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El Consell dels Infants treballarà sobre l’esport a Mollet
Després d’acceptar la proposta que l’alcalde Josep Monràs ha fet als joves
regidors i regidores que formen part del Consell dels Infants de Mollet
(CIM), a partir d’avui començaran a debatre sobre l’activitat esportiva. La
proposta s’emmarca en el fet que Mollet hagi estat nomenada Ciutat
Europea de l’Esport 2017 convertint-se així en l’única vila catalana i
espanyola que l’any vinent ostentarà aquest reconeixement.
El fet que Mollet del Vallès hagi estat nomenada Ciutat Europea de l’Esport 2017,
i coincidint també amb el fet que l’any vinent farà 25 anys de la celebració dels
Jocs Olímpics de Barcelona, on Mollet va ser subseu olímpica i paralímpica, en
aquesta 11ena edició del CIM s’ha proposat al Consell que treballin al voltant de
diferents propostes per incrementar la pràctica esportiva a nivell de la població.
Així els hi han proposat l’alcalde Josep Monràs i el regidor d’Educació Raúl Broto
als 28 joves alumnes que han estat escollits regidors – representants del Consell
dels Infants en el que hi participen els alumnes de 5è i 6è de primària totes les
escoles públiques i concertades de Mollet més l’EEE Can Vila.
Després de la reunió, l’alcalde, Josep Monràs recordava que “Mollet és de les
poques ciutats que segueix apostant per aquest projecte educatiu
innovador i durant aquests deu anys, totes les propostes que ha fet el CIM,
l’Ajuntament les ha recollit i les ha executat”.
Per Monràs, una vegada més “afrontem un nou repte europeu i volem i
necessitem la participació activa de tota la ciutadania, inclosos els infants,
dels que esperem les seves propostes perquè també contribueixin a
aquesta gran celebració que viurà Mollet al llarg de tot el 2017”.
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.
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 fotografía)
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