Trobada del Consell d’Infants
Dia: dijous 11 de desembre de 2015
Hora: de 17.30h a 19.00h
Assistents:
Ton Gili i Sònia Ramoneda de l’Emili Carles Tolrà
Jordi Carrasco i Àlex Marta del Bonavista
Marc Simón, Asier Lopera i Natàlia Rodríguez del Sant Esteve
Emily Frutos, Lídia Rodríguez i Aina Yu Montes de La Immaculada.
Paula Orts, Núria Gutiérrez, Andrea Val de El Sol i la Lluna.
Javier Moreno i Paula Herrera del Casal
Ismael Essayh i Dayan Aguilar del Joan Blanquer.
Mireia Casco del Mestre Pla
Ordre del dia:
1. Escollir tema que voleu treballar entre les propostes que tenim i les que porteu. Ara
tenim:
-

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

2. Acte de Constitució del CNIAC. L'Àlex, la Emily, l'Asier, l'Andrea i la Paula us podran
explicar com va anar.
3. Blog. Propostes per millorar-lo, per fer-lo més participatiu, temes que voldríeu que hi
sortíssin... http://conselldinfants.castellarvalles.cat/
4. Proposta de l'Actual. Ja us explicaré...
5. Jornades esportives: 15 i 16 de maig a les pistes d'atletisme. Començar a pensar
propostes d'activitats i/o organització amb els companys/es de l'escola.
6. Distribuïr els dies de la ràdio entre les escoles que encara no hi han anat. Queda:
-

17 de desembre
4 de febrer
11 de març
6 de maig
20 de maig

Desenvolupament de la trobada:
- Comencem pel punt número 6 i distribuïm els dies de ràdio que queden de la següent
manera:
-

17 de desembre: Sant Esteve i Emili Carles-Tolrà
4 de febrer: Bonavista i El Casal
11 de març: La Immaculada i Mestre Pla
6 de maig: Joan Blanquer i El Sol i la Lluna
20 de maig: Bonavista i El Casal

- Jornades esportives:
Els representants de 6è expliquen als representants de 5è en què consisteixen les
jornades esportives i quin és el paper del Consell d’Infants. Les jornades es faran el 15 i
el 16 de maig a les pistes d’atletisme. Hi participaran els alumnes de 5è i 6è de totes les
escoles de Castellar i també de l’escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall. Els
representants ho explicaran als seus companys i faran una llista de propostes d’activitats
que voldrien fer a les jornades. També poden fer propostes sobre la organització de les
jornades.
- Proposta Actual:
L’últim dia que vam anar a la ràdio ens van proposar que un/a representant del Consell
d’Infants sortís a la contraportada de l’Actual. Comentem que seria molt difícil de triar
perquè a tothom li fa gràcia sortir-hi. Es proposa fer una contraportada col·lectiva, on hi
puguin sortir tots/es. Diuen que ja es va fer amb l’Espai Jove. La Mercè farà un correu a
l’Actual.
- Blog:
Parlem del blog i resulta que pocs representants el miren habitualment. Saben que
existeix perquè el vam ensenyar dia de la presentació del projecte a les famílies però no
el segueixen. Quedem que se’l miraran a classe amb els seus companys/es i que faran
propostes de com millorar-lo i fer-lo més participatiu. De moment surt una idea: fer un
vídeo amb les propostes que arriben al Consell d’Infants.
- Acte de constitució del CNIAC:
L'Àlex, la Emily, l'Asier, l'Andrea i la Paula expliquen breument com va anar l’acte de
constitució del CNIAC que es va fer el 20 de novembre al Palau Reial. Expliquen que
mentre les dues representants del CNIAC estaven reunides escollint quins membres
tindrien càrrecs del CNIAC els tres acompanyants feien jocs al parc amb representants
d’altres consells d’infants. Després vam entrar tots/es al Palau Reial on es va fer l’acte
amb parlaments d’alguns membres del CNIAC i del president Artur Mas. L’acte va acabar
amb l’himne de la infància de Save the Children cantat i ballat per alumnes de l’escola
Oriol Martorell de Barcelona.

- Escollir tema entre les propostes que teníem:
-

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

Comencem fent un repàs de totes per veure si surten idees d’activitats o propostes
concretes que es podrien tirar endavant. Algunes les descartem directament:
-El tren a Castellar es descarta perquè no és competència de l’Ajuntament i podriem fer
poca cosa per incidir en el tema

-Com volem que siguin els parcs i les places? es descarta perquè si no hi ha diners per
arreglar les coses senzilles que proposem des del Consell (voreres, passos de peatons,
fonts...) no volem fer propostes que tinguin cost perquè no se’n tirarà cap endavant.
-Castellar elèctric i Castellar saludable perquè no veiem com podem fer propostes que
suposin una millora per Castellar amb aquestes activitats.
-Comentem les 7 propostes que queden i intentem desenvolupar-les una mica:
-

Castellar artístic: proposen fer més grafitis

- Castellar cultural / Castellar turístic: ho ajuntem perquè les propostes que surten
són per fer rutes culturals i turístiques per Castellar i senyalitzar espais per donarlos a conèixer.
Tradicions de Castellar: surt la proposta d’intentar recuperar els carrers
engalanats per la Festa Major.
-

Castellar i l’esport: donar a conèixer les entitats esportives

- Castellar solidari: els representants expliquen els projectes solidaris que fan a
les seves escoles i veiem que es treballa bastant des de tots els centres. Surten un
parell de propostes noves com fer alguna mena d’intercanvi amb nens/es de centres
d’acollida o organitzar una cursa on la inscripció es faci amb aliments.
Castellar antic: Surt la proposta de fer un joc amb imatges de Castellar
(relacionar abans i ara), fer entrevistes als avis per saber coses de com era abans
Castellar, es podria fer una exposició o un vídeo…amb el que expliquin els avis i
àvies, penjar fotos antigues al blog, recuperar coses del Castellar d’abans que ens
agraden (com l’engalanament dels carrers per la Festa Major)

Fem votacions i finalment entre les tres opcions més votades (Castellar antic, Castellar i
l’esport, Castellar Solidari) ens decidim per Castellar antic.

-FEINES QUE ELS REPRESENTANTS HAN DE TRASLLADAR A L’AULA:
- Pensar jocs/activiatats per Jornades Esportives
- Mirar el Blog i proposar millores
- Fer propostes el més concretes possible del tema que ha sortit: Castellar antic

-Per acabar recollim PROPOSTES, SUGGERIMENTS I QUEIXES:
- Canviar els llums de Nadal, són molt senzills i tots iguals…
- Fer una pista de gel.
- La pista del pavelló Joaquim Blume està feta malbé i bruta
- Millorar el mantenimentd el Pavelló Dani Pedrosa.
- Tornar a fer el mercat d’intercanvi.

