La constitució del Consell d’Infants es farà aquest dilluns en
una sessió plenària extraordinària que comptarà amb la
presència dels nens i nenes que en formaran part

Manresa crea el Consell d’Infants per
donar veu als nens i nenes de la ciutat
Aquest dilluns, dia 19 de novembre de 2007, a les set de la tarda, se celebrarà
una sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Manresa per constituir el
Consell d’Infants. Es tracta d’un nou espai de participació pensat perquè els
nens i les nenes de Manresa puguin expressar les seves idees i proposar
accions que ajudin a millorar la ciutat. La creació del Consell d’Infants és una
de les propostes sorgides dels debats del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i
de les escoles participants en el PEC dels Infants. El projecte s’inspira en
l’experiència participativa que es va iniciar el 1991 a la ciutat italiana de Fano
amb el nom de La Ciutat dels Infants. Durant aquests anys, s’ha anat
escampant la idea arreu i a Catalunya ja hi ha una colla de poblacions que
donen veu als seus infants.

Els objectius del Consell d’Infants són:
•

Tenir en compte l’opinió dels infants a l’hora de decidir quina Manresa
volem.

•

Fer una ciutat integradora, que atengui les necessitats i els desitjos dels
nens i les nenes.

•

Contribuir a desenvolupar en els infants capacitats que els ensenyin a
dialogar, escoltar, pactar, col·laborar...

•

Afavorir el coneixement dels valors democràtics i que aprenguin a ser
ciutadans actius i compromesos amb la ciutat.

Formaran part del Consell alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles
públiques i concertades de Manresa i de l’escola d'Educació Especial Jeroni de
Moragas. Els representants hauran estat triats a l’aula (cadascuna de les
escoles que s’han adherit al Consell hi està representada per dos alumnes) i es

reuniran al llarg del curs escolar per tractar temes relacionats amb el municipi:
oci, urbanisme, civisme...

Un cop constituït el Consell d’Infants, el govern local hi exposarà els principals
projectes que s’han de dur a terme a la ciutat perquè els infants els debatin i hi
facin aportacions. Els membres del Consell també poden tractar temes que els
preocupin a ells com a infants. De tot el procés de debat, n’han de sortir
algunes propostes que els infants presentaran als membres del govern local.
Aquest té el compromís d’argumentar quines accions proposades pels infants
es poden fer, quines hauran d’esperar i quines són impossibles de fer realitat.

Tot el procés el coordina l’associació ASCàndol Cultural, en la qual participa
alumnat del cicle formatiu de grau superior de dinamització sociocultural de
l’IES Guillem Catà.

Tots els nens i nenes que formaran part del Consell, junt amb les respectives
famílies, han estat convidats al ple de constitució de dilluns. Les previsions són
que, un cop aprovada la constitució del nou organisme, es lliuri una carpeta a
tots als alumnes amb el seu nomenament, signat per l’alcalde. També se’ls farà
entrega d’un llistat de 50 propostes que l’equip de govern té previst portar a
terme a la ciutat, perquè debatin i facin aportacions a les propostes que triïn de
la llista. A més, també és previst que durant la sessió intervingui algun
representant del Consell.

