Trobada del Consell d’Infants
Dia: dijous 30 d’abril de 2015
Hora: de 17.30h a 19.00h
Assistents:
Ton Gili i Sònia Ramoneda de l’Emili Carles Tolrà
Asier Lopera i Natàlia Rodríguez del Sant Esteve
Emily Frutos de La Immaculada.
Masha López i Carla del El Sol i la Lluna.
Javier Moreno i Paula Herrera del Casal
Andrea i Dayan Aguilar del Joan Blanquer.

Ordre del dia:
-

Campanya de sensibilització per la recollida de les caques de gos: revisar la
carta, entregar cartells

-

FDMMA: revisar cartell de difusió, comentar les activitats, distribuïr tasques pel
dia 5 de maig.

-

Castellar antic: comentar si tots els centres han rebut les fitxes.

-

CNIAC

-

Queixes i suggeriments: recollir els dels representants i demanar que en parlin
a l’escola, per elaborar el document que llegiran a l’alcalde i als regidors/es.

-

Calendari

Desenvolupament de la trobada:
Comencem la trobada entregant els cartells de la campanya per la recollida de les caques
de gos, 5 per cada grup-classe. Expliquem com ho farem: S’han de pintar i retallar els
cartells. S’hi ha de posar un logo i decideixen:
-

T’agrada que Castellar estigui ple de merdes per trepitjar?

-

Recull-me!

-

Les caques NO són maques!

-

Si vols una vila neta recull la caqueta.

Cada centre decidirà si és una feina d’escola o per fer a casa. A partir del 25 de maig
podran començar a penjar els cartells a l’escola, a les entitats, a les botigues, al carrer…
Revisem la carta i a tothom li sembla bé:
Estimat senyor/a,
Som els nens i nenes de Castellar del Vallès que, a través del Consell d’Infants, ens adrecem a vostè perquè
sabem que és propietari d’un gos.
L’any passat vam fer una campanya de sensibilització per la recollida de les caques dels gossos en els carrers
del nostre poble, és possible que recordi algun dels cartells que vam penjar. Com que considerem que continua
sent un problema que afecta el nostre municipi hem volgut insistir amb una nova campanya i per això li enviem
aquesta carta.
Ja sap que hi ha persones que no recullen les caques del seu gos, cosa que provoca moltes molèsties a tothom:
trobem caques a les places i hi volem jugar tranquils, les trepitgem pel carrer i no és gens agradable,
s’embruten les rodes dels cotxets, carros de la compra o cadires de rodes…

Per això, li volem demanar que quan surti a passejar amb el seu gos porti sempre bosses per recollir i llençar
les caques. Si ja ho fa, aquesta campanya no va dirigida a vostè.
Segur que tots/es volem viure en un poble més net i això només és possible amb la col·laboració de tothom.

Per un Castellar sense caques,
Consell d’Infants

-

FDMMA:

Acordem:
DIVENDRES 5 DE JUNY, FDMMA (Festa del Dia Mundial del Medi Ambient)
LLOC: Plaça Major
HORARI:
15h: representants del Consell pel muntatge de taules i organització de la Festa
17h a 17.30h: entrega de berenar. Pa amb xocolata i suc (per confirmar)
17.00 a 19.30h: mercat d’intercanvi, tallers, jocs i gravació del vídeo.
ACTIVITATS:
MERCAT D’INTERCANVI:
Què és? El mercat d'intercanvi és un mercat de segona mà que té com a objectiu donar una vida més llarga als
objectes que ja no necessitem o no fem servir.
Com es fan els intercanvis? Només cal que les dues parts es posin d'acord i que els objectes estiguin en bon
estat. Els objectes es canviaran entre els participants que tinguin una paradeta, mai amb diners.
Què puc portar? Es poden intercanviar, per exemple: llibres i contes, disfresses, joguines, instruments
musicals, pel·lícules, material esportiu...
Què he de fer si vull tenir una parada? Avisar als representants del consell d'infants de l'escola perquè
puguin fer una previsió de participants (abans del 29 de maig). La parada es pot muntar sol o en grup.
El dia del mercat s'ha de portar els objectes que es vulguin canviar
TALLER: GRANISSATS A PEDALS
Promoure l’ús de les energies sostenibles oferint productes fabricats utilitzant l’energia generada amb bicicletes
estàtiques generadores d’energia.
Es tracta de fabricar granissats de llimona amb petits electrodomèstics que funcionen amb l’electricitat
generada pedalant a les bicis generadores.
TALLER: CONSTRUCCIÓ DE GINYS ELÈCTRICS
En aquest taller jugarem amb piles, fils elèctrics, plaques solars, voltímetres, i motors per acabar construint
sistemes simples amb cinètiques complexes, com un llapis tremolador que fascina als grans i petits! Un taller
transversal que explora les fronteres entre l’art i la tècnica.

L’AVENTURA DELS RESIDUS
Espai lúdic del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental format per una vintena de jocs
d’habilitat, de competició, de concentració... sobre reducció, separació i reciclatge de residus per aprendre i
divertir-se.

