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Imatge d'un moment de l'acte de constitució dels Consells.

Es constitueixen el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents del
curs 2022-2023

Dilluns 6 de febrer

Una trentena de persones van acompanyar dijous passat, 2 de febrer, els i les
representants del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de la vila en l’acte
de constitució d’aquests òrgans del curs 2022-2023, formats respectivament per
infants i joves de 5è i 6è de primària i de 1r a 4rt d’ESO de tots els centres educatius
de la vila.

Enguany, pel que fa al Consell d’Infants, els representants dels 8 centres escolars
han constituït 4 comissions de treball: una comissió de neteja, que s’ha plantejat
com a objectiu conscienciar el conjunt de la població sobre la necessitat i el foment
del reciclatge; una comissió de trànsit que pretén millorar la senyalització i
l’accessibilitat dels elements reguladors del trànsit rodat; una comissió
d’extraescolars que vol estudiar l’oferta d’activitats extraescolars del municipi per
millorar-la i adaptar-la a les demandes dels infants; i, per últim, una comissió
d’infraestructures, que té la finalitat de millorar i adaptar tant la via pública com els
equipaments municipals i l’entorn de Castellar.

D’altra banda, el Consell d’Adolescents, format per representants dels centres de
secundària, han començat a treballar el disseny d’accions encaminades a la lluita per
a la igualtat entre homes i dones, i també el foment de la participació juvenil al
municipi.

Els dos òrgans, que estan funcionant des de principis de desembre de 2022, es
reuneixen mensualment a La Fàbrica per posar en comú, dissenyar i implementar les
accions que es derivin de cadascun dels objectius que s’han plantejat.

L’acte de constitució, que va tenir lloc a la Sala d’Actes d’El Mirador, va comptar
amb la presència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i dels regidors de Cicles de Vida i
d’Educació, Dani Pérez i Joan Creus, respectivament, a més dels familiars dels
representants i els dinamitzadors dels consells. L’alcalde va agrair als nois i noies
“la vostra implicació voluntària, per tal de ajudar-nos a millorar el nostre
poble” i va remarcar que “els infants i joves de la nostra vila sou la generació del
present i heu de fer valer els vostres drets, sobretot el dret a la participació, el
dret a opinar i a que la vostra opinió sigui escoltada i tinguda en compte”.
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