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Convenció de les Nacions Unides 
sobre els Drets dels Infants (1984)

Presentació
Enguany, la celebració del Dia Internacional de la Infància centra el seu compromís 
en el medi ambient, un tema en què vosaltres, nenes i nens, teniu un paper fonamental 
per al futur del  planeta.  Contínuament deveu sentir notícies als mitjans de comunicació i 
a les xarxes socials de com els éssers humans provoquem accions que desemboquen en 
grans danys contra el nostre ecosistema i de com això, a la llarga, acaba afectant  la salut 
de les persones. Sense anar més lluny, tot el que hem viscut darrerament a causa de la 
Covid-19 i sense oblidar que encara n’estem patint les conseqüències.

Però tenim a les nostres mans una gran responsabilitat. Hem d’afrontar reptes com la 
bona gestió dels residus urbans –reciclar el 55% de tots els residus municipals al 2025–  
i ho podem fer amb petits gestos a casa i a l’escola, com ara evitar envasos de plàstic i  
reciclar correctament. També hem de respectar la natura i els animals, practicar una 
mobilitat més saludable, fer servir el transport públic, etc. 

Sou una generació que es preocupa pel futur i que demostra empatia a l’hora de fer front 
a les injustícies i a les desigualtats que pateixen molts infants al món. Us encoratjo  
a defensar els vostres drets i a alçar la veu per un món millor, més sostenible  
i respectuós amb el medi ambient.

L’alcalde, 
Antonio Balmón

DRET A LA IDENTITAT
Dret a una nacionalitat  
i una identitat

DRET A 
L’EXPRESSIÓ
Dret a expressar allò 
que penseu i sentiu

DRET A LA 
INFORMACIÓ

Dret a ser informats

DRET A OPINAR 
Dret a expressar la vostra opinió

 DRET A LA  
PARTICIPACIÓ

Dret a participar en reunions,  
manifestacions i activitats culturals

DRET A LA INTIMITAT 
Dret a la vostra  
intimitat personal

1

2

3

4

5

6



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

1. 
Tenir els mateixos drets 
sense distinció de sexe, 
color, religió o condicions 
econòmiques.

2.  
Disposar de tots els mitjans 

necessaris per créixer 
físicament, mentalment, 

espiritualment i socialment 
en condicions de llibertat.

3.  
Dret a un nom i a una 
nacionalitat des del moment 
del seu naixement.

4. 
Dret  a gaudir d’una bona 

alimentació, d’un habitatge 
digne i d’una atenció 

sanitària especial.
5. 
Atenció especial i educació 
adequada per als que 
pateixen malalties físiques 
o psíquiques.

6. 
Han de rebre l’amor i la 

comprensió dels pares i créixer 
sota la seva responsabilitat. La 

societat ha de tenir cura dels nens 
i les nenes sense família.7. 

Dret a l’educació, a la cultura 
i al joc per arribar a ser un 
membre útil de la societat. 8. 

Han de ser els primers 
en rebre protecció en 

cas de perill o accident.

9. 
Protecció contra qualsevol  
forma d’explotació i 
abandonament  
que perjudiqui la seva 
salut i la seva educació.

10. 
Dret a ser educats en un 

esperit de comprensió, pau 
i amistat entre els pobles i 

protegits contra el racisme 
i la intolerància.



DRET A UN  
MEDI AMBIENT  

SALUDABLE

Dia Internacional  
de la Infància

20 novembre de 2021
Em comprometo a…!


