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FITXA TÈCNICA 
 

 

Títol original: Lion 

Any: 2016 

País: Austràlia 

Durada: 120 minuts 

Direcció: Garth Davis 

Guió: Luke Davies (novel·la: Saroo Brierley) 

Fotografia: Yaron Orbach 

Actors i actrius: Dev Patel, Sunny Pawar, Nicole Kidman, Rooney Mara, 
David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Tannishtha Chatterjee, Deepti Naval, 
Priyanka Bose, Divian Ladwa  

Producció: Coproduccion Australia-GB-USA; See-Saw Films / Screen 
Australia / Sunstar Entertainment / Weinstein Company 

Estrena: Al festival de cinema de Sundance el 24 de gener de 2016 

Premis més destacats: 

2016: 6 nominacions als Oscar, incloent millor pel·lícula i millor actor 
secundari 

2016: 4 nominacions als Globus d’Or, incloent millor pel·lícula dramàtica 

2016: Festival de Toronto: 11 finalista a millor pel·lícula  
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Crítiques: 

“Acercamiento honesto a la adopción, al sentimiento del adoptado y del que 
adopta – maravillosa Nicole Kidman -, a las piezas pegadas, al inevitable 
vacío de no saber de dónde venimos y quiénes somos(...)”  

Andrea G. Bermejo, Cinemanía 

 

“Considerando sólo sus momentos mejor resueltos y efectivos, casi todos 
ubicados en la primera mitad, calificar “Lion” como obra tremendamente 
conmovedora sería incluso quedarse corto”  

        Antonio Trashorras, Forogramas 

 

“Uns interpretación tremendamente conmovedora de Dev Patel es el alma 
resiliente de “Lion”(...) uns reflexión sobria, si bien profundamente emotiva, 
sobre la família, las raíces y la identidad”  

        David Rooney, The Hollywood reporter 

 

 

SINOPSI 
Saroo Brierley és un nen que, amb només cinc anys, es va perdre pels 
carrers de Calcuta, a milers de quilòmetres de casa seva. Després d’un llarg 
viatge va acabar sent adoptat per una parella australiana. Vint i cinc anys 
després, i amb l’única ajuda de Google Earth, Saroo intentarà trobar la seva 
família biològica. 

Lion provoca reflexions sobre la identitat, l’herència cultural i l’adopció. 

La història està basada en fets reals i en el llibre que va escriure el mateix 
Saroo Brierley (A long way home) 

Saroo va néixer a Khandwa, Madhya Pradessh (Índia) el 1981 en una 
família molt pobre. El seu pare els va abandonar i la seva mare, Kamla, va 
intentar mantenir als seus quatre fills treballant de sol a sol a la construcció. 
Tot i això, no podia alimentar als seus fills amb el seu sou. Guddu, el germà 
gran de Saroo, treballava fregant vagons de tren amb només 10 anys. 

Quan Saroo tenia cinc anys van anar a l’estació de Burhanpur. Mentre 
Guddu netejava els vagons Saroo l’esperava en un banc de l’estació. Es va 
adormir una estona i, quan es va despertar, va anar a bucar al seu germà. 
Va entrar en un dels trens de l’estació i es va tornar a adormir. El tren el va 
portar a Calcuta, on va haver de malviure sol i perdut durant mesos. 

La pel·lícula explica la seva història. La primera meitat està centrada en la 
infància del seu protagonista i la segona, vint anys després, amb el 
protagonista adult i intentant trobant les seves arrels. 
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ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
•  
 

 

 

 

 

Les dues imatges de dalt són portades del llibre de Saroo Brierley, A long 

way home, i les dues imatges de sota són cartells de la pel·lícula Lion. 

• Quines informacions en pots extreure dels textos? (títol, crítiques, premis, 

sinopsi...) 

• Què et diuen les imatges?  

• Quina informació et dona de l’argument de la pel·lícula?  
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DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

Primeres reaccions 
 

Comenceu fent un intercanvi d’opinions i valoracions de la pel·lícula.  

- Què us ha semblat la pel·lícula? Us ha agradat? Per què? 

- Quin tema creieu que és el més important de la pel·lícula? 

- Quins temes queden sense resoldre? 

