
 

 MANIFEST 20 N: DIA UNIVERSAL DELS DRETS DE L’ INFANT. 

 
 

El   20 de novembre de 1989   va  ser  signada la Declaració dels Drets de l’Infant, 
trenta anys després de la Declaració Universal dels Drets dels Humans. 
 
El compliment d'aquests drets, obliga els estats a adaptar les seves lleis, però que 
s’acompleixin depèn que siguin coneguts per tothom. 
 
Conscients d’aquesta responsabilitat de difondre els drets de l'Infant, l'Ajuntament de 
Ripoll també vol celebrar el dia  Universal   dels    Drets    de   l’Infant  i  aprofitar        
per     donar-los  a    conèixer    als    vilatans  i    vilatanes de   Ripoll.   
 
UN DIA SENSE DRETS                                                                                   
 
¿T’ imagines com seria un dia sense drets? Un dia sense drets podria ser així: 
 No  esmorzaries, no aniries a   classe, no   tindries   visita   amb   el   dentista. Et   
passaries el    dia   al carrer, i els teus pares no t’obligarien a anar a dormir d’hora. ¿Un 
dia fantàstic?    
 
Bé…  però la pregunta té “trampa”: la clau és que els drets de l’infant no són per una 
única persona, sinó per a tots els nens i nenes, nois i noies, menors d’edat del món. 
Així que  la situació s’assemblaria més a aquesta:   
  
Ningú  esmorzaria, ni  dinaria, ni  soparia   
Ningú   aniria  a  classe, ningú  rebria  educació 
Ningú   podria  anar  al  metge   encara  que   estigués molt malalt 
Ningú tindria una llar, i   tots els nens i   nenes haurien de buscar-se la vida al carrer  
Ningú no escoltaria les opinions dels nens, nenes i adolescents. 
 
Oi   que   aquesta situació no és   tan   fantàstica?  
 
Els drets dels  Infants no poden desaparèixer, perquè són irrenunciables. Que tots els 
menors d’edat tinguin drets no significa que tots els seus drets es respectin i es 
compleixin. 
Després de més de 20 anys de la declaració dels Drets de l’Infant encara hi ha molt de 
camí per fer, i encara molts nens i nenes d’ aquí i d’altres països pateixen situacions 
que no són justes.     
 
En tot el món milions de nens i nenes veuen les seves vides en perill per la pobresa, la 
malnutrició, la falta d’aigua potable o els abusos. 
 
Molts infants són obligats a treballar en condicions perilloses per la seva salut i pel seu 
desenvolupament.  
 
Molts  infants no tenen accés a l’ educació.  Una  educació  per a  la  vida, que vagi   
més enllà   del que és   acadèmic i  que   inclogui    lliçons   en    comprensió,   drets    



 

humans, pau, acceptació i ciutadania activa. 
 
En tot el món milions d’infants no tenen accés al lleure, als jocs o al descans. El joc és 
essencial pel desenvolupament de la persona. 
 
Les  opinions  de   molts   infants   no   són   tingudes  en   compte   i   no tenen accés a 
la informació necessària per formar-se   un  criteri   com  a   persones. 
 
Molts nens i nenes són explotats i   no compten amb una família, una   comunitat, ni 
unes institucions que  els   protegeixin, els    cuidin   i   vetllin    perquè    no    els    passi     
res  
 
Nosaltres, els infants i joves: 
No  som    les  fonts dels problemes; som  els   recursos   necessaris per resoldre’ls.  
No som despeses; som inversions de futur. 
No som només gent jove; som gent i ciutadans d’aquest món.  
Som els infants del món, 
Som ciutadans i ciutadanes que volem fer d’ aquest món un lloc millor per a tothom. 
 
 
 
 
 
 
 


