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dels Infants i Adolescents

Implicar els més joves en els afers de la ciutat
• E l Plenari dels Infants i els Adolescents és un òrgan consultiu, participatiu i de representació
El Plenari dels Infants i els Adolescents es planteja com una plataforma
de reflexió i participació per implicar
els més joves en els afers de la ciutat.
El plenari garanteix als infants la possibilitat d’expressar-se lliurement i de
manera autèntica. Es planteja com un
òrgan consultiu per donar a conèixer
als adults el seu punt de vista sobre els
aspectes relacionats amb la ciutat.
Formaran part del Plenari dels Infants tots els infants i els adolescents
entre els 12 i els 16 anys elegits a
aquest efecte, en un nombre de dos
o tres representants per cada centre
educatiu de secundària públic i privat.
Aquest curs hem arribat a la 15a audiència als nois i noies del Plenari. Durant aquests anys s’han treballat temes
com ara Lleida, una ciutat més neta;
Com tenir una ciutat més segura; Projec-

El desenvolupament de les noves tecnologies i la seva implantació a la ciutat és un dels temes
preferits dels joves. © Educació

tes de Lleure per a Lleida; Lleida, la ciutat
que ens agrada; Com ens relacionem a
la ciutat; La mobilitat sostenible; La salut
i la qualitat de vida; L’estalvi energètic i
la ciència; Els mitjans de comunicació; El
canvi climàtic; El diàleg intercultural; Dissenyem la Lleida del s. XXI; Ens movem
per la cultura, i El Plenari estima Lleida.
Els nois i les noies del Plenari han
estat debatent i treballant sobre un

tema de molta actualitat: les Smart
Green Cities. La primera pregunta que
se’ls ha vingut al cap ha estat Què
entenem per una Smart Green City? I la
segona pregunta Lleida és una Smart
Green City? Primer de tot van definir
i contextualitzar el concepte d’Smart
Green City. Van visitar el Parc Científic
i després ho van treballar cadascú al
seu centre educatiu. •••
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