
Bona tarda, 

Senyor alcalde, senyors i senyores regidors, membres del Consell d’Infants, famílies, 

mestres... 

Aquest és el sisè 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 tenir un 

Castellar millor 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 sis anys, 93 nens i nenes hem sigut representants del Consell d’Infants. 

Aquest any en som 27 de totes les escoles de Castellar. 

Aquest any, hem començat una mica abans i ens hem centrat en la creació del 

CNIAC (Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya). L’any passat 

es va aprovar un Decret (200/2013) per impulsar la creació d’un òrgan participatiu i 

consultiu semblant al Consell d’Infants però a nivell de tot Catalunya. 12 

representants de Castellar vam anar a una jornada de treball a Granollers amb 6 

Consells d’Infants més. La Emily i la Àlex, representants de Castellar al CNIAC, han 

estat a Cabrera de Mar el 24, 25 i 26 d’octubre intercanviant experiències i opinions 

sobre la participació, coneixent el Decret que regula el CNIAC i elaborant una 

proposta de com ha de funcionar per poder complir amb les seves funcions. Tot axò, 

combinat amb estones de lleure per conèixer millor als nens i nenes de tot Catalunya 

que formaran part del projecte. 

El dijous vinent, 20 de novembre, alguns representants anirem al Palau de Pedralbes 

de Barcelona a participar a l’acte de Constitució del Consell. 

A partir d’aquí, el CNIAC ha de ser un espai estable de participació, representació i 

visualització de la infància i l’adolescència que serveixi per conèixer els seus punts de 

vista, perquè tinguin un espai on proposar millores en la seva qualitat de vida i 

vetllar pels seus drets, i perquè puguin participar a les polítiques d’infància. 

Pel que fa al nostre Consell, el mes passat vam fer la primera trobada que ens va 

servir per conèixer alguns dels nous representants i per organitzar-nos per temes del 

CNIAC. Hi ha alguns representants que s’estrenen avui al Consell d’Infants. 

Hem començat a recollir algunes propostes amb els nostres companys de l’escola 

sobre el que volem treballar aquest curs:  

- Com volem que siguin els parcs i places?  

- Castellar artístic 

- Castellar cultural 

- Castellar turístic 

- El tren a Castellar 

- Tradicions de Castellar 

- Castellar i l’esport 



- Castellar saludable 

- Castellar solidari 

- Castellar elèctric 

- Castellar antic 

Acabarem de recollir les propostes que falten i a la trobada del mes de desembre 

decidirem el tema que volem treballar aquest curs. 

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: 

- Els parcs no estan nets. Es proposa que  hi hagi més vigilància de la policia a 

les places per controlar a la gent que no recull les caques de gos o que fuma i 

embruta llençant les burilles. Segueix havent-hi moltes caques de gos al 

poble malgrat la campanya que vem fer l’any passat. 

- A les places falten elements de joc pels nens i nenes més grans. 

- Les voreres no són aptes pels minusvàlids i n’hi ha moltes d’aixecades o 

estretes. 

- Proposem fer una festa o activitat per donar a conèixer el Consell d’Infants i 

el que fem. 

- Continuar fent el mercat d’intercanvi que vam fer el curs passat a la FDMMA. 

- Millorar el manteniment de l’skate park i posar-hi una rampa nova. 

- Millorar l’enllumenat públic, especialment al carrer Agustina d’Aragó, 

Barcelona i als Airesols que molts llums no funcionen. 

- Fer una campanya per posar més flors als balcons de Castellar. 

- Posar una font a la Plaça del Casal. 

- Posar més pipi cans. 

- S’haurien de treure les pintades de la Plaça Catalunya. 

- La zona dels cactus de l’Espai Tolrà està molt bruta. 

- A l’hort de l’escola El Sol i la lluna hi ha hagut problemes d’incivisme. 

- Millorar el camp de futbol sala de l’Espai Tolrà. 

- Repintar els passos de peatons. 

- Hi ha molts bancs públics fets malbé. 

- Els llums de la Plaça Catalunya haurien d’estar encesos fins més estona. 

- Hi ha senyals de trànsit que no es veuen bé o que tenen pintades. S’haurien 

d’arreglar. 

- Arreglar els semàfors que no funcionen. 

- Arreglar el parc de davant de l’escola Mestre Pla i les màquines de fer esport 

que hi ha. Fomentar que els nens/es els respectin més. 

- Deixar més espai entre la carretera i l’Ies Castellar per passar i per aparcar. 

- La font del Parc de Colobrers està embussada i plena de brutícia i els animals 

que hi beuen es podrien contaminar. Es proposa millorar-ne el manteniment. 



- Posar policia per a l’accés al Joan Blanquer. 

- Fa un mes que les nenes del Joan Blanquer no tenim wc al pati perquè 

s’embussa. Això passa sovint i demanem que es facin les obres necessàries 

per solucionar-ho difinitivament. 

- Posar porteries a la Plaça Europa, per evitar les queixes dels veïns quan 

piquem les parets amb la pilota. 

Tant del tema que escollirem com de les queixes que ens van arribant 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 prepararem les jornades esportives que van néixer com a proposta del 

Consell d’Infants i que, des de fa dos anys 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 al blog, 

que vam engegar a finals el curs passat, trobareu a més d’informació, imatges i 

vídeos del Consell i del CNIAC. 

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 


