TEXT PLE DEL CONSELL DELS INFANTS 2018
Som els regidors i regidores del dotzè 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 650 alumnes. Nosaltres, som els 25 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 2018 es celebra el 15è aniversari des de que es va recuperar la figura del Síndic Personer
a Mollet. Des de novembre de 2015 i durant els propers cinc anys el síndic de Mollet és en Lluïs
Martínez Camps. El Síndic resol situacions que no s'hagin solucionat per la via habitual en assumptes
que són competència de l'Ajuntament.
Per commemorar aquest aniversari i a partir de que alguna de les escoles participants en el projecte
va manifestar el seu interès per treballar aquest tema enguany ens han proposat conèixer i donar a
conèixer a la ciutadania aquesta figura, així com els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.
Hem comptat amb el suport del Lluís Martínez, el nostre síndic i del personal de l’oficina del síndic
durant tot el projecte.

A continuació us expliquem la tasca que hem portat a terme al llarg d’aquest curs.
Durant el mes de gener vam estar investigant al voltant de la figura del síndic, amb el suport d’un
material amb informació relacionada amb el seu origen, la definició, les funcions així com també el
tipus de queixes que pot atendre. Per a molts i moltes de nosaltres fins al moment era una figura
desconeguda.
De cara a continuar aprofundint amb el tema se’ns va proposar una activitat en els diferents centres
cívics de la ciutat. El síndic defensa els drets dels ciutadans i ciutadanes, per aquest motiu vam fer
una activitat relacionada amb els drets i deures que tenim com a infants.
Hem treballat que qualsevol dret té associat un deure. Un dret és allò que els altres han de respectar
de tu. Un deure és allò que has de fer obligatòriament.
Hem treballat a partir de la Declaració dels drets dels infants, que és un text que recull alguns dels
principis que les persones grans, les lleis i les institucions han de garantir que s’acompleixin. Alguns
d’aquests drets són:
Dret a la igualtat. Des del moment que naixem tots som iguals, amb els mateixos drets i els mateixos
deures. A la vegada que tot som iguals tots som únics i diferents. Tenim el dret que se’ns respecti la
nostra raça, color, sexe, la nostra llengua, la nostra religió. A la vegada nosaltres tenim el deure de
respectar-ho també.
Dret a la protecció i a ser estimats. Tenim el dret a néixer en bones condicions i a créixer bé. Entre
els companys/es hem reflexionat si tots els infants del món tenen garantit aquest dret, i hem estat
conscients que no és així. A països subdesenvolupats molts infants neixen al carrer, sense tenir
garantida la higiene i la sanitat ja que no hi ha hospitals ni metges que els puguin atendre. Aquest fet
tindria a veure amb un altre dret fonamental que seria el dret a la sanitat. Nosaltres tenim la sort de

disposar d’un sistema de sanitat pública, on tothom sigui d’on sigui i vingui d’on vingui té dret a ser
atès.
Tenim dret a tenir cobertes altres necessitats bàsiques, com el menjar i l’habitatge. Som conscients
que aquest és un dret que tampoc tots els infants tenen garantit al món. Per això tenim el deure de no
llençar el menjar i cuidar casa nostra. Ens van animar a fer una comprovació en un dia habitual a
l’escola a l’hora del pati, observar quants entrepans trobem a les papereres.
Així mateix tenim el dret a rebre ajuda si ens passa alguna cosa, però per a que ens puguin ajudar
tenim el deure de demanar ajuda. L’activitat convidava a posar exemples, i vam comentar que en un
possible cas d’assetjament és necessari que compartim amb algú aquest fet si ens està passant per a
que ens puguin ajudar.
Tots hem coincidit en que tenim un dret universal, que és el dret a l’educació. Tenim dret d’aprendre
coses. Tenim el deure de voler aprendre, d’anar a l’escola i posar atenció. Sabem que no tots els
infants poden anar a l’escola, ja sigui perquè no hi ha escoles o perquè han de fer un camí molt llarg
i a vegades perillós per anar-hi.
Per concloure tenim el dret a ser infants, dret a jugar i dret a no treballar fins que siguem grans.

