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CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT
Versió adaptada pels nens i nenes de Vilanova i la Geltrú

Aquest llibret que teniu a les mans respon a la voluntat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de divulgar la Convenció dels Drets de l’Infant, un tractat 
de protecció de la infància signat per pràcticament tots els països del món 
ara fa 25 anys. 

Hem volgut fer partícips els nens i les nenes de la nostra ciutat en la difusió 
del contingut de la Convenció. Si bé des de les institucions hem de vetllar per 
la protecció i el respecte dels infants, és necessari implicar-los a ells ma-
teixos en aquest propòsit, perquè creixin tenint consciència de què significa 
tenir drets i de la importància de fer-los respectar.

El resultat és la lliure interpretació de 25 articles escollits entre els 54 que 
conté el tractat. En l’edició hi han col·laborat 594 nens i nenes de 4t de pri-
mària de la majoria d’escoles de Vilanova i la Geltrú, que han fet una versió 
pròpia sobre els seus drets, il·lustrant cada un dels articles. 

Us animo a llegir aquests drets, a observar-ne les interpretacions que en fan 
els nens i nenes i que ens ajudeu en la mesura possible a difondre’ls i a fomen-
tar-ne el respecte, així com a denunciar les situacions en què es vulneren. 

Moltes gràcies.

Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de la ciutat
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Els nostres Drets. Saps què és un DRET?
Un dret és tot allò que els altres han de respectar de tu.  En tenim totes les 
persones des del moment que naixem.

SANT JORDI 4t A
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Definició d’infant
Aquests drets s’apliquen a tos els nens i nenes des que naixem fins que com-
plim 18 anys.

LA GINESTA 4t B
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No discriminació
Els drets de la Convenció són per a tots els nens i nenes sense diferència de 
sexe, orígen, llengua o religió.

L’ARJAU 4t A
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Interès superior de 
l’infant
Quan les autoritats o 
persones adultes hagin 
de decidir alguna cosa 
sobre la vida d’un nen o 
nena, han de fer el que 
sigui millor pel nostre 
desenvolupament i be-
nestar.

COSSETÀNIA 4t
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Responsabilitat dels estats en el compliment dels drets
Els governs i autoritats han de fer que es compleixin tots els nostres drets. 
Han d’ajudar a les nostres famílies a garantir els nostres drets i també han 
de col·laborar amb els altres països perquè s’acompleixin arreu del món.

EL CIM 4t GINESTA
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Vida digna
Tenim dret a viure bé, sense por, amb les persones que estimem i que ens 
estimen.  També tenim el deure de respectar i cuidar les persones que esti-
mem.

CANIGÓ 4t A
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Nom i Nacionalitat
Tots els infants tenim dret a tenir un nom i una nacionalitat.  Tenim dret a 
conèixer els nostres pares i a ser cuidats per ells.

ESCOLA PIA 4t B
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Identitat
Les autoritats tenen 
l’obligació de protegir la 
nostra identitat, el nos-
tre nom, la nostra na-
cionalitat i les nostres 
relacions familiars.

L’ARJAU 4t B



12

Protecció dels infants separats dels pares
No ens poden separar dels nostres pares, excepte quan sigui pel nostre bé.  
Si no tenim pares o no estan amb nosaltres, tenim dret a una protecció i 
ajudes especials.

SANTA TERESA 4t
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Opinió dels infants
Tenim dret a expressar lliurement la nostra opinió en tots els assumptes i a 
ser escoltats en els temes que tinguin a veure amb nosaltres.  Tenim dret a 
participar en la societat.

LA GINESTA 4t A
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Llibertat d’associació
Tenim dret a associar-nos lliurement, crear associacions i reunir-nos pací-
ficament amb d’altres infants, sempre que aquestes activitats no vagin en 
contra dels drets d’altres persones.

CANIGÓ 4t B
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Protecció contra els maltractaments
Tenim dret a que totes les persones ens tractin bé i que ningú ens faci mal.  
Hem de tractar bé els altres nens i nenes i totes les persones, perquè també 
és el seu dret.

SANT BONAVENTURA 4t A



16

Llibertat d’expressió
Tenim dret a dir el que pensem i que altres persones, infants i adults, ens es-
coltin.  Si una persona diu alguna cosa que no ens agrada l’hem de respectar 
perquè és la seva opinió.

