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20N Dia Universal dels Drets dels Infants 

 #30nusospelsdrets Campanya de 30 vídeos en el 30è aniversari dels Drets dels Infants

Els infants opinen sobre els seus drets 
Des de Fundesplai vam 

celebrar el 30è aniver-
sari de la convenció 

dels Drets dels Infants amb la 
campanya #30nusospelsdrets, 
en què durant 30 dies hem 
publicat a les xarxes socials 
30 vídeos d’infants opinant 
sobre diferents drets de la 
convenció. Aquesta iniciativa 
també s’emmarca en NuSOS, 
la proposta educativa per a la 
convivència i sostenibilitat.

Sara. 9 anys. 
ARTICLE 31. DRET AL LLEURE

Si tinguéssim poders, el nos-
tre desig seria que tots els 
nens i nenes gaudeixin de 
l’esplai.

Dasha i Génesis. 8 anys. 
ARTICLES 17 i 31.

DRET A L’EDUCACIÓ I EL LLEURE

Tots els infants tenim dret al 
lleure perquè a través del joc 
aprenem valors i moltes coses 
més. I també tenim dret a anar 
a l’escola per tenir molts llibres.

Vanessa. 9 anys. 
ARTICLE 2. DRET A LA IGUALTAT

Els nens i les nenes poden fer les 
mateixes coses perquè tenen dret 
a créixer en igualtat. De vegades 
quan vaig a les botigues, la de-
pendenta em mira i a una altra 
nena que no és gitana no la mira.

Marc. 7 anys. 
ARTICLE 6.

DRET A L’ALIMENTACIÓ

Els infants tenim dret a una 
dieta sana i equilibrada, per 
posar-nos forts i sans.

Marc. 12 anys. 
ARTICLE 18. DRET A LA FAMÍLIA

La família és important perquè et 
cuida, t’alimenta i t’ajuda a créi-
xer. I si hagués de canviar alguna 
cosa al món, seria que tots els 
nens que hi ha tinguessin família 
i no fossin abandonats.

Maria i Bianca. 11 anys. 
ARTICLE 29. DRET A UN MEDI

AMBIENT SALUDABLE

Tots els infants tenim dret a un 
entorn saludable i ho podem fer 
reciclant en cada paperera, de 
plàstic, orgànic...

Sebastián. 9 anys. 
ARTICLE 2. DRET A LA IGUALTAT

Hi havia un company que li esta-
va dient a un altre: tu no jugues. 
I jo li vaig dir: tots els nens i les 
nenes tenen dret a jugar, no li 
pots dir que no a ningú.

Judith i Melissa.
15 i 13 anys. 

ARTICLE 2. DRET A LA IGUALTAT

Infants i joves tenim dret a la 
igualtat, perquè tots som per-
sones i mereixem les mateixes 
oportunitats.

Serni. 11 anys. 
ARTICLE 5. DRET A LA FAMÍLIA

La família és bona perquè t’a-
juda a viure. I si jo hagués de 
canviar alguna cosa seria que 
no hi haguessin tantes guerres.

Isaac. 10 anys. 
ARTICLE 7. DRET A LA IDENTITAT

Crec que el dret a la identitat és 
molt important, per saber d’on 
som, d’on venim i així sentir-nos 
part d’un grup.

Akin i Xavi. 10 i 11 ANYS. 
ARTICLE 29. DRET A UN MEDI

AMBIENT SALUDABLE

El meu desig és que els adults 
ens deixin un món més net i lliu-
re de plàstics. Jo vull que a les 
botigues no hi hagin tantes bos-
ses de plàstic i que es facin més 
ampolles de vidre o cartró.

Johandri. 11 anys. 
ARTICLE 19.

DRET A LA NO VIOLÈNCIA

No hem de pegar a altres nens 
i nenes, perquè les coses se so-
lucionen parlant. I la violència 
només porta més violència.

Aaron. 9 anys. 
ARTICLE 29.

DRET A UN MEDI
AMBIENT SALUDABLE

Els nens i nenes tenim dret a 
tenir un entorn saludable per 
viure i respirar.

Noa. 11 anys. 
ARTICLE 23.

DRET A L’ATENCIÓ ESPECIAL

Tots els infants amb necessitats 
especials hem de rebre un trac-
tament i educació especials.

Joan. 11 anys. 
ARTICLE 38.

DRET A LA PAU I EL BENESTAR

Ni els nens ni els adults hauríem 
d’anar a la guerra. Si jo fos rei del 
món, el meu desig seria que tots 
tinguéssim els mateixos drets.




