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De l’aula al Parlament

Iniciatives que transcendeixen l’espai de l’aula i
contribueixen a fer un món millor
Amb aquest nou Vedruna Informa compartim amb
vosaltres un projecte de caràcter especial sorgit
d’un grup d’alumnes. Una iniciativa que ha sortit
de l’aula i ha arribat fins al Parlament de Catalunya.
És així com els nois i noies de 3r d’ESO de l’Escola
Vedruna Vall Terrassa han aconseguit fer realitat
tot el treball que van portar a terme el curs passat en el marc del Projecte 9.2 del centre i que ha
esdevingut una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que el Parlament ja ha acceptat de tramitar.

centres Vedruna i l’equip de Vedruna Catalunya
Educació van ser al Parlament per esdevenir
fedataris i oficialitzar el procés de recollida de les
50.000 signatures que seran necessàries per tirar
endavant aquesta ILP referent a la Llei de l’Etiquetatge i la Traçabilitat dels Béns de Consum.
S’inicia, doncs, el compte enrere per a la recollida
d’aquestes signatures.
És d’aquesta manera com des de Vedruna Catalunya Educació volem contribuir a fer realitat
iniciatives innovadores i compromeses per a
construir un món més equitatiu i més digne
per a tothom.

La proposta de l’alumnat permet que a través de
l’etiquetatge el consumidor pugui conèixer dades
sobre l’origen i la forma d’obtenció dels productes
de forma verídica i contrastada. D’aquesta manera
els usuaris, mitjançant el telèfon mòbil, podrien
obtenir de manera transparent tota la informació
del producte a partir d’uns criteris que parteixen
de codis ètics fonamentals en els processos de producció, com ara l’absència de treball infantil, les
condicions òptimes per als treballadors, la relació
proporcional entre costos de producció i preu del
producte o, fins i tot, l’absència de maltractament
animal, entre molts d’altres.

Felicitem els nois i noies implicats, i els docents
que els han acompanyat en el procés de pensar,
crear i compartir projectes com aquest.

Divendres passat, dia 19 d’octubre, la comissió
promotora de la iniciativa, representants dels 36

Podeu consultar el portal web del projecte a:
https://ilpconsumresponsablevedruna.cat

Encoratgem tota la comunitat educativa a col·laborar en la recollida de signatures que es durà a
terme des de cada escola Vedruna.
Continuem treballant plegats compromesos amb
l’aprenentatge dels alumnes, amb la societat i
amb el repte d’avançar i crear ponts que enllacin
aula i societat, aprenentatges i funcionalitats,
individualitats i col·lectius.

