TEXT PLE DEL CONSELL DELS INFANTS 2017
Som els regidors i regidores de l’ onzè Consell Municipal dels Infants de Mollet del Vallès.
Representem els nens i nenes de 5è i 6è de Primària de totes les escoles de la ciutat. Aquest curs hem
participat 15 centres educatius i un total de 630 alumnes. Nosaltres, som els 28 regidors i regidores
que actuem en representació dels nostres companys d’aula.
En primer lloc, us volem donar les gràcies per escoltar-nos i deixar-nos participar en el debat de
diferents qüestions que ens afecten com a ciutadans i ciutadanes de Mollet.
També us volem explicar el treball que hem fet en aquests mesos i volem presentar-vos les propostes
que hem treballat sobre aspectes de la ciutat, amb la voluntat que ajudin a millorar-la.
Pensem que els principals motius per fer el Consell són:
 Perquè els menors tinguem l’oportunitat de participar al nostre poble.
 Perquè els joves aprenguem com és l’ajuntament, com funciona i quin és el compromís, la
responsabilitat i conseqüències d’acceptar un càrrec polític.
 Per donar les nostres opinions i així poder ajudar a millorar la nostra ciutat.

Durant aquest mesos, hem treballat i hem après les següents idees:
 Quina importància té la política en la societat.
 Què és la democràcia i com ens afecta.
 Com s'organitza un ajuntament , qui hi treballa i què fa
 Com funciona un procés electoral.
Així mateix hem tingut la oportunitat de conèixer alumnes d’altres escoles, amb els quals hem
treballat en grup i hem pogut fer amistat.

Al llarg del mes de novembre vam poder visitar l'Ajuntament i vam poder parlar amb diferents
regidors, que ens van resoldre dubtes que teníem sobre aquests temes.

A principis de desembre, ens vam trobar tots els regidors i regidores amb l'alcalde, per parlar del
tema d'aquest any.

Durant l’any 2017 Mollet és Ciutat Europea de l’Esport. Dins del context esportiu la demanda que
se’ns ha fet és que elaborem propostes per incrementar la practica esportiva a nivell de municipi.

Per a poder elaborar les propostes inicialment hem hagut de fer un treball per detectar i analitzar el
nivell de practica esportiva en el municipi.

Hem comptat amb el suport dels tècnics municipals de l’ àrea d’esports. Durant el mes de gener se’ns
ha facilitat una enquesta sobre els hàbits esportius a Mollet del Vallès. Ens han demanat que cada
alumne/a contestem l’enquesta i la passem a 4 persones més, una persona de franja d’edat diferent a
partir dels 10 anys fins a més de 65 anys. Hem hagut de tenir en compte que fossin ciutadans de
Mollet i intentar respectar la paritat home, dona.
A continuació hem fet el buidatge a nivell del grup-classe i cadascun dels alumnes-regidors/es de
cada centre hem portat els resultats a la primera trobada de regidors i regidores celebrada el 22 de
febrer.

A continuació us exposem els resultats :
-

Hem fet 2.703 enquestes, de les quals 1838 persones han manifestat fer esport i 873 persones
han manifestat no fer-ne. Per tant hi ha un 68% de ciutadans que sí practiquen esport vers un
32% de ciutadans que no en practiquen. Així mateix hem observat que el percentatge de
pràctica esportiva entre homes i dones és bastant homogeni.
La mostra més elevada d’enquestes respon a la franja d’edat de 10 a 18 anys i aquesta és també
la franja d’edat on la pràctica esportiva és més elevada.

-

Analitzant al detall les enquestes els resultats mostren que a mesura que ens anem fent grans
disminueix la pràctica esportiva. Hem analitzat els possibles motius i valorem que pot afectar
el poc temps lliure, la dificultat de conciliar la vida laboral-familiar-oci, la càrrega de
responsabilitats a mesura que et fas gran, etc...

La majoria d’alumnat hem passat les enquestes fora de l’horari escolar i hem aprofitat per a fer-les
als pares, als tiets/es, als avis, etc... la franja d’edat que més ens ha costat cobrir ha estat la franja de
més de 65 anys.