Un cop feta l’activitat de treball de camp, els 27 alumnes-regidors/es ens vam trobar a finals del mes
de febrer per compartir reflexions. Se’ns va facilitar una enquesta per saber el coneixement que té la
població de la figura del síndic. Aquesta enquesta tenia una finalitat consultiva i informativa.
Ens van proposar que cada alumne del grup classe contestéssim l’enquesta per valorar si havíem entès
els continguts treballats. A part vam passar l’enquesta a 3 persones adultes de Mollet de franges d’edat
diferent, de 17 a 35 anys; de 36 a 55 anys i de més de 56 anys. També ens van facilitar unes
instruccions per fer el buidatge de l’enquesta.
Els 27 alumnes-regidors/es ens vam trobar durant el mes de març a l’Oficina del Síndic per compartir
el buidatge de les enquestes i treballar propostes per difondre la figura del síndic a Mollet.
A continuació us exposem els resultats :
Hem fet 1.730 enquestes, de les quals un 55% les han contestat dones i un 42% han estat homes. El
3% restant han estat persones que no han volgut manifestar si eren dona o home. Del total
d’enquestes, un 32% correspon a les enquestes que hem contestat l’alumnat. Sense tenir en compte
aquestes enquestes el grup més nombrós correspon a la franja d’edat de 36 a 55 anys amb un
percentatge del 30%. La resta d’enquestes han estat respostes de manera equitativa per les altres dues
franges d’edat.

La major part de l’alumnat hem passat les enquestes fora de l’horari escolar i hem aprofitat per a ferles als pares, mares, tiets, avis, veïns o persones de l’escola.
Si analitzem les dades per barris, els barris més representats han estat: Can Borrell, Centre, Santa
Rosa i Estació de França. Tot i així tenim una mostra molt representativa ja que han participat
ciutadans i ciutadanes de tots els barris.

L’enquesta contemplava 8 preguntes. Hem pogut comprovar que desprès de participar en el projecte
la totalitat dels alumnes tenim un gran coneixement de la figura del síndic, sabem què és, qui és, què
fa i on està.
Si analitzem les dades de la població adulta, un 72% dels ciutadans i ciutadanes de Mollet saben què
és el síndic. El síndic és la institució que té com a funció defensar els drets dels veïns i veïnes de
Mollet. La meitat de les persones enquestades saben que l’actual síndic és en Lluís Martínez i que
resol situacions que no s’hagin solucionat per la via habitual en assumptes que són competència de
l’Ajuntament. Un 70% de la ciutadania sap que qualsevol persona de Mollet major d’edat pot
presentar una queixa quan no té una resposta de l’ajuntament o no ha estat satisfactòria. Gran part de
la ciutadania no sap on és l’Oficina del Síndic. Només un 29% de les persones enquestades han sabut
que està a la Masia de Can Lledó situada al Carrer Comte d’Urgell nº 26.
Gràcies a l’enquesta molts ciutadans han conegut que per demanar una entrevista al síndic es pot fer
amb cita prèvia trucant per telèfon, per correu electrònic o a través de la seu electrònica, i que és un
servei gratuït accessible a tota la població de Mollet.
Per tant caldria continuar difonent aquesta figura, reforçant aspectes com qui és el síndic, què fa i
sobretot on està situat.

A partir d’aquests resultats els alumnes hem pensat propostes per ajudar a difondre la figura del síndic
i dels drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.

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

Més presència a les xarxes socials, twitter, instagram, facebook…

-

Posar cartells del síndic personer a les parades de l'autobús amb eslògans de drets i deures

-

Fer un mural o un graffiti per commemorar el 15è aniversari del síndic

-

Festa commemorant els drets dels infants, amb paradetes i activitats pels nens i nenes

-

Que es treballi la figura del síndic i els drets dels infants i ciutadans a les escoles, donant
continuïtat a l’activitat de drets i deures que hem fet nosaltres. El síndic podria anar a les
escoles a fer una sessió durant el curs.

-

Fer més enquestes a la ciutadania en diferents períodes de l’any

També havíem proposat fer més difusió als mitjans de premsa local i fer díptics informatius, però
aquestes actuacions ens ha explicat el síndic que ja s’estan portant a terme.

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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