Acta del 13 de desembre
Assistents:
David Rodríguez, Estel Masaguer i Estel Sagrera de l’Emili Carles Tolrà
Laura Gómez del Mestre Pla
Jordi Alsina i Raquel Andreu del Bonavista
Mireia Llanas, Laia Segura, Izan Romero i Gina Zuñet del Sant Esteve
Ferran Garcia i Xavi Ramiro de La Immaculada.
Laia Santos de El Sol i la Lluna
Marc Grande i Xavier Jara del Joan Blanquer
A les 17.30 van venir alguns pares i mares de representants i, entre tots,
els hi vem explicar el projecte: quan temps fa que existeix el Consell
d’Infants, quins encàrrecs hem treballat, com ens organitzem, què fem i
amb quins objectius...
A les 18.00h va venir l’Ignasi Jiménez (alcalde), la M. Antònia Puig
(regidora d’Educació) i el Dani Pérez (regidor de Participació) i altres
regidors que van assistir de públic a l’acte.
Ens vam presentar dient el nom, l’escola i el curs que fem i si és el primer
any que estem al consell o no. Després vam llegir el text que adjuntem a
constinuació:
Bona tarda,
Senyor alcalde, senyors i senyores regidors, membres del Consell d’Infants, famílies,
mestres...
Aquest és el quart 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 millorar molt el municipi,
perquè seguint la idea de fons del projecte “La ciutat dels infants” de Tonucci, 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 quatre anys, 58 nens i nenes hem sigut representants del Consell d’Infants.
Aquest any en som 21, 8 dels quals repetim del curs passat. Per primera vegada tenim
una representant del Sol i la Lluna, ara que ja hi ha un grup de 5è a la seva escola.
Ens vam reunir el mes passat per començar a treballar i, entre d’altres coses, decidir què
ens agradaria fer aquest curs. Van sortir diferents propostes: donar a conèixer Castellar a
través del joc, fer un lipdub amb totes les escoles, crear un esplai de tarda, fer una
campanya de reciclatge, fer una sortida per netejar els boscos de l’entorn, fer una sortida
per netejar el poble, obrir espais esportius i patis de les escoles fora dels horaris d’ús
habitual (caps de setmana, tardes...), fer una guia de Castellar per a nens i nenes (amb
llocs d’interès, entitats on fer activitats...).
Vam decidir que treballaríem per donar a conèixer Castellar a través del joc perquè el
primer pas per estimar i respectar qualsevol cosa és conèixer-la bé. Ja van sortir una pila
d’idees: fer jocs com el Monopoly, memory... de Castellar per deixar-los en préstec a les
escoles, fer concursos, jocs d’endevinalles, crear un blog... Al llarg de tot aquest curs ho
anirem concretant i el mes de maig us presentarem les propostes.
També volem aprofitar per dir-vos que ja hem començat a fer una llista de desperfectes i
de propostes de millora a la Via Pública. Per exemple: millorar l’enllumenat de l’skate
park (proposem que siguin com els de la piscina), arreglar la font de davant del Mestre
Pla i la de davant de la farmàcia Yangüela, canviar les senyals de trànsit velles que hi ha
prop de l’Emili Carles-Tolrà...
Voldríem saber si teniu pensat arreglar la Plaça Mestre Anyé, perquè des del Consell
d’Infants fa temps que es demana que s’arregli la font i que es facin passos de peatons
per accedir directament a la plaça. Ens van dir que es farien obres el juliol del 2011.
Per comentar totes aquestes incidències convidarem un dia al cap de la brigada, que ja
ha vingut a alguna trobada.

Una altra qüestió que va sortir a l’última trobada i que vam decidir preguntar-la avui
mateix és si ens podeu explicar què és i quin ús ha de tenir l’edifici del costat de l’Aldi.
D’altra banda, estem treballant per dinamitzar el Banc del Temps, que està una mica
aturat. Tornarem a fer cartes a les famílies, difusió a l’Actual i explicar-ho a les escoles.
També hem començat a preparar les jornades espotives del mes de juny, que el curs
passat es van fer a les pistes d’atletisme i que van ser molt ben valorades per tothom.
Després de cada trobada anem a la ràdio a explicar tota la feina que anem fent.
I aquest any, per primera vegada, podrem participar a la trobada provincial de Consells
d’Infants que, si no hi ha canvis, es farà el mes d’abril a Barcelona perquè ens hem
adherit a la Xarxa de projectes de participació infantil de la Diputació de Barcelona.
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

L’alcalde va donar resposta a alguns dels temes que plantejàvem en
aquest text:
- L’edifici del costat de l’Aldi és de titularitat privada i sembla ser que
hi havia d’anar un centre comercial però està aturat.
- L’actuació a les dues fonts que demanem que s’arreglin està prevista
pels propers dies.
- La font de la Plaça Mestre Anyé està previst que s’arregli però no
ens va donar data.
L’alcalde i els regidors ens van animar a treballar durant tot el curs per
poder presentar les propostes el mes de maig.
Vam fer una foto de grup abans d’acabar l’acte i les fotos individuals que
penjarem a la web de l’Ajuntament.