De cara a aprofundir en el treball de camp proposat, durant el mes de febrer, els 630 alumnes que
formem part del CIM hem fet una activitat al Centre Municipal d 'Esport i Salut Ca n'Arimon centrada
en educació en valors en l’esport, combinada amb una activitat de pràctica esportiva. Hem treballat
el valors positius en l’esport a través del visionat del vídeo de “L’Equip petit”, un equip de futbol de
nens i nenes de 6 i 7 anys, que no han guanyat cap partit durant la temporada. Un cop vist el vídeo
ens hem posat per grups per reflexionar sobre els valors observats, com ara: la motivació, la
constància, l’esforç, la superació, el saber posar-se en el lloc de l’altre/a, el treball en equip i/o el
respecte cap els altres.

Però a l’esport també es porten a terme pràctiques negatives i les hem treballat a través del vídeo “El
árbitro del paz”, un àrbitre que va veure que arbitrant partits de futbol de nens/es tenia una bona
oportunitat per posar fi a les faltes de respecte verbal que es donen en el camps i evitar la possible
violència física. A continuació del vídeo vam posar exemples de situacions que hem viscut nosaltres
(públic que insulta a l’àrbitre, pares i mares que no controlen les emocions, jugadors/es que no
respecten a l’adversari…). També vam comentar que ens agrada molt que els familiars ens vinguin a
veure jugar però que ens sentim avergonyits si ens criden o es mostren faltes de respecte entre ells/es.
L’àrbitre està per fer respectar les normes però que també pot cometre errors, i sense adversari no hi
ha partit, per tant hem de respectar-lo. Tots ens hem d’esforçar per ser més cívics i responsables.

També hem fet una activitat dirigida de bodycombat al pavelló de Plana Lledó. El Bodycombat és un
programa d’exercicis en grup que consisteix en realitzar moviments de diferents arts marcials com el
taekwondo, karate o tai chi, a través d’unes coreografies amb música en la que es poden exercitar
braços, esquena, abdominals i cames. Molts de nosaltres no coneixíem aquesta modalitat esportiva.
Ens ho hem passat molt bé i hem posat a prova la nostra coordinació.

A partir de l’enquesta i de l’activitat, un cop a l’aula, els alumnes hem hagut de pensar propostes per
incrementar la pràctica esportiva. Les hem posat en comú a la segona trobada de regidors i regidores
que hem fet aquesta setmana

Entre totes les propostes hem seleccionat aquestes que ara us presentem:
-

Fer més difusió de l’oferta esportiva de la ciutat.

-

Oferir tastets d’activitats en espais públics oberts a tota la població: tai-txí, ioga,
bodycombat...

-

Portar a esportistes d’elit per a que facin xerrades explicant els beneficis de l’esport.

-

Fer unes olimpíades on participin totes les escoles de Mollet.

-

Actualment s’ha obert el pati de ‘Escola Joan Salvat Papasseit en horari de cap de setmana.
Ens agradaria que s’obrissin més patis d’altres escoles per a poder aprofitar les pistes de futbol
i bàsquet.

-

Disposar de xarxes de voleibol als parcs o en algun equipament esportiu.

-

Organitzar caminades familiars per l’espai de Gallecs i que hi hagin més itineraris marcats.

-

Posar panells informatius per la ciutat que indiquin el temps per anar d’un lloc a un altre
caminant per tal d’evitar que la gent vagi amb cotxe.

-

Crear rutes en bicicleta per Mollet per poder fer en família. Alguns alumnes han manifestat
que els agradaria que es fessin més carrils bici

-

Fer una enquesta a la ciutadania per a consultar quines instal·lacions esportives els agradaria
posar a la ciutat.

I, finalment, volem tancar la nostra intervenció agraint-vos que ens hagueu escoltat, i esperem que
en la mesura del possible ens pugueu donar resposta de les propostes presentades i que tot aquest
treball ens ajudi a construir entre tots i totes una ciutat millor.
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