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Milions d’infants del planeta treballen en condicions impensables en el context de la societat 

occidental del segle XXI. Milions d’infants que cap diada del 30 de gener no poden celebrar el 

DENIP, perquè ni tan sols van a escola. 

Aquest és el motiu pel qual, aquest divendres, a la plaça Fra Bernadí, hem exposat -en  

diferents formats- els treballs realitzats per l’alumnat d’ESO de l’escola a l’entorn del tema 

del Treball Infantil. Perquè ens fem nostra la petició de l’ONU per l’any 2021 “Promoure 

accions per l’erradicació del Treball infantil” al que estan sotmesos 152 milions d’infants; que 

a més de sofrir les condicions injustes i penoses del treball, estan privats dels Drets dels 

Infants; i per tant, patint alguna forma de violència física i/o emocional. 

 

Aquest acte ha inclòs la presentació dels treballs realitzats a les classes de diferents matèries 

curriculars, en diferents formats i idiomes. Hi ha hagut una performance; peces de roba  

cosida per l’alumnat -com a experiència simbòlica de treball infantil; murals escrits a mà; 

alumnat fent de guies de l’exposició;  text del manifest; fotografies; expositors amb 

composicions de text-imatge-objecte; vinyetes de dibuixos a mà... Tot un ventall de 

manifestacions que comuniquen la recerca d’informació realitzada amb la creativitat 

personal de cadascú. 

I volem continuar el curs 2021 aprofundint en aquest tema, perquè volem veure el món de 

manera diferent després d’haver-lo estudiat, perquè volem pensar el destí col·lectiu de la 

humanitat de forma més clara i crítica; per poder qüestionar les injustícies socials del món, i 

perquè no volem reproduir aquest model que manté tantes persones al marge. I així, com ha 

estat possible l’eliminació del treball infantil en les societats occidentals, creiem que també 

ho ha de ser en les societats en vies de desenvolupament. Optem, doncs, per la via de la 

senzillesa i per les vies altament cooperatives.  

 

Tenim un gran repte!! I com diu Trainer (2017): “Reaccionar emocionalment a tota aquesta informació 

ens debilita completament, però no reaccionar-hi gens ni mica és potser el problema mundial més gros que 

tenim.” 

 

I per concloure aquest acte del DENIP -que es proposa pel 30 de gener de cada any, en record de 

l’assassinat de Gandhi- fem nostra la seva proposta: “Viu senzillament, perquè altres puguin senzillament 

viure” i seguir buscant i desenvolupant opcions de vida més justa, entre tots i totes. 
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