Trobada del Consell d’Infants
Dia: dijous 14 de novembre de 2013
Hora: de 17.30h a 19.00h
Assistents:
Estel Sagrera i Ton Gili de l’Emili Carles Tolrà
Clàudia Escobar, Lucía Serrano, Núria Jurado, Neus Gual, Eli Dorado del Mestre Pla
Jordi Alsina i Jordi Carrasco del Bonavista
Marc Simón, Asier Lopera, Guillem Seuba i Jiahui del Sant Esteve
Paula Herrera i Paula Leiva del Casal
Emily Frutos, Xavi Ramiro i Lídia Rodríguez de La Immaculada.
Núria Gutiérrez, Paula Orts i Laia Santos de El Sol i la Lluna.
Lisseth Salmeron, Marc Grande i Víctor Pla del Joan Blanquer.
Raquel i Laura, representants del curs passat
Ordre del dia:
- Presentació dels i les representants del Consell d'Infants
- Presentació del projecte a càrrec dels representants que ja hi eren el curs passat (repàs
del calendari, adreces de correu, autoritzacions...)
- Propostes que han sortit pel tema a treballar i debat per escollir-ne una.
- Elaborar document per llegir a l'acte de presentació del consell del mes de desembre.

Desenvolupament de la trobada:
- Erem 26 representats (24 d’aquest curs i 2 representants que ja estan a l’institut).
Vam fer el cartell amb el nom i escola, que servirà per totes les trobades. Vam
passar el full d’assistència i el full amb les dades dels representants per poder
repassar, sobretot, l’adreça de correu electrònic. Diferents representants que
repeteixen del curs passat anaven explicant als representants nous el
funcionament. Vam entregar un full d’autorització per cada representant que han
de retornar signat a la propera trobada.
-

Castellar amb ulls d’infants: el curs passat vam participar a la trobada de Consells
d’Infants a Barcelona organitzada per la Xarxa de projectes de participació
Infantil, de la que formem part. Ens van demanar que féssim una petita guia
turística de Castellar però des del punt de vista dels nens i nenes. Ara aquesta
guia, i la de tots els municipis que van participar a la trobada, està amagada i
geolocalitzada. Alguns representants es van endur cartells per penjar amb un
codiQR que conté la informació que cal per trobar el tresor. Ja hi ha més de 30
persones que l’han buscat i comentat aquí:
http://www.geocaching.com/geocache/GC4DEVW_castellar-del-valles-amb-ullsdinfant
Geocache Description:
o

Aquest geocach conté un llibret petit que inclou alguns dels secrets de Castellar del Vallès,
vistos amb els ulls dels infants del municipi.

Castellar del Vallès amb ulls d'infant
Sovint, les guies turístiques estan escrites per adults que pensen en altres adults. Des del Consell
d'Infants de Castellar del Vallès us volem donar a conèixer la nostra versió dels fets. El petit llibret que
trobareu a l'interior d'aquest geocache conté alguns dels secrets del nostre municipi vist amb els
nostres propis ulls, ulls d'infants, curiosos, desperts i juganers. Vens amb nosaltres?
Municipis amb ulls d'infant
Voleu descobrir diversos municipis de les comarques barcelonines des del punt de vista dels seus
infants? Els Consells d'Infants han elaborat vint-i-quatre petits llibrets que contenen alguns dels
secrets de pobles i ciutats de Barcelona. Els seus ulls, curiosos i desperts, us descobriran indrets
especials, curiositats locals, especialitats gastronòmiques i moltes coses més!
Com que els infants són juganers han afegit una mica d'emoció a aquesta aventura: han amagat els
llibrets i els han geolocalitzat, tot creant una ruta de geocaches o tresors amagats. Amb l'ajuda d'un
dispositiu GPS (o mòbil amb GPS) podreu trobar-los en cadascun dels següents municipis. Som-hi!

