Trobada del Consell d’Infants
Dia: dijous 23 de gener de 2014
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 del Mestre Pla
Jordi Alsina del Bonavista
Marc Simón, Asier Lopera, Jiahui i Guillem Seuba 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 i Marc Grande del Joan Blanquer.
Ordre del dia:
- Comentar i compartir la 1ª activitat
- Fer llista de suggeriments i queixes per l’Alcalde i el Regidor de Medi Ambient i Via
Pública
- Presentar els jocs de taula de Castellar
Desenvolupament de la trobada:
-

-

Comencem la tarda estrenant els jocs de taula de Castellar: un Lince amb 90
imatges de Castellar, 1 memory de 40 peces (20 parelles), 1 memory de 70 peces
(35 parelles), 1 domino, puzles petits (1 de 4, 1 de 6, 1 de 9 i 1 de 12 peces), 1
puzle de 20 peces, 1 de 35 peces, 1 puzle de 50 peces i 1 de 100 peces, amb
diferents imatges de Castellar (gegants, la Mola, cursa de trastos, imatge antiga
de Castellar...)
Comentem la primera activitat i recollim les propostes que s’han fet a l’escola:

EL SOL I LA LLUNA:
-

-

Proposen fer manualitats amb material reciclat i vendre-les. Amb el benefici que
se’n tregui es podrien plantar un parell d’arbres.
Farien l’activitat del Dia de la Terra un dia entre setmana en horari escolar.
Voldrien fer una brigada de neteja dels camins de l’airesol. Netejar i regar camps
de Castellar, de l’Airesol i de Sant Feliu.
Proposen demanar la màquina que donava punts per reciclar (del Consorci de
Residus del Vallès Occidental) perl dia de la terra.
Per al campanya de sensibilització proposen fer enquestes pel carrer per
sensibilitzar a la gent sobre diferents temes de medi ambient.
Fer cartells per sensibilitzar als propietaris dels gossos perquè recullin caques.

LA IMMACULADA:
-

Fer un dia sense cotxes.
Quedar un dia i una hora per fer 1 minut sense llum a les cases.
Organitzar tallers de màscares, jocs, disfresses... amb materials de reciclatge.
Fer un espectacle de teatre o d’animació pel media ambient.
Excursió pels voltants de Castellar
Fer un joc sobre el reciclatge
Gimcana de proves per netejar entorn i sensibilitzar. Proposen fer-ho a la nit.
Muntar un rocòdrom i trobar a dalt de tot una terra que s’hagi de netejar
simbòlicament.
Fer una diana sobre el reciclatge.
Demanar a les botigues que facin descomptes als compradors que reciclin.
Fer una activitat amb bici.
Organitzar un mercat d’intercanvi.

EMILI CARLES-TOLRÀ:
-

Posar més plantes a l’escola.
Gastar els diners amb productes que no perjudiquin el medi ambient (per
exemple, paper reciclat)
Organitzar visites a les escoles verdes.
Gimcana del reciclatge oberta a tothom (pel dia de la terra)
Excursió per cursos al Puig de la Creu per netejar-lo.
Netejar el riu.

BONAVISTA:
-

Organitzar unes jornades a l’Espai Tolrà sobre el reciclatge, semblant a l’english
day.

MESTRE PLA:
-

Proposen que l’activitat del Dia de la Terra es faci en cap de setmana i sigui: una
plantada, recollir brossa, mercat d’intercanvi.
Que el dia mundial del Medi ambient a les escoles s’aprofiti per treballar sobre
algun aspecte del medi ambient. Fer cartells per sensibilitzar famílies.
Fer una campanya per la no utilització del paper de plata a les escoles. Els
representants comenten que encara s’utilitza al Bonavista, Mestre Pla i Joan
Blanquer.