- Hi ha alguna cosa que no s’hagi entès o que creieu que no s’explica prou? 

Treball en grup o individual: 

Escull una escena de la pel·lícula i descriu-la.  

- Per què has triat aquesta escena? 

- Què aporta a la pel·lícula? 

- Per què creus que és important? 

El missatge de la pel·lícula 

Totes les pel·lícules tenen missatges per l’espectador/a. Quin missatge creus que 
volia donar el director amb aquesta pel·lícula. Escriu-lo amb una frase curta.  

Podeu posar en comú les frases amb  la resta de membres del grup i comentar-les. 

Aquí trobareu algunes pistes sobre temes que tracta la pel·lícula. Quins altres 
temes afegiries? 

- LA IDENTITAT 

- L’HERÈNCIA CULTURAL 

- L’ADOPCIÓ 

 

Sheru/Saroo 

 

Als crèdits de la pel·lícula podem veure que Saroo Brierley es deia en 
realitat Sheru, que significa lleó en indi. 

Els lleons ens poden fer pensar amb valors relacionats amb la força, 
l’autoritat, la saviesa, el poder, la dignitat, el coratge, la ferocitat, la 
dominància... 

- Quins d’aquests adjectius creieu que encaixen amb el personatge?  

- Afegiríeu altres adjectius al personatge? 

- Si no fos un lleó...quin altre animal podria ser? 

 

Google earth 
 

Google Earth té molta importància a la història. Presenta la Terra amb una 



LION Bram escolar 2020 

 

7 
 

superposició d'imatges obtingudes a partir d'imatges de satèl·lit, fotografies 
aèries i SIG 3D del món. 

- Busca casa teva i el teu institut. Pots reconèixer alguns edificis, espais 
públics, carrers, carreteres... del teu municipi? Prova de buscar altres 
espais propers a la zona on vius. 

- Busca Khandwa, Madhya Pradessh, on va néixer Saroo Brierley i Calcuta, 
la ciutat on va anar a parar amb el tren. Compara una ciutat amb l’altra. 

 

Les emocions 
 

Al llarg de la pel·lícula, es veu com el personatge va sentint diferents 
emocions. Relaciona una o més d’una emoció de la llista amb cada imatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tendresa  15) Vergonya  29) Avorriment 

2) Amor  16) Inseguretat 30) Il·lusió 

3) Odi 17) Timidesa 31) Entusiasme 

4) Ira  18) Confusió 32) Eufòria 

5) Irritació 19) Por  33) Desànim 

6) Tensió  20) Sorpresa  34) Decepció  

7) Alleujament 21) Fàstic 35) Frustració  

8) Serenitat 22) Hostilitat 36) Admiració 

9) Felicitat 23) Acceptació 37) Gelosia 

10) Alegria 24) Incomprensió  38) Desig 

11) Tristesa  25) Desemparament  39) Satisfacció 

12) Compassió 26) Solitud 40) Orgull 

13) Remordiment 27) Nostàlgia 41) Plaer 

14) Culpa 28) Malenconia 42) Gratitud 
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Infants perduts 

Als crèdits de la pel·lícula diuen que cada any es perden 80.000 infants a 
l’Índia.  

Llegiu els fragments següents d’un article de Juan Somavía, Director 
General de la Organizació Internacional del Treball (OIT) del 1999 al 2012. 

 
Apenas se les oye y nunca se les ve: son los centenares de millones de niños que 
soportan la grave conculcación de sus derechos en múltiples oportunidades. Entre 
ellos figuran los millones de niños que trabajan en tareas agrícolas y fábricas, que 
están atrapados en la explotación sexual comercial, que han sido reclutados como 
soldados; los millones no registrados al nacer, los que carecen de acceso a agua 
pura y educación, los que nohan sido inmunizados y los millones que viven en las 
calles. El triste destino de todos esos niños exige mucho más que la débil respuesta 
que hasta ahora ha ofrecido la comunidad internacional. 
 
Los niños perdidos son los más explotados, los más pobres de entre los pobres: 
niños soldados, niñas en prostíbulos, jóvenes trabajadores en condiciones de 
cautiverio en fábricas, talleres, campos y hogares de nuestro aparentemente 
próspero planeta. Se roba a esos niños su salud, su crecimiento su educación; y 
con frecuencia, incluso sus vidas.  
 
