MANIFEST DEL CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES
DE VILA-REAL
Les xiquetes i els xiquets de Vila-real

a través dels seus representants del

Consell de Xiquetes i Xiquets hem treballat per redactar aquest Manifest amb el qual
volem dir-vos quines són les nostres peticions, desitjos i compromisos que definiran el
treball que volem dur endavant en aquest Consell.
Encara que no hem tingut massa temps perquè enguany acabem de començar, ja em
pogut definir algunes idees que no volem deixar d’expressar.
En primer lloc, necessitem dir-vos que volem que ens escolteu igual que podeu
escoltar als adults perquè la nostra opinió pot ser igualment vàlida i possiblement per
vindre dels xiquets i xiquetes siga diferent i també enriquidora.
A més d’escoltar-nos, més important encara és que la nostra opinió siga tinguda en
compte per tal de sentir-nos útils i importants treballant en el Consell de Xiquets i
Xiquetes de Vila-real.
Recordeu l’article 12 de la Convenció dels Drets del Xiquet de les Nacions Unides: els
xiquets i xiquetes tenen dret a expressar la seua opinió cada vegada que es prenguen
decisions que els afecten i a més, eixa opinió ha de tindre’s en compte.
Volem que el nostre treball siga profitós per tal de millorar Vila-rel, fer-la més bonica i
més pensada i preparada perquè que tots els xiquets i xiquetes la gaudisquen amb
seguretat i alegria.
Necessitem una Vila-real on puguem eixir a jugar, passejar a soles i relacionar-nos
molt més entre nosaltres.
Quan puguem fer-ho amb tranquil·litat i seguretat, significarà que Vila-real és una
ciutat sana, una ciutat dels xiquets i per als xiquets i com a conseqüència, una ciutat
que integra el benestar de tots els ciutadans.
Les xiquetes i els xiquets de Vila-real

a través dels seus representants del

Consell de Xiquetes i Xiquets
Ens comprometem a treballar per millorar Vila-real, participant en la vida política en
benefici de totes les persones que hi viuen sense cap tipus de discriminació per
diferències físiques, de religió o raça.
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Eixe treball el farem amb respecte, amabilitat i estima. Buscarem entre tots les millors
idees, escoltarem amb atenció les idees dels altres, les valorarem i extraurem el millor
de cadascuna d’elles.
Valorem la responsabilitat, la sinceritat, i els somriures.
Ens comprometem a ser bons consellers, a no mentir i a tindre sempre un somriure a
la cara.
Les xiquetes i els xiquets de Vila-real

a través dels seus representants del

Consell de Xiquetes i Xiquets
Demanem als nostre polítics respecte i recolzament al treball que anem a fer en el
Consell i que de veritat ens facen cas, que les nostres opinions i idees siguen
escoltades, tant en les coses menudes com en les importants.
També ens agradaria que a l’hora d’elegir les activitats del poble, comptareu amb
l’opinió infantil i juvenil.
Per a nosaltres és molt important que els polítics siguen sincers i respectuosos amb
els altres partits.
A les xiquetes i els xiquets de Vila-real a través dels seus representants del
Consell de Xiquetes i Xiquets
Ens preocupen les actituds negatives d’alguns pocs joves, com l’assetjament escolar,
els insults i molt més la violència. Ens és difícil d’entendre la facilitat en la qual els
menors aconsegueixen alcohol i tabac. Vos demanem ajuda i compromís per prevenir i
evitar aquests comportaments que ens fan sentir molestos i insegurs.
Ens preocupa també el medi ambient. Volem una Vila-real amb més verd. Volem més
arbres. Necessitem jugar i aprendre de la natura. Volem que la natura vinga a la ciutat
i no tindre necessàriament que anar a buscar-la fora.
Ens importa tot allò que té a veure amb la mobilitat. No volem estar amb conflicte amb
els cotxes. Volem passejar en bici i volem que els vila-realencs utilitzen molt més la
bici, quants més millor per a les persones i la ciutat.
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Volem millorar moltes coses del poble. Entre d’altres tot allò que té a veure amb el
nostre temps i els llocs d’esplai.
Ens importen totes les persones, no només els xiquets i xiquetes. Especialment que
les persones majors i aquelles amb mobilitat reduïda, puguen passejar tranquil·lament
i amb seguretat, per tot el poble.
Som conscients de les desigualtats econòmiques que existeixen entre els xiquets de
Vila-real i volem fer propostes per a què tots puguen divertir-se i gaudir de les activitats
d’esplai independentment de la seua situació econòmica.
A les xiquetes i els xiquets de Vila-real a través dels seus representants del
Consell de Xiquetes i Xiquets
Ens agraden les noves tecnologies, estudiar i els esports, però no sols els esports
més populars. Voldríem que es fomentaren altres que també ens diverteixen i volem
practicar.
Ens agraden els parcs. Com més arbres i flors tinguen, millor.
També ens agraden molt els animals. Demanem més educació als propietaris dels
gossos que no arrepleguen els excrements de les seues mascotes.
Les xiquetes i els xiquets de Vila-real

a través dels seus representants del

Consell de Xiquetes i Xiquets
Somniem una Vila-real que creix i innova amb les noves tecnologies; però que al
mateix temps, respecta el passat i el medi ambient.
Somniem una Vila-real respectuosa amb tots i totes independentment de raça o religió.
On la violència estiga descartada, l’assetjament escolar eliminat i l’insult desplaçat pel
diàleg respectuós.
Volem una Vila-real divertida i amable que respire esperança i respecte.
Les xiquetes i els xiquets de Vila-real

a través dels seus representants del

Consell de Xiquetes i Xiquets
Felicitem als polítics per haver pres la iniciativa de crear el Consell dels Xiquets i
Xiquetes de Vila-real, volem treballar de valent i que el nostre treball siga molt
beneficiós per al poble. Demanem que se seguisquen confiant en nosaltres donant
3

continuïtat al Consell durant molts anys i estimulant-nos a participar per a entre tots fer
una Vila-real cada vegada més bonica, apreciada i estimada.
Gràcies pel vostre suport.
Els Consellers del primer Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real
Juny del 2015
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