Resum Trobada Consell (17.3.11)
Torneig de futbol:
Propostes
1. Equips mixtes (mínim dues nenes en un equip de nens i viceversa)
2. Fer dues competicions paraleles, una per cinquè i l’altre per sisè.
3. Possibles espais:
a. CEIP Emili Cares Tolrà (pista de dins i de fora)
b. CEIP Bonavista i Escola el Casal
c. CEIPS Joan Blanquer i St. Esteve
4. Fer el torneig a la primavera (maig)
5. Demanar als equips que portin samarretes d’un mateix color per
diferenciar-los.
6. Equips de 9 nens/es
7. Possibles horaris que els nens i nenes consultaran amb les seves classes:
a. Una tarda després de l’escola
b. Diumenge al matí.
Total participants: 20 equips (11 de 5è i 9 de 6è). No son parells.
Es proposa també de cara a l’any vinent d’organitzar un torneig de bàsquet.
Lemes campanya Microbús
1. Un preu més baix per viatjar per Castellar (J. Blanquer)
2. Fes un bon ús del microbús (J. Blanquer)
3. Agafa el microbús i seràs més feliç que un lluç (Mestre Pla)
4. Fes ús del microbús (St. Esteve)
5. El microbús és un mes a Castellar del Vallès (St. Esteve)
6. Agafa cada dia el microbús i estarà satisfet del seu ús (?)
7. Amb el microbús no trobaràs cap embús (Immaculada)

Recull de propostes per reduir la nostra petjada ecològica i per millorar la
mobilitat
A partir de les següents reflexions:
1. La majoria de nens i nenes del Consell i les seves famílies necessitaríem
entre 2 i 7 planetes per mantenir el nostre tipus de vida i fer-ho extensiu a
la resta de la humanitat.
2. Els millors hàbits dels nostres pares, mares, àvies i avis:
a. No contaminaven perquè caminaven més
b. Si agafaven un vehicle quasi sempre era el tren o l’autobús
c. Caminant també feien exercici i tenien una vida més saludable
d. Podien jugar al carrer sense témer als cotxes, no n’hi havia tants
e. Dinaven tots els dies amb la família
f. Podien anar a molts llocs del seu poble o ciutat a peu, tot
quedava a prop.
Propostes
•

Posar més places amb els carrers sense cotxe com la Plaça Europa

•

Anar caminant per tot el poble

•

Utilitzar més el transport públic

•

Que als parcs i places posin coses per jugar més divertides

•

Que les escoles tinguin autobusos per portar-te a casa

•

Que a les places hi hagi coses per fer exercici pels avis i per tothom

•

Posar Play Station 3 o videojocs a les places

•

Millorar la plaça del Canigó (posar porteries, cistelles...)

•

No utilitzar tant el cotxe

•

Que posin més fonts a les places.

•

Fer més places

•

Posar un restaurant a Castellar

•

Fer un “chiqui-parc” enorme a les places

•

Desplaçar-nos més amb transport públic

•

Anar més a peu o amb bicicleta

•

Utilitzar vehicles amb motor elèctric

•

Que els pares i mares treballin menys hores i cobrin el mateix per poder
estar més amb els seus fills/es