Muchos niños perdidos son niñas. La discriminación por motivos de género se 
combina con la pobreza para aniquilar su sentido de autonomía y de su propia 
personalidad, así como su potencial. Muchas familias pobres, por ejemplo, cuando 
han de optar entre enviar a una hija o a un hijo a la escuela, por consideraciones 
de género postergan a la niña. En consecuencia, en lugar de recibir una educación, 
millones de niñas tienen que aceptar el trillado camino de las tareas domésticas, el 
trabajo en el hogar para sus propias familias o fuera del hogar para otros. Esas 
niñas figuran entre los menos visibles de todos los niños así explotados, pues las 
tareas domésticas realizadas por niñas y mujeres ni siquiera suelen estar 
dignificadas con la denominación “trabajo”. La humildad y la baja condición de sus 
esfuerzos suscitan  nuevos riesgos para las niñas: muchas de ellas son objeto de 
malos tratos físicos y abuso sexual. 
 
La educación es un derecho de cada niño; nada puede compararse ni competir con 
ella y, cuando es de buena calidad y pertinente a las vidas infantiles, puede  
realmente combatir la pobreza. La educación amplía los medios de acción, al abrir 
nuevas posibilidades y oportunidades para que los niños participen y contribuyan, 
dentro del máximo de sus posibilidades, sin obstáculos por motivos de clase o de 
género. 
 

Els drets dels infants 

La Convenció sobre els drets de l'infant és un instrument internacional que 
estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la 
infantesa. Va ser adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 
20 de novembre del 1989 i entrà en vigor el 2 de setembre del 1990 
després de la seva ratificació per part de 78 estats membres. La convenció 
consta de 54 articles i de dos protocols addicionals, un sobre la participació 
dels nens en conflictes armats i un altre sobre la venda de nens i prostitució 
i pornografia infantils.  
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Aquesta iniciativa constitueix una de les fites més importants en el 
reconeixement i l'afirmació dels drets humans. La Convenció sobre els drets 
de l'infant és un dels tractats més referendats del món, ja que segons 
UNICEF ha estat ratificat per 193 Estats, gairebé tots els membres de 
Nacions Unides. La Convenció està centrada en la infància, es refereix a les 
necessitats i drets específics dels nens i obliga els Estats a obrar a favor 
dels seus millors interessos.  

Save The Children va fer una versió de la Convenció per a nois i noies. 

Repartiu-vos els articles per grups i analitzeu el següent: 

- Quins drets del protagonista es vulneraven quan vivia a l’Índia? 
- Quins drets del protagonista es vulneraven quan vivia a Austràlia? 
- Més enllà dels drets, digues alguna diferència i alguna semblança de la vida de 

Saroo a l’Índia i a Austràlia. 
- Dels articles de la Convenció que esteu analitzant, n’hi algun que creieu que no es 

compleix en el vostre entorn? 

ART. 1 DEFINICIÓ DE NENA I NEN, NOI I NOIA 
Aquesta Convenció s’aplica a tots els nens i totes les nenes, entenent per nen o nena tota persona 
menor de 18 anys. Per tant, també inclou als i les adolescents. 
 
ART. 2 NO DISCRIMINACIÓ 
Els estats garantiran l’aplicació dels drets recollits en la Convenció per a tots els nois i noies, sense fer 
cap tipus de distinció per raó del seu sexe, idioma, religió, opinió política o d’altre tipus, l’origen 
nacional, ètnic o social, la posició econòmica, els impediments físics, el naixement o qualsevol altra 
condició del noi o noia i de la seva família. 
 
ART. 3 L’ INTERÈS SUPERIOR DEL NOI I LA NOIA 
Les autoritats socials, administratives i jurídiques han de tenir en compte  l’interès superior dels nois i 
les noies quan hagin de prendre una decisió en relació a ells i elles. Això vol dir que l’interès dels nois i 
noies i el seu benestar s’han de considerar per damunt de qualsevol altre interès que pugui haver-hi. 
Els estats es comprometen a assegurar a tots els nois i noies la protecció i atenció necessàries per al seu 
benestar, tenint en compte els drets i deures de les seves mares, pares, tutors i altres persones 
responsables d’ells i 
elles davant la llei. A més, els estats s’asseguraran que les institucions, serveis i establiments 
encarregats de la cura i protecció dels infants i adolescents compleixin les normes establertes, 
especialment en allò referent a seguretat, sanitat i nombre i competència del seu personal. 
 
