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Declaració institucional del Dia Universal de la Infància 
 
 
 El 20 de novembre de 1959, l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
votar la resolució en què es proclamava la Declaració Universal dels Drets dels 
Infants. Trenta anys després, el dia 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General 
de Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de l’Infant, document 
marc que estableix de manera jurídicament vinculant els drets dels infants i 
adolescents menors de 18 anys en tot el món. És per això que es va establir el 20 
de novembre com a Dia Universal de la Infància. 
 
 Del conjunt de la població de les Illes Balears, 216.332 són nins i nines, és a 
dir, el 19,94% de la nostra població són menors de 18 anys i estan acollits, en 
conseqüència, a la Convenció sobre els Drets dels Infants. 
 
 El Parlament de les Illes Balears es reafirma en els principis de la Declaració 
Universal dels Drets dels Infants i de la Convenció sobre els Drets dels Infants que 
considera que els menors han de ser subjectes de ple dret i objecte de protecció. 
 
 El Parlament de les Illes Balears es compromet a garantir que els menors de 
les Illes Balears puguin gaudir dels drets civils, polítics, econòmics, socials i 
culturals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets dels Infants, a la 
Convenció sobre els Drets dels Infants així com als acords internacionals ratificats 
per l’Estat espanyol i la resta de l’ordenament jurídic. 
 
 El Parlament de les Illes Balears treballa per garantir que els infants rebin els 
serveis bàsics, salut, educació i protecció , entre d’altres, independentment del seu 
origen ètnic, religió, nivell econòmic o discapacitat. 
 
 El Parlament creu indispensable promoure mesures de protecció contra 
l’explotació, la violència i l’abús dels menors i accions que pal·liïn els efectes de la 
crisi, l’exclusió i la pobresa sobre els més vulnerables així com actuacions 
mediambientals que els permetin desenvolupar-se en un entorn saludable. 
 
 El Parlament de les Illes Balears, conscient que la nostra infància és la 
garantia del nostre futur, es compromet a continuar implicant-se activament en la 
tasca de millora i promoció de la població infantil i adolescent de la nostra 
comunitat, i assegurar el seu ple desenvolupament físic, mental i social i la lliure 
expressió de les seves opinions. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 30 de novembre de 2010 


