Nota de premsa
Terrassa, 18 d’octubre de 2018

El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència
ultima la seva posta en marxa
Demà es reuniran per primer cop els amics i amigues del Consell
El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT) farà a partir
de demà les primeres passes, prèvies a la seva presentació pública. Demà
divendres i el dia 26 d’octubre s’han programat dues trobades d’amics i amigues del
Consell, és a dir, els infants i adolescents escollits als centres de primària i
secundària de la ciutat.
L’objectiu d’aquestes trobades és facilitar que els amics i amigues del Consell es
coneguin i comencin a intercanviar idees i punts de vista. En aquestes dues primeres
trobades participaran només representants de centres de primària, perquè els de
secundària encara s’estan escollint. Les famílies assistiran també a les trobades. La
primera tindrà lloc demà a les 18 h al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, amb
representants dels centres ubicats als districtes 1, 3, 4 i 7; i la segona serà el dia 26
al Centre Cívic President Macià, també a les 18 h, amb els centres dels districtes 2,
5 i 6. El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, assistirà a ambdues
trobades.
El CMIAT serà un òrgan de participació per a infants i adolescents d’entre 10 i 14
anys que visquin o estudiïn a Terrassa, i que actuarà davant l’Ajuntament i la ciutat
com a representant de tot el col·lectiu d’infants i adolescents del municipi. El Ple
municipal va aprovar el passat mes de novembre el reglament del nou òrgan i des
d’aleshores, el servei de Joventut i Lleure Infantil ha treballat amb els centres
d’educació primària i secundària per a donar a conèixer el nou òrgan i promoure la
participació de l’alumnat. A dia d’avui, 55 dels 67 centres s’han adherit al projecte
designant un amic o amiga del Consell.
Els amics i amigues del Consell es reuniran un cop al mes, agrupats per districtes,
per debatre sobre temes que els proposin o que decideixi el mateix CMIAT, i fer
propostes d'activitats o actuacions a l’Ajuntament o a entitats de la ciutat. Les seves
deliberacions i posicionaments arribaran al CMIAT a través dels consellers i
conselleres.
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El proper mes de novembre s’escolliran els 31 amics i amigues que seran també
membres del plenari del Consell, que es reunirà com a mínim dos cops a l’any al
Saló de Sessions de l’Ajuntament. La tria es farà per sorteig però garantint la
representativitat territorial i la paritat d’edats i gènere. La presentació pública del
Consell està prevista per a finals de novembre.
Amb aquest òrgan consultiu, dissenyat perquè sigui obert i inclusiu, la ciutat es dota
d’un espai que afavoreix la implicació de la ciutadania en la gestió de la ciutat des de
la infantesa, enfortint la cultura de la participació i el civisme. El Consell es crea en
consonància amb la Convenció sobre els drets dels infants de l'assemblea general
de les Nacions Unides, la Llei dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència i
altra legislació més específica, com la que regula els consells de participació
territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya i el reglament de
participació ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa.
Adjuntem la relació dels centres representats a les trobades de demà i el dia 26:
Sessió del 19 d’octubre:
• Bisbat d’Ègara
• El Vapor
• Lanaspa-Giralt
• Ramon y Cajal
• Cultura Pràctica
• Escola Pia
• Petit Estel
• Tecnos
• Vedruna Vall
• L’Avet
• Sta. Teresa de Jesús
• President Salvans
• Sala i Badrines
• Andersen
• Francesc Aldea
• Josep Ventalló
• Isaac Peral
• Roc Alabern
• El Cim
• Sant Domenec Sàvio
• Maria Auxiliadora
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Sessió del 25 d’octubre:
• Antoni Ubach
• M.Deu de Montserrat
• Roser Capdevila
• Salvador Vinyals
• Ramon Pont
• Abat Marcet
• Enxaneta
• La Roda
• Maria Galí
• Pere Viver
• Serra de l’Obac
• M. Deu del Carme
• Delta
• Font de l’Alba
• Joan Marquès Casals
• Joan XXIII
• Nova Electra
• Les Arenes
• Martí
• Lumen
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