El Consell dels Infants

PRIMÀRIA

Durant aquest curs escolar, els alumnes de 5è i 6è hem treballat aspectes
relacionats amb les propostes que s’havien fet el curs anterior. És a dir, revisió dels parcs infantils, zones esportives i carrils bici. Els representants de
l’Ajuntament ens van proposar dos projectes. El primer consistia en acabar de
dissenyar el mobiliari urbà del parc situat damunt del Museu de la Tècnica de
Manresa i, el segon, projectar un nou parc sobre l’actual Parc de Sant Ignasi,
situat al costat de la Piscina Municipal.
En els carrils bici ens van dir que ja s’hi estava treballant i que alguns trams ja
estaven fets.
Ens van proporcionar els plànols dels parcs i la informació necessària (catàlegs
de mobiliari urbà), per així poder iniciar la nostra tasca.
És important poder participar del disseny d’una part de la nostra ciutat, és important que tinguin en compte la nostra opinió i les nostres propostes i així ho
vam explicar a la resta dels nostres companys.
Des del mes de febrer fins al mes d’abril vam estar treballant en aquest projecte i el resultat de tot plegat ha estat molt satisfactori.

Projecte
Parc de Sant Ignasi
El primer que vam fer va ser visitar el Parc,
i cada nen i nena va fer un dibuix representant com li agradaria que fos el nou
parc.
A continuació, els delegats i les delegades
de cada curs es van reunir per fer un buidat dels elements urbanístics que més
destacaven en els projectes individuals.
Es va fer un recull d’aquesta informació i,
a partir d’aquí, es van consultar catàlegs
per mirar models i preus del diferent mobiliari urbà escollit.
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Disposàvem de divuit mil euros ficticis per
gastar-los en la remodelació del parc.
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Els tutors van escollir uns alumnes que
van ser els encarregats de construir la maqueta.
Una altra comissió de nenes i nens van
dur a terme el treball del reportatge fotogràfic de tot el treball fet, i amb aquest
material es va confeccionar un mural d’imatges que il·lustrava la feina desenvolupada. I també es va informatitzar el pressupost.
Oriol Vidal (EP5) i Oriol Villaró (EP6)
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