MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) EN
REFERÈNCIA A LA REFORMA DEL CONSELL D’INFANTS
Recentment s’ha celebrat el Consell Municipal d’Infants pel present 2017, i s’ha fet el retorn
de les propostes recollides de l’any anterior 2016, que es va dedicar a l’àmbit de la cultura.
Amb la premissa que aquest àmbit de debat es crea amb l'objectiu de practicar, per part dels
infants, la participació i l’interès pel bé comú, es fa necessari que aquest treball suposi
posteriorment una traducció a la realitat i que constatin que «Participar en àmbits de treball
serveix per quelcom concret, plausible i com a fenomen de canvi».
Alhora, són essencials tant el treball previ com el posterior en els propis centres d’estudi per
tal d’assolir l’objectiu que és que els infants debatin sobre aspectes concrets a partir de
grups reduïts, per tal d’intentar assolir un major grau de compromís i profunditat en els temes
que es treballen.
Els consells municipals haurien de ser un àmbit de treball en comú i participació de la
ciutadania, però també un espai on els joves i infants haurien d’aprendre la necessitat del
treball en comú i del debat com element pel propi creixement individual. És en l'àmbit del
«col.lectiu i la sinèrgia», l'espai en el qual les persones es poden referenciar a si mateixes, i
per tant, s'ha d'aprendre des de ben petites.
Actualment, el Consell d’Infants i la seva corresponent escenificació es constitueix amb
canalla de 5è de primària a partir d’un guió poc natural creat per a l’ocasió del qual se'n
desprèn que no és obra del mateix alumnat i que, per tant, dóna poc marge a convertir
aquests consells en espais reals de debat. A més, el procés d'elaboració de propostes es
redueix a una sola sessió als centres educatius per tractar el tema que ocupa el Consell.
A més, aquest grup municipal ha constatat, des de l'experiència i la vivència, que cal un
canvi imminent en l'organització i en la posa en escena per tal d’agilitzar aquests consells i
que els participants i oients no s’enduguin la sensació d’assistir a unes sessions
excessivament tedioses que no tenen cap mena d'utilitat i incidència en la realitat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de L'Ajuntament de
Reus l'adopció dels següent ACORDS:
1. Que en el marc del Consell Escolar Municipal s’estudiïn les propostes de millora del
Consell d’Infants i del Programa Infants Ciutadans.
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