EL CIM 4t MARGALLÓ
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Educació
Tenim dret a anar a l’escola i a aprendre moltes coses.

L’ARAGAI 4t A
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Salut i serveis sanitaris
Tenim dret a rebre ajuda quan estiguem malats, anar al centre de salut i a 
que ens puguin curar. Tenim el deure de cuidar el nostre cos i menjar aliments 
sans. 

ÍTACA 4t B
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Joc i descans
Tenim dret a jugar, a descansar i a participar en activitats de temps lliure 
pròpies de la nostra edat.

EL MARGALLÓ 4t
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Treball infantil
Tenim dret a estar protegits contra els treballs perillosos per a la nostra sa-
lut o que ens impedeixin anar a l’escola.  No podem treballar fins que acomplim 
una edat mínima. Tenim dret a no ser explotats econòmicament.

LA PAU 4t
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Infants discapacitats
Si tenim alguna discapacitat física o mental, tenim dret a cures i atencions 
especials que garanteixin la nostra educació i a disfrutar de les coses bones 
de la vida com qualsevol altre nen o nena.

SANT JORDI 4t B



22

Protecció de les minories
Tenim dret a parlar la nostra llengua, a viure segons la nostra cultura, a par-
ticipar en les nostres festes i costums tradicionals i a practicar la nostra 
religió.

DIVINA PROVIDÈNCIA 4t
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Nivell de vida
Els nostres pares són els responsables que tinguem el necessari per viure bé: 
un habitatge, menjar i roba. Si ells no ens ho poden proporcionar, les autori-
tats han d’ajudar.

ESCOLA PIA 4t A
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Accès a una informació adequada
Tenim dret a rebre informació a través dels llibres, dels diaris, la ràdio, la te-
levisió, internet.... en especial la informació que sigui important per al nostre 
benestar i desenvolupament.

ÍTACA 4t A
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Intimitat
Tenim dret a una vida privada. Cap persona es pot interposar en la nostra 
vida privada, ni de la nostra família.  Els sms, correus electrònics, cartes...
són privats i personals.

SANT BONAVENTURA 4t B
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Protecció contra explotació i abús
Tenim dret a estar protegits contra qualsevol persona que es vulgui aprofi-
tar de nosaltres perquè som menors.

PASÍFAE 4t 
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Prestacions socials
Nosaltres i les nostres famílies tenim dret a les ajudes del govern i la segu-
retat social quan els recursos siguin baixos.

L’ARAGAI 4t B
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Responsabilitat dels pares i mares
Tenim dret a què els nostres pares, mestres i educadors ens diguin quan no 
fem bé alguna cosa i que ens ensenyin a fer-la millor. 

LLEBETX 4t
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Escoles participants

Canigó
Cossetània
Divina Providència
El Cim
El Margalló
Escola Pia Vilanova
Ginesta
Ítaca
La Pau
L’Aragai
L’Arjau
Llebetx
Pasífae
Sant Bonaventura
Sant Jordi
Santa Teresa de Jesús
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Agraïments

Als 594 nens i nenes de 4t de primària de les escoles: Canigó, Cossetà-
nia, Divina Providència, El Cim, El Margalló, Escola Pia Vilanova, Ginesta, 
Ítaca, La Pau, L’Aragai, L’Arjau, Llebetx, Pasífae, Sant Bonaventura, Sant 
Jordi i Santa Teresa de Jesús, per les seves creacions i interpretacions 
artístiques.

Als tutors i tutores, equips directius i personal d’aquestes 16 escoles, 
per haver valorat en positiu el projecte i haver fet “mans i mànigues” per 
encabir-lo en les programacions de curs. 

Als estudiants del cicle formatiu de grau superior de Gràfica Publici-
tària – Mòdul Fotografia de l’EMAID i el seu professorat, per haver pres 
imatges de cadascuna de les creacions artístiques a classe de fotogra-
fia.

Al personal tècnic que ha compartit i fet possible el projecte.



Fotografia de la contraportada
Mosaic humà SOM AQUÍ!

Dia Universal dels Drets dels Infants, 20 de novembre de 2013
12 ESCOLES / 1.823 NENS I NENES