ART. 4 RESPONSABILITAT DELS ESTATS EN EL COMPLIMENT DELS 
DRETS 
Els governs adoptaran totes les mesures administratives, legislatives i d’altre tipus per a garantir el 
compliment dels drets recollits en aquesta Convenció. 
 
ART. 5 ORIENTACIÓ PER PART DE LES MARES I ELS PARES 
Els estats respectaran les responsabilitats, drets i deures dels pares i les mares i els proporcionaran el 
suport i orientació apropiades perquè els nois i noies  puguin exercir els drets de la Convenció. 
 
ART. 6 DRET A UNA VIDA DIGNA 
Totes les noies i nois tenen dret intrínsec a la vida. Els estats faran tot el possible per a garantir la 
supervivència i desenvolupament òptim dels nois i noies. 
 
ART. 7 DRET A UN NOM I UNA NACIONALITAT 
Tots els nois i noies seran inscrits després del seu naixement i tindran dret a un nom i una nacionalitat, 
a conèixer les seves mares i pares i a ser cuidats per ells. 
 
ART. 8 DRET A LA IDENTITAT 
Tots els nois i noies tenen dret a preservar la seva identitat, nacionalitat, el seu nom i les seves relacions 
familiars. 
 
ART. 9 NOIES I NOIS SEPARATS DE LES SEVES MARES I ELS SEUS PARES 
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Cap noia ni cap noi ha de ser separat de les seves mares o pares, excepte si és pel seu propi bé. En cas 
que els pares estiguin separats, les noies i nois tenen dret a mantenir contacte amb la seva mare i el seu 
pare de manera regular, excepte quan sigui contrari a l’interès superior dels propis nois i noies. 
 
ART. 10 REUNIFICACIÓ FAMILIAR 
Els estats atendran de forma positiva, humanitària i eficaç qualsevol sol·licitud per entrar o sortir d’un 
Estat amb la finalitat de reunir a la família. Si els pares del noi o noia resideixen en estats diferents, el 
noi o noia tindrà dret a mantenir 
periòdicament contacte amb la mare i el pare. 
 
ART. 11 TRASLLATS I RETENCIONS IL·LÍCITES 
Les autoritats tenen el deure d’evitar els trasllats i les retencions il·lícites de nois i noies a l’estranger. A 
més, prendran mesures per a lluitar contra els trasllats i les retencions il·legals. 
 
ART. 12 DRET A  EXPRESSAR LA OPINIÓ I A SER ESCOLTATS 
Totes les noies i nois tenen dret a expressar lliurement la seva opinió en tots els assumptes, i a ser 
escoltades i escoltats en els temes que tinguin a veure 
amb elles i ells. Els nois i noies tenen dret a ser escoltats en procediments  judicials o administratius que 
els afectin. 
 
ART. 13 DRET A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 
Tots els nois i noies tenen dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret implica la llibertat de cercar, rebre i 
difondre informació de tot tipus, sense cap  consideració de fronteres, sempre que no estiguin en contra 
dels drets d’altres 
persones. 
 
ART. 14 LLIBERTAT DE PENSAMENT, CONSCIÈNCIA I RELIGIÓ 
Totes les noies i nois tenen dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Les autoritats 
han de respectar els drets i els deures dels pares i mares de guiar als nois i noies en aquest dret 
 
ART. 15 DRET A ASSOCIAR-SE 
Tots els nois i noies tenen dret a la llibertat d’associació i a la llibertat de celebrar reunions pacífiques. 
 
ART. 16 DRET A LA INTIMITAT 
Totes les noies i nois tenen dret a una vida privada. Cap persona s’ha d’entremetre de forma injusta o 
il·legal en la vida privada dels nois i noies, ni en la seva família ni correspondència (sms, correu 
electrònic, cartes, etc.) 
 
