
Dia dels Drets dels Infants
Manifest del Consell dels Infants de Badalona 

Les nenes i els nens del Consell dels Infants de Badalona (CIB) hem parlat i pensat a les nostres escoles i
centres sobre quins són i com es viuen els Drets dels Infants a Badalona i arreu del món. També hem fet
uns murals que ho expliquen. Creiem que aquests drets són molt importants: 

• Dret a la igualtat, al respecte i a l’ajuda mútua
Pensen que tots els nens i les nenes tenim el dret a que se’ns respecti. Ens agradaria que tothom
respecti les opinions dels infants. Ens comprometen a cuidar a les persones, a acollir-les, a estimar-
les siguin com siguin i vinguin d'on vinguin. Intentarem fer-les sentir bé i donar sempre un cop de
mà quan se sentin malament. 

• Dret a aprendre i a ser feliç
Per ser feliços els infants necessitem molts més somriures i menys dies grisos. Pensem que per
créixer és fonamental anar a l’escola i també jugar.

• Dret a la inclusió de les persones amb diversitat funcional
Tots els nens i nenes de Badalona amb diversitat funcional tenen dret a practicar algun esport
adaptat o fer qualsevol altra activitat. A més, els nens i nenes que van en cadira de rodes tenen dret
a poder accedir al teatre, al parc, al cinema, als transports públics i privats, al zoo, als hotels i a la
platja, entre altres. 

• Dret a la participació
Creiem que tots els nens i nenes tenim dret a participar en esdeveniments importants, perquè si els
majors  d'edat  poden  participar  nosaltres  també.  Així  defensem  els  nostres  drets,  volem  ser
escoltats. 

• Dret a una identitat i a una nacionalitat
Tots  els  nens  i  nenes  tenim  dret  a  tenir  un  nom  i  a  formar  part  del  país  on  vivim,  ja  que
independentment del color de pell que tinguem tots som persones iguals. Pensem que adoptar als
nens i nenes que necessiten família fa que els nens se sentin estimats i feliços. 

• Dret a tenir bones condicions de vida
Les nenes i  els  nens tenim dret  a  estar  protegits  contra  qualsevol  forma de perjudici,  abús o
maltractament. Incloent totes les formes d'explotació i d’abús sexual. També tenim dret a viure com
vulguem viure i a tenir una vida digna. 

Animem a tothom a que ajudi a l’acompliment d’aquests drets. D’aquesta manera es pot aconseguir millorar
la vida dels infants per a que puguin ser més feliços.

Badalona, 20 de novembre de 2018

Escoles i centres socioeducatius que formen part del Consell d’Infants de Badalona, curs 2018-19:

Antoni Botey, Arrels Blanquerna, Arrels Esperança, Badalona Port, Betúlia, Can Barriga, Casal dels Infants ASB, Centre
Obert Llefià-ISOM, Esplai Bon Vent, Fundació Ateneu S. Roc, Fundació Carles Blanch-Centre S. Jaume, Fundació Espai
Natura i Joventut, Fundació Salut Alta, Garbí Pere Vergés, Ítaca, Jesús Maria, Joan Llongueras, Jungfrau, Les Ciències,
Lola Anglada, López Torrejón, Llevant,  Llibertat,  Llorens Artigas, M. D. de la Salut,  M. D. de l’Assumpció,  Maristes
Champagnat, Mercè Rodoreda, Minguella, Pere de Tera, Planas i Casals, Progrés, Rafael Alberti, Santíssima Trinitat i
Sant Jordi.