Falten les propostes del Sant Esteve, del Casal i del Joan Blanquer que no tenim temps
de recollir perquè arriba l’Alcalde i el Regidor de medi ambient i via pública. Els
representants ho enviaran per correu electrònic a conselldinfants@castellarvalles.cat
Es comenten els temes següents:
-

-

-

-

-

Plaça Mestre Anyé: es demana informació sobre el procés d’arreglar la plaça per
fer-la més accessible als vianants. Responen que ja s’ha parlat amb els veïns. Que
s’ampliarà la vorera cap a la Plaça pel tram del carrer 14 d’abril. S’ha de posar
alguna pilona per protegir els passos de peatons. Es farà l’actuació en dos passos:
primer amb pintura per veure com funciona i després la vorera definitiva. La font
ja funciona.
Plaça Europa: Comenten que l’olla es va trencar i la van treure. La tirolina també
fa temps que està espatllada. En prenen nota.
Plaça Folch i Torres: un representant comenta que hi ha soroll i drogues a la Plaça.
S’explica que des de que el bar de la cantonada no està obert ja no hi ha tanta
gent. Prenen nota per revisar la plaça.
Plaça Lluís Companys: un representant comenta que la font no raja bé i que té
gust de mina de llapis.
Una representant comenta que la rotonda del Mestre Pla té les vores trencades i
que és perillós.
Jocs esportius de la Plaça de davant del Mestre Pla: ens expliquen que ja s’han
tret els seients i s’ha fet la comanda del material necessari per arreglar-ho. Quan
arribi es deixarà tot arreglat.
Al costat del riu hi ha brutícia, matalassos, coixins... En prenen nota per mirar-ho.
Pregunten pels robatoris perquè coneixen d’algun cas a Sant Feliu i a l’Airesol.
Responen que és possible que n’hi hagi hagut però que tenim un índex baix de
robatoris.
Una representant comenta que a la Plaça de sota del Casal no hi ha font. En
prenen nota.

-

-

-

-

-

-

-

Una representant del Sol i la lluna comenta que no hi ha policia a l’entrada i a la
sortida de la seva escola. Expliquen que com que tothom entra i surt a la mateixa
hora han de derivar a la policia als llocs més conflictius. Un és a La Immaculada
per la carretera i la parada de bus i l’altre és a l’accés des de la carretera a l’Emili
Carles-Tolrà (a la gasolinera)
Es comenten alguns problemes de trànsit: els pares del Casal deixen als nens/es a
la porta de l’escola amb el cotxe i es fa un tap. Al Sant Esteve hi ha gent que
aparca als guals.
Una representant comenta que les mares diuen que les boles del Mirador són
perilloses a l’entrar al pàrquing. Responen que són útils per delimitar la zona de
vianants de la zona de cotxes.
Llums de skatepark: els representants fa temps que demanen que s’arregli la
il·luminació de l’skate park. L’Aleix ens explica que fa anys hi havia llum i es
parava a les 22h amb un temporitzador que estava en una caixa. Van rebentar la
caixa i ara està tancada perquè ningú s’hi faci mal. Portar la llum d’una altra
banda valdria molts diners. Han de veure si hi ha alguna opció no tan cara.
Pregunten què han fet a la Plaça Major amb els arbres que hi havia tallats. L’Aleix
respon que només hi havia la soca de l’arbre perquè s’havien mort. Per poder-ne
plantar de nous calia fer un forat i treure bé la soca i les arrels.
Un representant pregunta perquè hi ha guals per vianants mal fets, que permeten
baixar per creuar el carrer però que després no pots pujar per l’altra banda.
Expliquen que això ve d’obres antigues que es feien en un moment que hi havia
poca sensibilitat amb el tema. Les obres noves es fan totes amb els guals ben fets
però queden alguns llocs al municipi per anar arreglant.
Una representant explica que a la Plaça Catalunya hi ha un racó amb menjar pels
gats i amb casetes fetes amb mantes i caixes de cartró. S’obre un debat sobre el
tema de les caques de gats i de gossos i l’alcalde i el regidor demanen que el
Consell faci una proposta sobre el tema. Què es podria fer per sensibilitzar als
propietaris dels gossos? Els representants de l’Emili Carles expliquen que van fer
una cartells amb rodolins que es podrien recuperar.

A les 19.00h acabem la trobada amb els acords següents:
-

-

L’Ignasi i l’Aleix han près nota de tots els comentaris dels representants. A la
trobada del mes d’abril tornaran a venir per donar resposta dels temes que han
quedat pendents.
El Consell d’Infants tancarà una proposta pel Dia de la Terra.
Fem una proposta sobre les caques de gos.