-

Vam parlar de quin tema ens agradaria treballar aquest curs. Va costar una mica
diferenciar entre les queixes i propostes per millorar Castellar, que
majoritàriament són temes de Via Pública, i l’encàrrec.
ENCÀRREC/ TEMA PER TREBALLAR AL LLARG DE TOT EL CURS:
Van sortir les propostes següents:
El Sol i la Lluna: proposa qualsevol tema relacionat amb el medi ambient.
Campanyes de sensibilització…
La Immaculada: proposa treballar per sensibilitzar i pensar com es pot aprofitar
el menjar que es llença als menjadors escolars.
Emili Carles Tolrà:
Fer un treball per saber quines cultures hi ha a les escoles i fer exposicions,
jornades, reculls gastronòmics…al voltant d’aquest tema.
Jornades de cuina típica de Castellar (investigant amb la gent gran del poble)
Jornades de descobriment a nivell de totes les escoles (que a altres escoles diuen
setmana temàtica, per exemple) Treballar un tema entre totes.
Contruir una maqueta del castellar ideal
Treballar el passat, el present i el futur de castellar
Fer una campanya per sensibilitzar sobre la recollida de les caques de gossos
Bonavista: proposa una activitat puntual de recollida de brossa pels entorns per
fer el dia de la terra (22 d’abril)
No surten més propostes.
Com que el tema del medi ambient surt per dues bandes pensem a veure si ens
sortirien idees per tirar-lo endavant. Ràpidament surt el nom: Castellar verd.
I algunes propostes-temes que podrien desenvolupar-se:
-Que les escoles verdes assessorin a les que no ho són
-elaborar campanya per fomentar el reciclatge
-mercats d’intercanvi
-parlen de la 4a R (repensar)
-carrils bici
-el dia sense cotxes
-fer plantades
-brigada per netejar entorn (L’Estel ens explica que hi ha municipis que els
alumnes fan una brigada mensual i que les escoles es reparteixen l’entorn per
abarcar més territori) Comenten que podria ser, per exemple:
Sant esteve al Parc de colobrers
El casal al camí de Can padró
El Sol i la Lluna als hort
El Bonavista cap al Puig de la Creu
El Mestre Pla cap al riu
L’Emili Carles cap al riu
...
Decidim, doncs, que aquest any treballarem sobre aquest tema.
Pel que fa al recull de queixes comencem a recollir-ne algunes però com que n’hi
ha tantes quedem que les enviaran al correu del consell:
conselldinfants@castellarvalles.cat

-

Hi ha contenidors que tapen la visibilitat als vianants.
Hi ha moltes fonts que no funcionen
La policia aparca malament
S’haurien de repintar els passos de vianants i arreglar bancs de les places (es
comenta que la plaça petita de davant de l’ies puig de la creu està en mal estat)
L’accés a la Plaça Mestre Anyé continua sense resoldre i ja fa més de 3 anys que el
Consell ho proposa
Places més netes. Comenten que a la Plaça del Molí hauria de passar la policia més
sovint

-

A l’skatepark segueix sense haver-hi llum. Hi ha un forat a la llengua que fa molt
de temps que hi és. Més d’un nen/a s’hi han fet mal.
Obrir els patis de les escoles el dissabte i el diumenge
Urbanitzacions: s’haurien de recollir les deixalles més sovint
Hi ha moltes caques de gos

Farem un document per llegir a l’alcalde el dia de la presentació del Consell (12 de
desembre). Es decideix afegir-hi que no volem que ignorin les propostes del Consell
d’Infants, que molt sovint no tenim respostes de les propostes que fan.
La Mercè enviarà el document (seguint el model de l’any passat) perquè el poguem
revisar i modificar a l’escola i el projecte per poder-lo explicar a les famílies.
JOCS: S’han fet puzles de diferents mides amb imatges de Castellar, un lince, un
domino, 2 memorys (de diferents dificultats). La maleta es cedirà a les escoles.
L’Eco-poble està pendent però caldria revisar les targetes.
S’explica que el Minecraft es va quedar aturat perquè el mes de juliol vam fer 4
trobades i comptàvem amb la col·laboració de l’informàtic però no hi havia
representants implicats per tirar-lo endavant.

-

RÀDIO: repartim el dia que els representants aniran a la ràdio a comentar la
trobada anterior:
20 de novembre: Joan Blanquer i Sant esteve
18 de desembre: El Casal
29 de gener: Mestre Pla
12 de març: La Immaculada i El Sol i la Lluna
30 d’abril: Bonavista
28 de maig: Emili Carles-Tolrà

PROPERA TROBADA:
12 de desembre
17.30 amb els representants i famílies per explicar el projecte
18.00 Acte de constitució del Consell d’Infants

