
ABANS D'ENTRAR A VEURE  HEU DE SABER QUE... 
 
 

1. UN ABOCADOR és un lloc on es dipositen escombraries. 

 

N'hi ha de dos tipus: 

Els abocadors municipals o urbans estan controlats pels ajuntaments locals i 

segueixen unes normes mínimes de tipus econòmic, social i ambiental. 

Els abocadors clandestins són espais triats per algun grup humà per a dipositar 

les seves deixalles sòlides sense cap tipus de control ni consideracions 

mediambientals. Són una font greu de contaminació, malalties i altres problemes. 

A tot el món, especialment a l'Àfrica, l'Amèrica Llatina i l'Àsia, milers i milers de nens i nenes treballen als 

abocadors recollint deixalles que després venen per obtenir ingressos i ajudar a la més que precària economia 

familiar.  

 

 

2. L'any 1959, les Nacions Unides van aprovar per decret la Declaració dels Drets 

dels Infants amb l'objectiu de reconèixer els 10 principis fonamentals per garantir 

el benestar i el desenvolupament dels nens, les nenes i els i les adolescents. 

Aquest instrument fou la base del que 30 anys més tard es convertiria en la 

Convenció sobre els Drets dels Infants, adoptada per l'Assemblea General de les 

Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. 

 

És per això que el 20 de novembre se celebra el Dia Universal del Nen. 

 

 

3. ALGUNS DELS DRETS FONAMENTALS DELS NENS, NENES I ADOLESCENTS. 

 

1-Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat. 

2-Dret a un nom i una nacionalitat. 

3-Dret a una alimentació, un habitatge i una atenció mèdica adequats. 

4-Dret a la comprensió i l’afecte per part de les famílies i de la societat. 

5-Dret a l’educació gratuïta i a gaudir dels jocs. 

6-Dret a la protecció contra l’abandonament i l’explotació en el treball. 

 

 

4. POBRESA I TREBALL INFANTIL. 

 

La POBRESA impedeix que milers de nens i nenes visquin, es desenvolupin i 

creixin en plenitud. Aquesta situació frena l'accés a noves oportunitats i a 

l'educació. Com a conseqüència, exposa els infants a situacions d'abús i de 

violència, a l'explotació laboral i a la discriminació. 

Al món hi ha 2200 milions de nens i nenes.1000 milions d'aquests nens i nenes 

viuen en la pobresa. 

 

TREBALL INFANTIL és qualsevol feina que privi els nens i les nenes de la seva infantesa, el seu potencial i la seva 

dignitat, que sigui perillosa per al seu  benestar físic, mental o moral del nen o la nena i que interfereixi en la seva 

escolarització. 

 

Segons UNICEF, uns 150 milions de infants d'entre 5 i 14 anys, o gairebé 1 de cada 6 nens en aquest grup d'edat, 

són víctimes del treball infantil. En les casos més extrems els nens i les nenes són sotmesos a situacions 

d’esclavitud, separats de la seva família, exposats a greus perills i malalties i/o abandonats a la seva sort al carrer, 

situació que es dóna amb més freqüència a les grans ciutats. 


