CONSELL DELS INFANTS 2015-2016 ( desembre de 2015)
Data
Persones
assistents

16.12.2015. Reunió número 4
Helena Gregorio i Xavi Benito (responsables del Consell)
21 consellers/es infantils del nou consell

Objectiu; prepar un manifest per llegir el dia 5 de gener en el Garatge Reial
En lloc de preparar el pregó dels Reis d’Orient com es venia fent fins ara el que es vol és redactar un manifest
amb les demandes dels consellers i conselleres per tal que s’incorporin en el pregó dels Reis en la mesura del
que sigui possible.
En xavi explica què és un menifest, per què serveix i quines parts té. Després, per redactar el manifest entre
tots, es fa una dinàmica amb post-its: cada nen i nena del consell ha d’apuntar un paraula clau que creu que
ha de sortir en el manifest. Després es llegeixen en veu alta i es fan parelles per fer un text amb les paraules
de cada un.
Finalment es llegeixen les frases i s’agrupen a la pissarra per poder extreure els punts principals que
contindrà el manifest.
El manifest que s’ha redactat a posteriorment és el següent:
El Consell dels infants tenim com a missió:
El Consell dels Infants som un grup de nens i nenes que representem tots els infants del Prat i participem
activament en la construcció, desenvolupament i millora de la ciutat. Ens reunim un cop al mes per donar
opinions i idees sobre com fer que el Prat sigui una ciutat millor i com ens agradaria que fos.
I volem deixar dit que:
A totes les persones adultes que ens envolten us volem recordar que els nens i nenes del Prat volem ser
respectats, volem ser escoltats i ens volem sentir estimats per tots volsaltres
I per aquests motius volem que:
1- Encara que tots som diferents, alguns de països llunyans, altres d’aquí, tenim famílies i fem coses
diverses, uns som alts i altres baixets i tenim els ulls de colors diferents, volem ser tractats d’igual
manera i no volem que hi hagi racisme a la nostra ciutat
2- Els nens i nenes del Prat també estem en contra de la violència, de qualsevol tipus, i per això volem
dir als adults que no facin la guerra i facin tots la pau.
3- També volem recordar que tots els infants tenim dret a menjar i a estar ben alimentats. Per això
volem que el Punt solidari segueixi funcionant al Prat.
4- Recordeu, adults del Prat, que un nen o una nena s’ha de divertir tot el que pugui i ens agradaria no
tenir excés de deures i feina per a poder jugar.
5- El Consell dels Infants estem treballant el tema de l’energia en la nostra ciutat. Per això volem
recordar als adults que han de mirar d’estalviar tot el que puguin el consum dels diferents tipus
d’energia que tenim. Que no gastin molta aigua calenta i que tanquin els llums quan surtin dels llocs
i que sempre que puguin vagin amb transport públic. Nosaltres ja ho fem!

