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El Consell dels Infants treballarà sobre el medi ambient
a Mollet
El Consell dels Infants de Mollet (CIM) comença a debatre a partir d’avui
sobre el medi ambient i les actuacions que ha dut a terme l’Ajuntament per
aconseguir que Mollet esdevingui una ciutat sostenible i resilient. A partir
d’ara, i després de la trobada que els joves han mantingut amb l’alcalde,
començaran a treballar les seves propostes coincidint amb el fet que
aquest any, Mollet del Vallès, hagi estat guardonada amb l’European Green
Leaf com a reconeixement amb el seu compromís amb la sostenibilitat i el
creixement verd.
Després de les visites que durant el mes de novembre han fet els alumnes de
5è i 6è de primària de totes les escoles de la ciutat per tal de conèixer el
funcionament de l’Ajuntament, el Consell Municipal dels Infants ja té una tasca
concreta: treballar i preparar propostes per tal d’ajudar a l’Ajuntament a fer de
Mollet una ciutat encara més respectuosa amb el medi ambient.
Després de la reunió que els regidors i regidores que formen part del Consell han
mantingut amb l’alcalde, Josep Monràs explicava que tot el que fa referència amb
el medi ambient “és una qüestió per la que han mostrat molt interès, d’una
banda, perquè estem parlant d’un tema de present i de futur, i de l’altra
perquè guarda una estreta relació amb Mollet, com demostra el fet que
hàgim estat guardonats amb l’European Green Leaf “.
A partir d’ara els joves regidors i regidores treballaran als seus centres educatius
i amb les seves famílies sobre tot el relacionat amb el medi ambient per tal de fer
les seves propostes i exposar-les al Ple del Consell dels Infants previst pel mes
de març.
En aquest sentit Josep Monràs recordava que els joves “tenen total llibertat
per plantejar les propostes que creguin oportunes” i que “en els deu anys
que fa que funciona aquest òrgan consultiu i de participació dels nostres
joves, l’Ajuntament sempre ha recollit les seves propostes”.
El Consell dels Infants es va crear l’any 2005 i és l’òrgan a través del qual els
més joves aprenen els processos democràtics exercint el seu dret a participar, a
expressar les seves idees i a proposar accions concretes per ajudar a
transformar la ciutat.
(adjuntem fotografíes)
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