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- Nota de premsa -

El Consell dels Infants valorarà el nivell de serveis del
municipi en funció de la Carta Europea dels Drets
Humans
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha rebut aquest matí els joves regidors
ja escollits per formar part del Consell dels Infants i els ha proposat que
analitzin i valorin els serveis que té la ciutat. El CIM presentarà les seves
propostes en un ple el proper mes de març.
Producte de les visites que durant el mes de gener han fet les classes de 6è de
totes les escoles per tal de conèixer el funcionament de l’Ajuntament, el Consell
Municipal dels Infants ja té una tasca concreta: analitzarà el nivell i la qualitat
dels serveis que té la ciutat.
Per treballar sobre aquest tema, els nois i noies han rebut el suport de la Creu
Roja. L’entitat ha desenvolupat el joc “Ciutat 10” un recurs lúdic i educatiu que
pretén promocionar el coneixement dels drets humans entre la ciutadania i
fomentar la reflexió entorn de les accions que els garanteixin. Aquest joc
permet als nois i noies construir la seva ciutat 10 (accessible, compromesa,
cívica, educadora, democràtica, participativa, etc) a partir d’una 50ena de
recursos i serveis, basats en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans.
La col·laboració entre la Creu Roja i un òrgan de participació com el CIM és
una experiència pionera: “És un luxe que els infants puguin analitzar la seva
ciutat i el govern es comprometi a aplicar les seves propostes”, valorava ñla
tècnica de projectes del Gabinet de Drets Humans de la Creu Roja, Alexandra
Gabarró.
Així doncs, els nens i nenes de 6è de primària de totes les escoles de la ciutat
analitzaran els serveis públics de Mollet i elaboraran un document de propostes
que presentaran al Ple de l’Ajuntament el proper mes de març. L’alcalde, Josep
Monràs, ha explicat als joves regidors que “totes les propostes que ha
presentat anteriorment el CIM, el govern de la ciutat les ha fet seves i les
ha executat”. Monràs també ha destacat que el Consell dels Infants “és una
proposta que tenen pocs municipis i que combina pedagogia, participació
i democràcia”.
En altres edicions, per exemple, el CIM ha treballat el disseny d’un espai públic
(la plaça de Josep Tarradellas), la reducció dels residus, l’estalvi energètic,

propostes per les festes i cultura popular (materialitzades amb el cinema infantil
a la fresca al parc de les Pruneres, durant la Festa Major), etc.
Adjuntem fotografia.
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