ART. 17 ACCÉS A UNA INFORMACIÓ ADEQUADA 
Les autoritats vetllaran perquè els nois i noies tinguin accés a la informació i el material de diverses 
fonts, que tingui per finalitat promoure el seu benestar 
social, espiritual i moral, i la seva salut física i mental. 
 
ART. 18 RESPONSABILITAT DELS PARES I MARES EN L’ATENCIÓ DIÀRIA 
Les noies i els nois tenen dret a que les seves mares i pares els eduquin i es preocupin pel seu 
desenvolupament. Els estats i autoritats han d’oferir l’ajuda i 
suport necessaris a les mares i pares perquè puguin educar les seves filles i fills. 
 
ART. 19 PROTECCIÓ CONTRA ELS MALTRACTAMENTS 
Les autoritats adoptaran totes les mesures per a protegir els nois i les noies contra qualsevol forma de 
perjudici, abús o maltractament. 
 
ART. 20 PROTECCIÓ ESPECIAL DE LES NOIES I NOIS SEPARATS DELS SEUS PARES I MARES 
Les noies i nois que estan separats, de forma temporal o permanent, de la seva família tenen dret a la 
protecció i assistència de les autoritats, que  s’encarregaran de garantir la continuïtat en l’educació del 
noi o noia segons el seu origen religiós, cultural i lingüístic. 
 
ART. 21 PROTECCIÓ EN CAS D’ACOLLIDA O ADOPCIÓ 
En cas d’adopció o acollida, es prioritzarà l’interès superior del noi o la noia. 
 
ART. 22 PROTECCIÓ DE LES NOIES I NOIS REFUGIATS 
Les noies i nois refugiats hauran de rebre protecció especial. Les autoritats, en col·laboració amb les 
organitzacions que atenen aquets nois, adoptaran  mesures adients perquè rebin la protecció i 
assistència humanitària apropiades per a gaudir dels drets de la Convenció. 
 
ART. 23 DRETS DELS NOIS I NOIES AMB DISCAPACITAT 
Totes les noies i nois que pateixen alguna discapacitat física, sensorial o psíquica, tenen dret a gaudir 
una vida plena i decent en condicions que assegurin la seva dignitat, els permeti valer-se per si mateixos 
i facilitin la participació activa en la comunitat. Els nois i noies amb discapacitat tenen dret a rebre 
atencions especialitzades que, dins del possible, hauran de ser gratuïtes. Les autoritats promouran i 
asseguraran l’assistència adequada del noi o la noia amb discapacitat. 
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ART. 24 DRET A LA SALUT I ALS SERVEIS SANITARIS 
Els nois i les noies tenen dret a gaudir del màxim nivell de salut que sigui  possible i als serveis pel 
tractament de les malalties i la rehabilitació de la salut. Les autoritats han d’assegurar la prestació de 
l’assistència mèdica i l’atenció sanitària que sigui necessària per a tots els nois i noies. També han de 
garantir que mares, pares, noies i nois coneguin els principis bàsics de la salut i la nutrició infantil, la 
higiene, el sanejament ambiental i les mesures de prevenció d’accidents; i que tinguin accés a l’educació 
i rebin suport per aplicar aquests coneixements. 
 
ART. 25 DRET A LA REVISIÓ PERIÒDICA EN CAS D’INTERNAMENT 
El noi o noia que hagi estat internat en un establiment per les autoritats competents per a l’atenció, 
protecció o tractament de la salut física o mental, té dret a una avaluació periòdica del tractament que 
rep. 
 
ART. 26 DRET A LES PRESTACIONS SOCIALS 
Totes les noies i nois tenen dret a beneficiar-se de la seguretat social i de les prestacions socials que 
s’hagin de concedir quan correspongui, tenint en compte els recursos i la situació de les noies i nois i la 
seva família. 
 
ART. 27 DRET A UN NIVELL DE VIDA ADEQUAT 
Tots els nois i noies tenen dret a un nivell de vida adient per al seu desenvolupament físic, mental, 
espiritual, moral i social. Els pares i les mares, o altres persones encarregades del noi o la noia, tenen la 
responsabilitat 
de proporcionar les condicions de vida necessàries per al desenvolupament del noi o la noia. Els estats 
han de donar suport als pares i mares per 
garantir aquest dret. 
 