TALLER DE XAPES AMB RETALLS DE ROBA
Reutilitzar retalls de roba per fer xapes.

GRAVACIÓ D’UN VÍDEO
Alguns representants del Consell d’Infants muntaran un racó per gravar un vídeo i faran algunes preguntes (que
s’han de preparar) sobre temes relacionats amb el medi ambient. El vídeo es penjarà després al blog del Consell
i a l’Actual digital.

-

Decidim demanar als col·laboradors de l’any passat que pensin un taller per
nens/es petits, perquè tinguin alguna activitat més adequada a la seva edat.

-

Queda pendent preguntar si es podrà fer berenar o no i si podem fer pulseres del
Consell d’Infants (per donar el dia de la FDMMA)

Quedem que els representants han de:
-

Recollir els cartells de la FDMMA a la trobada del 14 de maig i penjar-los a l’escola
i entitats.

-

Explicar la festa i el mercat d’intercanvi a les classes i apuntar als que vulguin
tenir parada. Enviar-ho per correu a conselldinfants@castellarvalles.cat

-

El dia de la FDMMA ens trobarem a les 15.00h per muntar i organitzar-ho tot i
acabarem cap a les 20.00h.

-

Portar música!!!!

- 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.

- Castellar antic:
Alguns representants ja han enviat les fitxes. Quedem que acabarem el projecte durant el
curs vinent perquè no tenim prou temps.

-

Suggeriments i queixes:

En comentem algunes i quedem que, si a classe en surten més, les enviaran al correu del
consell d’infants per poder-les afegir al document que llegirem a l’alcalde i als regidors/es
el 14 de maig.
-

Que es faci una consulta al Consell d’Infants abans de fer una actuació a les places
com la que s’ha fet durant el mes d’abril perquè no s’han tingut en compte les
millores que es proposen des del Consell, perquè els nens i nenes hi voldríem dir
la nostra i perquè hauriem demanat que es fes més esglaonadament per no
quedar-nos uns dies sense espais de joc.

-

Fonts a les places: preguntar què passa amb la de la Plaça Catalunya, que fa molt
temps que no funciona, demanar que es posi font a la plaça del Casal, recuperar la
font vella que hi haviaa la plaça Francesc Layret. L’actuació que es va fer a la
plaça no té res a veure amb el que es demanava des del Consell: posar passos de
peatons per creuar per la plaça i arreglar els bancs.

-

Preguntar pels contenidors nous. Hi ha menys contenidors de reciclatge que abans
o només s’han canviat de lloc? Esteu segurs que estan ubicats en llocs adients?
Moltes vegades tapen la visibilatat a cotxes i vianants, cosa que pot provocar
alguna accident. Com és que els forats del contenidors són tan petits que no hi
passa ni una bossa?

-

Camí escolar: es comenta que caldria repintar els senyals del camí escolar de
l’Emili Carles-Tolrà i recordar a tothom què és i que cal fer-ne un bon ús. Alguna
representants no saben què és i se’ls hi explica. Es pregunten perquè no en tenen
tots els centres.

-

Demanen que el projecte del Consell d’Infants tingui continuïtat, amb un Consell
de joves, com existeix a molts municipis. Demanen que tingui el mateix format
que el Consell d’Infants (trobades mensuals, representants de tots els centres...).
Alguns representants del curs passat ja van fer arribar aquesta demanda al
regidor de participació i a l’alcalde.

-

CNIAC:

La Emily ens explica com va anar la primera assemblea del CNIAC, que es va celebrar a
Barcelona el passat 21 de març.
Van elaborar un pla de Treball pel 2015 té aquests quatre objectius principals:
- Difondre que és el CNIAC per tot Catalunya
- Aconseguir més vocals pel CNIAC i la creació de nous Consells Municipals d’infants i
adolescents en els pobles i ciutats on no n’hi ha
- Fer un bon Règim intern del CNIAC
- Participar en els Òrgans on el CNIAC està inclòs: La comissió de seguiment del Pacte
per a la Infància i en el Consell General de Serveis Socials.
Tots els vocals es van apuntar a un grup de treball per poder aconseguir aquests
objectius.
La Àlex és vocal de la comissió permanent, que coordina les accions del CNIAC.
La Emily forma part de la comissió que treballa per millorar la comunicació entre els
representants del CNIAC, que començaran a utilitzar la plataforma e-Catalunya per
comunicar-se mitjançant vídeo trucades.

-

Calendari:

Revisem les trobades/activitats que ens queden fins a final de curs:
6 de maig: ràdio amb els representants del Joan Blanquer i del Sol i la Lluna
14 de maig: jornades esportives (6è)
14 de maig: acte de presentació de propostes al ple municipal. 17.30 a 19 a Ca
l'Alberola. Alcalde, regidors/es i famílies a les 18h.
15 de maig: jornades esportives (5è)
20 de maig: ràdio amb els representants del Bonavista i del Casal
5 de juny: FDMMA de 17.00 a 19.30

