
ELS DRETS DELS INFANTS SOTA ELS NOSTRES ULLS 
 
Avui, 20 de novembre de 2014 celebrem que fa 25 anys l’Assemblea General de les 

Nacions Unides va aprovar la Convenció dels Drets dels Infants. També avui el nostre 

Ajuntament aprova un Pla d’Infància, amb la voluntat de seguir i millorar les actuacions 

que es realitzen a la ciutat en favor dels nens i nenes que viuen a Manresa 

 

Per tot això avui és un dia molt especial per a nosaltres, perquè ens sentim contents de 

que se’ns tingui en compte, de que es pensi en el nostre benestar i es treballi perquè tots 

i cada un de nosaltres pugui gaudir dels drets més elementals per poder créixer de forma 

saludable,  desenvolupar les nostres capacitats  i  poder participar i ajudar a que la 

nostra ciutat cada dia sigui millor. 

 

Som conscients i  ens alegrem de que els nostres drets siguin respectats i defensats a 

Manresa i que una de les prioritats de l’Ajuntament sigui la nostra felicitat. Sabem que 

el Pla que avui s’aprova recull propostes que tenen com a finalitat poder respondre a les 

nostres demandes, i que hi ha un compromís ferm de comptar amb la nostra 

participació. Per això, al mateix temps que us agraïm l’esforç de tots i totes, ens 

agradaria fer-vos saber algunes de les nostres preocupacions i aspiracions, perquè es 

tingui en compta a l’hora de concretar les actuacions que s’inclouen amb aquest Pla. Us 

les expliquem : 

 

• Tenir una ciutat amiga de tots els infants: A la nostra ciutat hi ha infants que 

són pobres o infants que tenen una discapacitat. Aquests infants han de tenir una 

atenció especial pels seus drets. Tots els infants tenen dret a un lleure sense 

discriminació. Les activitats de lleure haurien d’estar preparades perquè infants 

discapacitats també hi poguessin participar i els infants pobres hi poguessin anar 

de forma gratuïta. I ajudar a que tots els infants tinguessin els llibres i material 

escolar quan comencem les escoles. 

 

• Tenir una ciutat que ens tingui presents: Ens agradaria que les persones que 

governen a la ciutat ens  continuïn tenint en compte, i ho facin sobretot alhora de 

prendre decisions que ens afectin, i que se’ns expliqui perquè no es pot fer quan 

el que demanem sigui impossible. Ens agradaria una ciutat que ens tingui 

present per exercir el nostre dret a la participació. Tenim un Consell d’Infants 

al que se li ha de continuar demanant la opinió sobre decisions de coses que ens 

afecten, potser podríem crear el Defensor dels Infants, potser  l’Alcalde o 

regidors i regidores podrien venir a les nostres escoles a explicar-nos el que 

volen fer i que poguéssim fer propostes, o ens podríeu passar enquestes.  

 

• Tenir una ciutat més neta i amb respecte pel medi ambient: Hi ha persones 

que no respecten la ciutat: fan destrosses, embruten, fan soroll a la nit, beuen 

molt, no controlen els seus gossos, llencen coses que estan noves Ens agradaria 

tenir una ciutat més solidària. Voldríem demanar a tothom que respecti i 

estimi la ciutat, i potser l’Ajuntament hi podria ajudar posant més lavabos 

públics, més fonts, posar més papereres,  un espai de joc pels gossos i pipi-can i 

ensenyar a tothom que les coses es poden aprofitar si estan en bon estat: la roba, 

els mobles,... Ningú hauria de llançar el menjar. I tothom hauria d’aprendre a 

reciclar. Que tothom utilitzes més el transport públic per així no contaminar tant 

la ciutat. 



 

• Tenir una ciutat amb més espais per jugar i moure’ns: Trobem a faltar parcs 

pensats per els més petits i també espais pensats pels que tenim més de 10 anys, 

perquè amb els tobogans i gronxadors ja ens avorrim. A més  quan s’espatllen 

les coses que hi ha, o algú les fa malbé, s’haurien d’arreglar ràpid. Ens agradaria 

tenir una ciutat amb més espai per poder exercir el nostre dret a jugar. Potser 

podríem ajudar-vos a fer un parc infantil per totes les edats o potser es podrien 

obrir els patis d’algunes escoles per tenir més pistes de bàsquet i futbol, o veure 

com tenir més carril bici per anar amb bici de forma segura. 

 

• Tenir una ciutat més segura per a tothom: els infants quan anem sols pel 

carrer a vegades tenim por que ens atropellin, tenim por a passar per carrers poc 

il·luminats i sobretot si no estan ben cuidats. Ens agradaria tenir una ciutat cada 

cop més segura per practicar el nostre dret a la llibertat. Potser podríem posar 

més semàfors i millorar la il·luminació en alguns carrers, i més policies per 

aquells llocs que ens fan por, i més rellotges ja que la majoria d’infants quan 

anem sols no portem rellotge ni mòbil per saber l’hora. 

 

• Tenir una ciutat que ajudi a les famílies: Hi ha infants que veuen poc els seus 

pares, o tenen pares que se’n preocupen poc perquè sempre treballen  o estan 

malalts,  nens que van estressats amb tantes activitats extraescolars, infants que 

no són escoltats  i que les seves famílies no els tracten bé. Però també tenim 

nens i nenes que manen sobre els seus pares, i que no son respectuosos amb 

pares i avis, cosa que no està be.  Ens agradaria una ciutat que ajudi a totes 

aquestes famílies per poder exercir el nostre dret a comprensió i afecte per 

part de les famílies i la societat. L’Ajuntament podria ajudar a aquestes 

famílies a aprendre que se’ns ha de tractar bé, que  necessitem els nostres pares i 

mares, que ens han d’escoltar i que volem jugar amb ells i elles. 

 

Sabem que amb l’aprovació del Pla d’Infància teniu intenció de fer tot això i molt més, 

però us demanem que no us en oblideu. Els compromisos s’han de complir, i per això us 

demanem que ho feu, que no us descuideu de nosaltres. Volem que ens demaneu, de 

tant en tant, com ho veiem, la nostra opinió, i que ens expliqueu les coses, tant si poden 

fer-se com no. D’aquesta manera aprendrem a estimar la ciutat, la nostra ciutat . 

 

Per últim donar-vos les gràcies, un cop més, per haver pensat amb nosaltres, pel treball 

que feu a favor nostre i per la voluntat de seguir treballant en la garantia dels nostres 

drets. Gràcies. 

 
 


