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Pren possessió el nou Consell
de Nois i Noies de la ciutat
Els consellers de primària i secundària treballaran en qüestions com civisme i mobilitat
Un nou Consell de
Nois i Noies s’ha posat
a treballar. L’alcalde
ha lliurat els carnets
acreditatius en un acte
celebrat al Saló de
Plens i els ha desitjat
una bona feina
En l’acte de constitució, tres representants del consell sortint,
que han donat la benvinguda als nous consellers, han explicat les seves experiències i
han parlat de la feina feta. Laura Porras i Laura Tomás, estu
diants de secundària, i Cristina
García, de primària, han valorat
molt positivament l’experiència
perquè, diuen, han après com
funciona la ciutat.
El Consell de Nois i Noies
és format per 76 estudiants, 33
de 12 centres de primària i 43 de
20 centres de secundària. A partir
d’ara començaran a treballar en
grups sobre temes com ara la mobilitat, l’accessibilitat i el civisme.
Precisament, l’alcalde ha encar
regat al consell que treballi per contribuir a potenciar el comportament
cívic entre els ciutadans. Els nous
consellers col · laboraran amb les
àrees de Civisme i Participació i d’E
ducació en el programa Civisme, espai públic, cuidem la ciutat que es
portarà als centres d’ensenyament
primari i secundari amb l’objectiu
de difondre els valors del civisme i
la convivència.
En aquest sentit, Celestino Corbacho ha dit que “el futur del país
s’està decidint a les aules, la realitat
s’ha fet més complexa i s’ha de
governar de manera diferent, i el
civisme, que és sensibilització i educació, s’ha de portar a les escoles”.
Corbacho també ha demanat als
consellers que tinguin “una mirada
de ciutat”, que facin un recorregut
pel municipi per conèixer les infra-

Opinions

Laura tomás
IES CAN vilumara
Ha estat bé el contacte
que hem tingut amb l’al
calde perquè ens connec
ta amb la seva realitat i
ell ens ha pogut dir què
pensa de la feina que hem
fet nosaltres.

gabriel cazado
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Els integrants del nou Consell de Nois i Noies amb Corbacho i Company

El projecte sobre
civisme donarà peu a la
celebració d’un concurs
de dibuixos a primària,
i a la dinamització
d’un fòrum on-line, a
secundària

estructures que durant anys han
dividit els barris i les noves que s’estan construint per comunicar-los.
Els tinents d’alcalde d’Educació
i Cultura, Mario Sanz, i d’Educació,
Montserrat Company, també han
donat la benvinguda als nous consellers i els han desitjat una bona
feina.
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Grups de treball
Els consellers de primària treballaran la mobilitat i l’accessibilitat a
cada un dels barris i a la ciutat en
general i col·laboraran amb el Con
sell de la Gent Gran per incidir en
les relacions intergeneracionals. A
través de cinc grups de treball, en
funció de les cinc àrees educatives,
analitzaran el seu barri des del punt

de vista de l’accessibilitat i compartiran aquesta anàlisi amb representants del Casal de la Gent Gran del
mateix barri.
Amb aquesta proposta, ampliaran el seu coneixement respecte la
geografia del barri i les característiques comunes i específiques, entre
altres.
Per la seva banda, el Consell de
Nois i Noies - Secundària s’estructurarà en cinc grups de treball (també
en funció de les zones educatives):
mitjans de comunicació, oci i urbanisme, immigració, ús del temps
lliure i la ciutat des del bus.
Al llarg de tot el curs, el Consell
de Nois i Noies es reuneix en tres
plens, mentre que els grups de treball fan entre una i dues reunions al
mes per cada un. # p. g .

laura porras
centre canigó
Estic contenta d’haver for
mat part del consell per
què he conegut companys
d’altres escoles i he pogut
compartir experiències
amb altra gent.

cristina garcía
ceip menéndez pidal
He fet amics i he ajudat a
fer coses per al barri, com
propostes que vam fer per
a la Festa Major que es
van portar a terme. T’aju
da a conèixer la ciutat.

