El Consistori Infantil de Ripoll promou, un any més, la
celebració del Dia Mundial pels Drets dels Infants
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Avui 20 de novembre se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants, data doblement
significativa perquè va ser el 20 de novembre de l'any 1959 quan es va signar la Declaració
universal dels drets de l'infant i perquè també un 20 de novembre de 1989 les Nacions Unides en
Assemblea General va adoptar la Convenció dels drets de l'infant.
El Consistori Infantil de Ripoll, un any més, ha preparat un acte amb l'objectiu de reivindicar i
reconèixer que tots els infants del món haurien de tenir garantits els drets que es recullen a la
declaració signada. Enguany, a causa de la pandèmia de la Covid19 i per respectar els grups
bombolla, l'acte s'ha hagut de realitzar a cada centre.
L'activitat ha consistit en la lectura d'un manifest per part dels representants escolars del Consistori
Infantil, que prèviament han treballat amb el grup classe. Seguidament han inflat globus d'heli,
biodegradables i que no malmeten el medi ambient, hi han escrit desitjos que han treballat al llarg
d'aquests dies i que reivindiquen els drets de tots els nens i nenes del món. La regidora d'Educació
M Dolors Vilalta ha expressat que "els drets dels infants són irrenunciables, innats i
imprescindibles per una bona infància, per tant són obligatoris. Defensem-los sempre, treballem
per garantir-los i no oblidem que els nens i nens es mereixen una vida digne i feliç".
A les 11 h s'ha fet l'enlairament dels globus des dels 4 centres educatius amb el missatge comú
"1,2,3 envieu els globus ben amunt perquè portin amb el vent aquest missatge arreu del món".
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