Trobada del Consell d’Infants
Dia: dijous 12 de desembre de 2013
Hora: de 17.30h a 19.00h
Assistents:
Estel Sagrera i Ton Gili de l’Emili Carles Tolrà
Edgar Molina, Lucía Serrano, Núria Jurado, Neus Gual del Mestre Pla
Jordi Alsina i Jordi Carrasco del Bonavista
Marc Simón, Asier Lopera i Jiahui del Sant Esteve
Paula Herrera 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.
Ordre del dia:
- Abans de les 17.30h distribuim què explicarà cada representant.
- Presentació del projecte a les famílies i mestres utilitzant la pàgina web com a
suport
- Acte de Constitució amb l’alcalde i regidors/es. Lectura del document que hem
preparat.
Desenvolupament de la trobada:
-

Davant una trentena de persones, entre familiars dels representants i mestres,
s’explica el projecte del Consell d’Infants utilitzant la web de l’Ajuntament com a
suport. Abans s’han distribuït el que explicaria cadascú:
o Estel: com accedir a l’apartat del Consell d’Infants a través de la pàgina
web de l’Ajuntament (www.castellarvalles.cat, dins l’apartat Participar).
Quina informació trobaran del Consell d’Infants (qui som, per què serveix,
què fem, com es pot participar, l’encàrrec i les activitats, calendari, bústia,
actes de les trobades)
o Xavi: Qui som? Explica què és el Consell d’Infants i on poden trobar la foto
de grup i les fotos individuals dels representants.
o Marc: Per què serveix? Explicació dels objectius del Consell d’Infants
o Jordi: Què fem? Explicació de l’encàrrec, Castellar Verd i de les primeres
idees que han sortit.
o Ton: Com es pot participar? A través dels representants o amb la bústia de
l’escola o l’electrònica.
o Laia: l’encàrrec i les activitats, el calendari de les trobades i dels dies que
anem a la ràdio, la bústia electrònica i l’apartat on es pengen les actes de
totes les trobades.
S’obre un torn de preguntes. Una mare pregunta com es trasllada a les escoles el
que es comenta a les trobades i com treballen l’encàrrec. Un representant de cada
centre respon. La majoria de centres aprofiten l’hora de tutoria per dedicar una
estona als temes del Consell.
Els representants afegeixen altres informacions: expliquen el projecte dels jocs i
ensenyen les imatges del Lince, puzle i memorys; expliquen que el curs passat
van anar a la trobada provincial de Consell d’Infants; que després de cada trobada
van a la ràdio...

-

Quan arriba l’alcalde els representants llegeixen el text següent:

Bona tarda,
Senyor alcalde, senyors i senyores regidors, membres del Consell d’Infants, famílies,
mestres...
Aquest és el cinquè curs que el Consell d’Infants treballarà per aportar als polítics la visió
que els nens i nenes tenim sobre Castellar i la realitat que ens envolta. Estem convençuts

