NOTA DE PREMSA

Els infants de Lloret tornen a fer de regidors
•

Han exposat les seves propostes durant un plenari presidit per l’alcalde

•

L’acte és la culminació anual del projecte “L’Ajuntament dels Infants”

Lloret de Mar, 02 de maig de 2011.- Els alumnes que enguany formaven part del
projecte educatiu “L’Ajuntament dels Infants” han proposat per ple que es faci “La
Festa Major dels Infants”, una activitat formada per una gimcana i una festa infantil i
juvenil en el marc de la Festa Major de Santa Cristina,. A més, han demanat la
publicació d’un butlletí a difondre entre la comunitat educativa, on es faci un recull del
treball dut a terme al llarg d’aquesta edició, i de les propostes realitzades.

Aquestes són les propostes que ha fet avui la representació dels alumnes de 5è de
primària de les escoles de Lloret en un plenari que cada any culmina el projecte
“L’Ajuntament dels Infants”. Han assistit a aquest plenari l’alcalde Xavier Crespo; el
regidor de Participació Ciutadana, Ignasi Riera, i la regidora d’Educació, Ester Olivé.
Els representants de l’alumnat de Lloret han exposat les seves propostes i,
posteriorment, les han entregat en paper al secretari. L’acte ha comptat amb la
presència de familiars, alumnat i professorat de totes les escoles de Lloret.

“L’Ajuntament dels Infants” és un projecte educatiu i de participació ciutadana que
canalitza la implicació dels més petits en la vida política de la vila. De fet és una
proposta didàctica que pretén promoure la reflexió dels infants vers el sentiment de
responsabilitat amb l’entorn que els envolta; donar valor a la seva veu, fent-los
participar en la política local; i aproximar els infants als canals de participació
democràtica, així com treballar aspectes com el diàleg i els valors de la convivència.

Els temes que s’han tractat durant aquest any s’han centrat en la cultura i la tradició.
Durant les sessions, es va donar a conèixer l’important paper de les associacions
lloretenques, com per exemple, el Xino-Xano, l’Associació de Pessebristes i l’Obreria
de Santa Cristina. A més, aquesta edició ha comptat també amb la implicació de la
Regidoria de Promoció Cultural i l’Arxiu Municipal, on s’hi va fer una visita.

