
MANIFEST DRETS DELS INFANTS A ESPLUGUES 2016 

El 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General de les Nacions va aprovar la “Convenció sobre els Drets de 

l´Infant”, recollint per primera vegada i en un únic document, tots els drets que tenen els infants d’obligat 

compliment per part dels Estats. 

L'article 12.1 del tractat internacional esmentat estableix que "els estats membres han d'assegurar al nen i la nena 

amb capacitat de formar-se un judici propi, el dret a manifestar la seva opinió en tots els afers que els afectin. Les 

seves opinions han de ser tingudes en compte segons la seva edat i maduresa". 

És per això que hem volgut preguntar als infants de les nostres entitats, que és allò que els inquieta i pensen sobre 

els seus drets. Us deixem algunes de les seves aportacions: 

- Volem tenir parcs als nostres barris per gaudir del  Dret al Joc.  

- Volem tenir una vida segura i estar protegits en tot moment. 

- Volem que ens acceptin tal i com som.  

- Volem opinar i participar al nostre entorn junts pels nostres drets. 

- Tots els infants i joves tenen dret a gaudir de la llibertat de pensament, consciencia i religió a qualsevol part 

del món i sense por a defensar-les davant de cap persona o institució. 

- Tots els infants tenen el dret a jugar a jocs de infants: A ser nens i nenes. 

Per aquest motiu reivindiquem: 

- La necessitat de que tots els infants del món vegin reconeguts els drets reconeguts a la Convenció. 

- Que les administracions públiques promoguin accions per a reconèixer i vincular la participació dels infants i 

joves.  

- Considerar als infants i joves com a ciutadans del present, no únicament del futur.  

- Vetllar per a que, ens moments de crisi com l’actual, es garanteixi que tots els infants i joves puguin 

participar en activitats d´educació en el lleure, reconeixent així l’article 31 de la Convenció. 

Som ciutadans i ciutadanes que volem fer d´aquest món un lloc millor. 

Som infants, som present! 

 

 