ART. 28 DRET A L’EDUCACIÓ 
Les noies i els nois tenen dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. Les autoritats han d’implantar 
l’ensenyament primari obligatori i gratuït per a tot el món i fomentar el desenvolupament de 
l’ensenyament secundari. A més, l’ensenyament superior ha de ser també accessible per a tothom. 
 
ART. 29 CARACTERÍSTIQUES DE L’EDUCACIÓ 
L’educació ha d’estar dirigida a desenvolupar la personalitat, aptituds i la capacitat mental i física de 
cada noia i noi fins el màxim de les seves  possibilitats. Els nois i les noies han d’aprendre a respectar els 
drets humans i les llibertats fonamentals de les persones. A més, se’ls ha de preparar per assumir una 
vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau,tolerància, igualtat de sexes i 
amistat entre tots els pobles, així com el respecte del medi ambient. 
 
ART. 30 PROTECCIÓ A LES MINORIES 
Els nois i noies que pertanyen a alguna minoria ètnica, religiosa o lingüística, tenen dret a gaudir de la 
seva vida cultural, a practicar la seva religió i a utilitzar el seu idioma. 
 

 
ART. 31 DRET AL JOC I AL DESCANS 
Tots els infants i adolescents tenen dret a jugar, a descansar i a participar en activitats de lleure pròpies 
de l’edat. També tenen dret a participar en activitats culturals i artístiques; per tant, els estats han de 
promoure oportunitats adients i en condicions d’igualtat perquè puguin integrar-se en elles. 
 
ART. 32 PROTECCIÓ CONTRA EL TREBALL PERILLÓS I L’EXPLOTACIÓ LABORAL 
Les nenes, nens i adolescents tenen dret a a no ser explotats econòmicament. Si treballen, 
tenen dret a fer-ho en condicions que no suposin perill per a la seva salut o per al seu 
desenvolupament físic, mental, espiritual o social. Els estats han d’adoptar mesures legislatives, 
administratives, socials i educatives per a garantir aquest dret. 
 
ART. 33 PROTECCIÓ CONTRA EL CONSUM I TRÀFIC DE DROGUES 
Els estats han d’adoptar totes les mesures adients per protegir les i els adolescents contra l’ús il·lícit de 
drogues, així com per impedir que se’ls utilitzi en la producció i tràfic d’aquestes substàncies. 
 
ART. 34 PROTECCIÓ CONTRA L’ ABÚS I L’ EXPLOTACIÓ SEXUAL 
Els nois i les noies tenen dret a estar protegits contra totes les formes d’explotació i abús sexuals. Els 
estats han de prendre totes les mesures per impedir:  
- La incitació o coacció perquè un noi o noia participi en qualsevol activitat sexual il·legal  
- L’explotació del noi o noia en la prostitució o altres pràctiques sexuals il·legals. 
- L’explotació del noi o noia en espectacles o materials pornogràfics. 
- Que es registri i difongui qualsevol abús contra una noia o un noi a través de mitjans tecnològics com 
Internet o telefonia mòbil.  
 
ART. 35 PROTECCIÓ CONTRA EL SEGREST, VENDA I TRÀFIC DE NOIS I NOIES 
Els estats prendran totes les mesures que siguin necessàries per evitar el segrest, la venda o el tràfic de 
nois i noies per a qualsevol finalitat. 
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ART. 36 PROTECCIÓ CONTRA ALTRES FORMES D’EXPLOTACIÓ 
Els estats protegiran les noies i nois contra totes les altres formes d’explotació que siguin perjudicials per 
a qualsevol aspecte del seu benestar. 
 
ART. 37 PROTECCIÓ CONTRA LA TORTURA I EN SITUACIÓ DE PRIVACIÓ DE 
LLIBERTAT 
Els estats han de vetllar perquè cap noia ni cap noi sigui sotmès a tortures ni a tractes o penes cruels, 
inhumanes o degradants. No s’imposarà la pena capital ni la cadena perpètua sense possibilitat 
d’excarceració per delictes comesos per menors de divuit anys d’edat. La detenció, l’empresonament o la 
reclusió d’un noi o noia es portarà a terme d’acord amb la llei i s’utilitzarà només com a últim recurs. Les 
noies i nois privats de llibertat tenen dret a ser tractats amb el respecte que mereix una persona i de 
forma que es tinguin en compte les necessitats pròpies de la seva edat. També tenen dret a un accés 
ràpid a l’assistència jurídica i a mantenir contacte amb les seves famílies. 
 
