Llistat de propostes elaborades pel Consell de Xiquetes i
Xiquets de Vila-real. Juny 2017
PROPOSTES D’EDUCACIÓ


No més bullyng. Volem campanyes i actuacions eficients per evitar
l’assetjament escolar. Ens preocupa molt el patiment que sofreixen els
alumnes assetjats i no hi ha dret a que cap xiquet o xiqueta patisca a
l’escola. És un dret contemplat en la declaració de les nacions unides:
Article 19: Protecció contra el maltractament. Les autoritats han
d’adoptar

els

mitjans

necessaris

per

protegir

els

menors

dels

maltractaments, abusos físics, mentals o sexuals.
PROPOSTES DE CULTURA
Article 31: Dret a l'oci i la cultura. Tots els infants tenen dret al joc, al
descans i a les activitat recreatives i culturals.


més art als carrers



teatre infantil



museus



escenaris a l’aire lliure



Millorar la comunicació i publicitat de les activitats per a xiquets per a
que ens arribe fàcilment i a temps.



Més concerts de música diversa: musicals, òpera, teatre, concerts...



Esdeveniments amb youtubers



Museu d’història de Vila-real



Que s’organitzen més concursos, fotografia, cartells, dibuix...



Participar en les programacions culturals i festeres per a que es tinga en
compte els nostres gustos i preferències
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PROPOSTES D’EDUCACIÓ


més elements de seguretat a les entrades dels centres educatius: passos
de vianants, semàfors, pintura viària i presència policial.



Ens preocupa i violenta la presència de joves que fan ús de drogues i
que els dirigeixen a nosaltres oferint-nos-en. Demanem presència policial
en l’entorn dels instituts i que actuen directament sobre aquest aspecte.

PROPOSTES DE MEDI AMBIENT


Més zones verdes



Serveis públics en els parcs



Més carrers peatonals



Agricultura ecològica més saludable



Foment de l’ús de transport públic i millora de l’existent



Carrils bici



Foment de les energies renovables



Foment del reciclatge, la reducció de matèries i la reutilització



Demanem més consciència als propietaris de gossos per arreplegar els
excrements.



El mateix per als xicles que es tiren al carrer

PROPOSTES SOCIALS
Article 27: Nivell de vida adequat . Tots els infants tenen dret a un nivell de
vida adequat per el seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i
social.


Volem que es prenguen mesures per reduir la pobresa i les desigualtats



Campanyes de respecte a la diversitat



Foment de l’alimentació saludable

PROPOSTES D’ESPORTS


Parc d’skate cobert
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