Trobada del Consell d’Infants
Dia: dijous 5 de febrer de 2015
Hora: de 17.30h a 19.00h
Assistents:
Ton Gili de l’Emili Carles Tolrà
Jordi Carrasco del Bonavista
Marc Simón, Asier Lopera, Natàlia Rodríguez i Jordi Ruiz del Sant Esteve
Eva Sànchez del Mestre Pla
Emily Frutos, Lídia Rodríguez i Aina Yu Montes de La Immaculada.
Paula Orts, Masha López i Andrea Val de El Sol i la Lluna.
Javier Moreno i Paula Herrera del Casal
Andrea i Dayan Aguilar del Joan Blanquer.

Ordre del dia:
- Recollir les propostes d'activitats per les jornades esportives del mes de maig
- Recollir les propostes pel tema Castellar antic, concretant què és el que us agradaria
fer.
- Prepararar l'entrevista per la contraportada de l'Actual
- Organitzar el mercat d'intercanvi.
Recordeu, també, que havíeu de mirar el blog del consell d'infants
http://conselldinfants.castellarvalles.cat/ i fer propostes de com millorar-lo o fer-lo més
participatiu.

Desenvolupament de la trobada:
Comencem la trobada passant 4 papers: per les propostes del mercat d’intercanvi, per
suggeriments i queixes, per les jornades esportives i pel tems Castellar antic. Descartem
les propostes pel blog del Consell d’Infants perquè ningú se l’ha mirat. 

-

Mercat d’intercanvi:

Recollim les propostes i les comentem i concretem després. Acordem:
DIVENDRES 5 DE JUNY, FDMMA (Festa del Dia Mundial del Medi Ambient)
15h: representants del Consell pel muntatge de taules i organització de la Festa
17h a 17.30h: berenar pels paradistes i muntatge de les parades
17.30 a 19.00h: mercat d’intercanvi, tallers, jocs i gravació del vídeo.
Repensar el lloc on fer la festa perquè s’han recollir diferents opinions que diuen que no
era gaire acollidor estar tots arrambats a l’edifici del Mirador pe rtenir ombra. En
seguirem parlant.
Intentar recuperar el taller de xapes amb roba reutilitzada que no es va poder fer el curs
passat. La Mercè buscarà una màquina per poder-lo fer, buscarà col·laboració de
talleristes.

El dimecres que ve quan anem a la ràdio amb els representants del Bonavista i del casal
passarem a veure al dissenyador per demanar-li un cartell. Cap a principis de maig el
penjarem als centres i els representants faran les inscripcions als seus centres.
Es preguntarà què volen plantar a la Plaça Major (on va caure el cedre) i es proposarà
que els diners que vam recollir a la festa del curs passat serveixin per aquest espai.

- Jornades esportives:
Les jornades es faran el 14 i el 15 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.
Es recullen les prospostes de tots els centres que la Mercè farà arribar al l’equip de treball
d’educació física del Centre de Recursos Pedagògics:
-

Joc de la bandera

-

Saltar tanques

-

Futbol cranc, futbol pitufo, futbol amb pilota gran, futbol americà

-

Salt d’alçada

-

Mataconills

-

Curses (obstacles, relleus, 60m llisos, de sacs)

-

Salt de llargada

-

Bàsquet

-

Llançament de pes, de martell, de pilota, de javalina, de disc

-

Polis i cacos

-

Hoquei gespa

-

Bitlles catalanes

-

Tennis

-

Ping pong

-

Volei

-

Rugby

-

Tir amb arc

-

Mata-mata

-

Bote botero

-

Xurro media manga mangotero

-

Pichi

-

Pinball

-

El joc del riu

-

Break dance

-

Handball

-

Saltar a corda

-

Tronc

-

Taekwondo

-

El gat i el ratolí

-

Petanca

-

Xarranca

Acabar amb una festa d’aigua i zumba.

- Propostes pel tema de Castellar antic:
- Fer rutes a peu pels monuments antics de Castellar
- Fer jocs de vestir com a l’antiguetat
- Fer curses de cotxes antics
- Guia per visitar els monuments antics de Castellar
- Fer excursions per Castellar. Fer fotos i comparar l’abans i l’ara.
- Fer balls antics a la Plaça major
- Decorar els carrera per la Festa Major com es feia abans
- Ruta turística pels llocs antics de Castellar
- Posar cartells als edificis més antics explicant la seva història

Com que la majoria de propostes (i també les més factibles) estan relacionades amb
sortides, rutes i explicar la història d’alguna manera (senyalitzant edificis o fent una Guia)
quedem que concretarem la proposta en aquesta direcció.

-

Suggeriments i queixes:

- 2a campanya per la recollida de les caques de gos. Parlarem amb el dissenyador el
dimecres quan anem a la ràdio. Proposen fer cartells més grossos, que cridin l’atenció i
que hi hagi el logo del Consell d’Infants. Posar-hi missatge més contundent.
- Fer un carril bici, començar almenys pels carrers amples (Carretera Sentmenat i
passeig, carrer Catalunya, tota la ronda...)
- Treure o canviar de lloc els contenidors que tapen la vista dels vianants a l’hora de
creuar el carrer. S’hauria de revisar.
- Els contenidors nous tenen el forat molt petit.
- Què ha passat amb el Bote-bote de la Plaça Major?
- Posar una part de cautxu a la Plaça Calissó i arreglar els gronxadors
- Arreglar bancs de la Plaça Catalunya i posar-hi porteries.
- Arreglar bancs i zona de jocs de la Plaça Lluís Companys.
- Arreglar molí que hi ha prop de Castellar Vell
- Posar aigua calenta a les dutxes del pavelló Puigverd.
- Arreglar semàfors propers a les pistes d’atletisme.
- L’skate park torna a tenir un forat.
- Al carrer Irlanda falten rajoles de la vorera
- Al carrer Agustina d’Aragó hi ha dos fanals que no funcionen.
- Posar més papereres
- Netejar zona de cactus de l’Espai Tolrà

