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tècnica municipals.

El Consell d’Infants enceta un nou curs per desè any consecutiu

Divendres 23 de novembre de 2018

La Sala de Plens de Ca l’Alberola va ser l’escenari ahir dijous, 22 de novembre, de
la sessió de constitució del Consell d’Infants 2018-2019. L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Ignasi Giménez, la regidora d’Infància i Adolescència,
Àngela Pappalardo, i de diversos regidors del consistori castellarenc, a més de
familiars dels representants.

La sessió va servir per presentar els 24 infants de 5è i 6è de Primària que aquest curs
formen part del Consell, un òrgan de participació on hi són representades totes les
escoles del municipi i que treballa, des de fa deu cursos, per aportar als polítics la
visió que els infants tenen sobre Castellar i la realitat que els envolta.

L’acte es va iniciar amb la lectura de la resposta a tres qüestions que els
representants del Consell van formular en una trobada prèvia. Aquestes són “què
crec que és el Consell d’Infants?”, “quina penso que serà la meva tasca com a
representant?” i “quina proposta faries per a Castellar?”.

També es va explicar que el Consell d’Infants es reunirà un total de 9 vegades al
llarg d’aquest curs i que treballarà en tres comissions i una secretaria: una comissió
de correus que mantindrà contacte electrònic amb l’alcalde, regidors i tècnics
municipals; una altra que s’encarregarà d’actualitzar el blog del Consell d’Infants i
de la comunicació del Consell; i una tercera comissió que se centrarà a preparar el
materials i adequar les sales on es fan les trobades; finalment, la secretaria passarà
llista dels assistents i farà l’acta de les trobades.

Entre d’altres, es va informar que el Consell ha començat a treballar en la recollida
de propostes de jocs que es pintaran a terra a la plaça del Molí.

Durant la sessió, l’alcalde va conversar amb els representants del Consell al voltant
de diferents preguntes i propostes relacionades amb els pressupostos participatius,
els jocs infantils, el manteniment de la via pública o la potenciació de la bicicleta
com a mitjà de transport.

Des de la seva creació ara fa nou cursos, 146 nens i nenes han estat representants del
Consell d’Infants.

Trobareu més informació sobre el Consell d’Infants a la pàgina web
http://conselldinfants.castellarvalles.cat/.
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