ART. 38 PROTECCIÓ CONTRA EL RECLUTAMENT DE NENES I NENS SOLDATS 
Els estats es comprometen a respectar les normes del dret internacional humanitari que els siguin 
aplicats en els conflictes armats i, en especial, les que afecten a infants i adolescents. A més, els estats 
han d’assegurar que les persones que no han complert 15 anys no  participin 
 
ART. 39 DRET A LA RECUPERACIÓ I REINTEGRACIÓ SOCIAL 
Els estats han d’adoptar totes les mesures adients per a promoure la recuperació física i psicològica i la 
reintegració social de tots els infants i adolescents víctimes de qualsevol forma d’abandonament, 
explotació o abús; tortura, qualsevol tracte degradant o conflictes armats.  Igualment, els estats han 
d’adoptar totes les mesures possibles per assegurar la protecció i la cura dels nens, nenes i adolescents 
afectats per conflictes armats 
 
ART. 40 NOIES I NOIS EN CONFLICTE AMB LA LLEI 
Si un noi o noia és acusat o declarat culpable de cometre un delicte té dret a ser tractar amb dignitat. 
Aquest tracte ha de ser d’acord amb l’edat del noi o noia, i ha de promoure la seva reintegració en la 
societat. A més, s’ha de fomentar i enfortir el seu respecte pels Drets Humans i les llibertats fonamentals 
de totes les persones. 
Els estats han de garantir, entre d’altres aspectes: 
- La presumpció d’innocència del noi o noia mentre no es provi la seva culpabilitat conforme a la llei. 
- Que serà informat sense demora sobre els càrrecs que  esen en contra seu i que dispondrà d’assitència 
jurídica en la preparació i presentació de la seva defensa. Els estats han de promoure lleis, autoritats i 
institucions específiques per als nois i noies acusats d’infringir lleis penals. S’establirà una edat mínima 
abans de la qual els nois i noies no tenen capacitat per a infringir les lleis. Es disposarà de mesures 
alternatives a  l’internament institucional, com programes d’ensenyament i formació professional, 
assessorament, llibertat vigilada, centres de reforma, etc. 
 
ART. 41 LA LLEI MÉS ADIENT 
Els drets de la infància, a més d’estar recollits en aquesta Convenció, poden estar-ho a les lleis internes 
d’un Estat i a les lleis internacionals que aquest Estat hagi signat. Als nois i noies se’ls aplicarà la llei que 
els hi sigui més adient i satisfactòria. 
 
ART. 43 CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL COMITÈ DELS DRETS DELS INFANTS 
Es crea el Comitè dels Drets dels Infants amb l’objectiu d’avaluar els progressos aconseguits en el 
compliment de les obligacions preses pels estats en la present Convenció. 
 
ART. 42 DIFUSIÓ DE LA CONVENCIÓ 
Els estats es comprometen a donar a conèixer eficaçment la Convenció, tant a persones 
adultes, com a nens, nenes i adolescents. 
 
ART. 44 INFORMES PER AL COMITÈ 
Els estats es comprometen a presentar al Comitè informes sobre les mesures adoptades per al 
compliment dels drets reconeguts en la Convenció, així com els progressos a l’hora de gaudir d’aquests 
drets. En el moment que un Estat ratifica la Convenció i entra en vigor, disposa de dos anys per a 
presentar el primer informe. Després, es presenta un nou informe cada cinc anys. 
 
ART. del 45 al 54:  
Articles sobre la relació del Comitè amb altres organismes i sobre aspectes jurídics de la Convenció com 
la seva ratificació, entrada en vigor i lloc on es diposita l’original d’aquesta llei internacional. 
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Una història real 

Aquí teniu algunes imatges de Saroo Brierley i la seva família.  
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