i convençudes que el nostre punt de vista pot contribuir a millorar molt el municipi
perquè un municipi que es pensa i es construeix des de la mida i les necessitats dels
infants resulta ser un municipi més adequat per a tothom.
En aquests cinc anys, 73 nens i nenes hem sigut representants del Consell d’Infants.
Aquest any en som 22, 7 dels quals repetim del curs passat. La Laia va ser la 1a
representant del Sol i la Lluna i aquest any ja s’han afegit les seves companyes de 5è.
Per tant, ara ja tenim representants de 5è i de 6è de totes les escoles de Castellar.
El mes passat vam fer la primera trobada que ens va servir per conèixer als nous
representants del Consell.
També vam poder veure una part dels jocs que vam preparar el curs passat i que
formaran part de la maleta de préstec que algunes escoles ja han demanat a través de la
Guia Didàctica. Avui podeu veure el disseny dels jocs acabats i a la trobada del mes de
gener els tindrem tots a punt: 8 puzles per a diferents edats, 2 memorys, 1 domino i 1
Lince. Potser, més endavant, la maleta pot seguir creixent. També vam parlar del
Minecraft, que es va quedat aturat el juliol passat. Després de fer 4 trobades amb molt
pocs representants es va decidir que no es podia tirar endavant un projecte així si no hi
havia més representants implicats.
A la trobada també vam decidir què volem treballar aquest curs. Van sortir diferents
propostes, recollides a algunes escoles:
- Qualsevol tema relacionat amb el medi ambient (campanyes de
sensibilització…)
- Treballar per sensibilitzar i pensar com es pot aprofitar el menjar que es llença
als menjadors escolars.
- 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 i treballar un tema entre
totes.
- Contruir una maqueta del Castellar ideal
- Activitat puntual per fer el dia de la terra (22 d’abril) de recollida de brossa
pels entorns de Castellar.
Entre tots i totes vam escollir el tema de Castellar verd. Van sortir algunes idees que
començarem a debatre ben aviat: que les escoles verdes ajudin a les que no ho són,
elaborar campanya per fomentar el reciclatge, organitzar mercats d’intercanvi, parlar dels
carrils bici, organitzar el dia sense cotxes a les escoles, fer plantades, fer brigades per
netejar entorn...
D’altra banda, hem començat a recollir queixes, suggeriments i propostes, algunes
antigues i d’altres noves. Ara us llegirem les que ens semblen més importants:
Voldríem saber com està la proposta d’arreglar la Plaça Mestre Anyé, tant la font com
l’accés directe a la plaça amb passos de peatons.
L’skatepark continua sense llum i, a més, hi ha un forat a la llengua que fa molt de temps
que hi és i on hi ha hagut més d’un accident.
S’haurien de repintar molts passos de vianants, arreglar els bancs de les places i revisar i
arreglar les fonts de els places.
Al camp de futbol del polígon de Can Carner hi ha un forat darrera la porteria i es cola la
pilota.
Tant del tema que hem escollit com de les queixes que ens arriben intentarem fer-vos
propostes pensades i treballades però us demanem que, a més d’escoltar-nos, ens doneu
respostes concretes. Entenem que hi ha coses que es poden fer i d’altres que no però ens
agradaria que ens ho expliquéssiu. Si us sembla bé, us convidarem a venir a una de les
nostres trobades perquè ho pogueu fer.

També hem començat a preparar les jornades esportives que van néixer com a proposta
del Consell d’Infants i que, des del curs passat compten amb la col·laboració de l’equip de
treball de mestres d’educació física del Centre de Recursos Pedagògics.
Després de cada trobada anem a la ràdio, al programa Magazine, a explicar tota la feina
que anem fent. A la pàgina web de l’Ajuntament també anem penjant les actes de les
trobades i altres informacions relacionades amb el Consell d’Infants.

I, arrel de la trobada provincial de Consells d’Infants del curs passat, Castellar compta
amb un tresor amagat i geolocalitzat que conté un petit llibret amb alguns secrets de
Castellar vistos amb els nostres ulls (llocs especials, curiositats de Castellar, què s’ha de
tastar, un dia per repetir…). Hem penjat cartells amb un codi QR que porta a la web on hi
ha les pistes.
El mes de maig ens tornarem a trobar amb propostes concretes que esperem que tingueu
en compte i que puguin ser útils.
Moltes gràcies,
Consell d’Infants
Després de llegir el document l’alcalde dóna resposta d’alguns temes i n’apareixen de
nous:
-

-

Plaça Mestre Anyé: Hi ha una actuació plantejada però s’ha de parlar amb els
veïns.
Skate park: S’ha arreglat la llengua però el tema de la llum continua sense
resoldre’s perquè és car i s’hauria de mirar que fos molt segur perquè no es
tornés a destrossar.
Parada d’autobús davant del Joan Blanquer: el representant de 6è del Joan
Blanquer demana explicacions sobre el tema de la parada de bus.
Com que queden temes pendents es compromet a venir a la trobada del 23 de
gener.

La trobada s’acaba amb una foto de grup.

