
Hola, som els infants que participem al Consell d'Infants de Castellar del Vallès. 

Ahir dia 13/01/11 vam fer la segona trobada d'aquesta temporada i la primera del 2011. 

Hi ha assistit: l’Estel Ramoneda i el David Pareja de l’Emili Carles-Tolrà, la Júlia 

Martínez, la Maria Martínez i la Berta Alguersuari del Joan Blanquer, la Irina Gallardo, la 

Clàudia Moya i l’Ivan Guillen del Bonavista, la Carolina Rodríguez, l’Oscar Galera, l’Andrea 

Fernàndez i el Marc Parés del Mestre Pla, la Laia Canalías, el Marc Robert i el Guillem 

López del Sant Esteve, el Guillem Mimó del Casal i l’Oriol Gibert de la Immaculada, la 

Mercè Costa d’Educació i la Georgina Casas de dinamitzadora del Consell. 

Primer vam fer una ronda de preguntes entre els nens, ens preguntavem coses com ara: 

quin és el teu color preferit?, Em pots dir una afició teva?, Quin es el menjar que més 

t'agrada?,Tens germans?...  

Després vam parlar del tema dels subtituts o suplents que alguns representants tenen. 

Els hi vam preguntar varies coses: Us agrada la vostre feina?,Voldrieu fer alguna cosa 

més?.Al final vam decidir que els substituts substitueixin a els representants del Consell 

d'Infants quan no puguin venir per alguna raó i que poden ajudar amb altres feines. 

Es va parlar d’alguns temes organitzatius com ara quines escoles anirien a la Ràdio els 

dies següents: 

20 de gener: Joan Blanquer 
3 de març: Emili Carles-Tolrà i la Immaculada 
21 d'abril: Bonavista 
2 de juny: El Casal 
El Sant Esteve i el Mestre Pla ja han anat a la Ràdio aquest any però no es descarta que 

alguna escola repeteixi si ens demanen que hi anem algun altre dia. 
 
Es va decidir que cada trobada hi hauria una o dues persones que es cuidarien de fer 

l’acta perquè així la podríem enviar a tots els representants i també penjar-la a la web. 

També servirà perquè els representants suplents tinguin tota la informació del que es 

parla a les trobades. L'Oscar Galera l’ha fet aquesta vegada. 

Les properes actes de la trobades les faran: 

  

27 de gener: Clàudia, Irina i Ivan. 

Febrer (dia per determinar): Serà el dia que facin l'acte on presentarem les propostes 

del Consell d'Infants al Pla de Mobilitat. Faranl'acta les representants del Joan 

Blanquer. 

14 d'abril: Guillem. 

 

A la web de l’Ajuntament hi ha una foto de grup dels representants del Consell i una foto 

individual de cada representant. Com que encara hi ha algunes cares que no coneixem es 

va decidir que els representants de 5è enviarien un correu dient quin número té la seva 

foto així podrem posar el nom a sota. 

Queden dues bústies de les que es van comprar l’any passat i ens agradaria deixar-la a la 

biblioteca ja que a la biblioteca es podria utilitzar perquè els usuaris que volguéssin 

poguéssin deixar les seves propostes. També ens agradaria posar una bústia a l'escola El 

Sol i Lluna per que també tinguin la seva opinió sobre la mobilitat i altres temes encara 

que no tinguin representants al Consell d’Infants perquè els alumnes més grans de l’escola 

fan 3r. Primer hem de preguntar a la Biblioteca i a l’escola què els hi sembla. Ho farà la 

Mercè i ens ho dirà a la propera trobada. 



També hem començat a veure les propostes de les bústies de les diferents escoles de 

Castellar, encara que és la segona reunió ja tenim algunes propostes. Us recordem de que 

aquest any parlem de la mobilitat. Aquí estan les propostes del Joan Blanquer: 

- Que possin un aparcament de bicicletes (dintre l'escola) i un aparcament de motos 

(fora l'escola) perque ara mateix l'escola Joan Blanquer no té on deixar les motos!!! 

- Una altre queixa del Joan Blanquer es que alguns cotxes paren en mig carrer i no deixen 

circular,una posible solució seria posar policies a l'hora de l'entrada a el carrer del Joan 

Blanquer. 

Aquí tenim varies propostes de part de l'escola Immaculada: 

- Una proposta es que més d'una de les fonts de les places està espatllada o no té aigua, 

si esta espatllada o que l'arreglin o que en posin una nova. Un altre queixa també de part 

de la Immaculada es que els carrers estiguin mes nets i que les voreres les canviin. 

L'escola Mestre Plà ha dit que li agradaria que milloresin aquestes coses:  

- Ha proposat que la vorera del camp de futbol,donat que esta en mal estat, caldria 

canviarla o arreglar-la,ademés ha demanat que el c/Anslem Clavé el féssin més ample 

doncs a lo millor només hi caben dues persones (com a molt tres persones). 

- També proposen que a la carretera de Sabadell-Castellar (al tram del viena), posin un 

semàfor una mica abans del Viena per a que puguin passar els que venen de l'altre banda i 

treure la senyal de prohibit el pas. 

I per últim encara que no es de la mobilitat, l'Emili Carles Tolrá ha proposat tornar a fer 

un torneig de futbol de 5è i un altre de 6è. L’any passat es va fer el mes de juny. Aquest 

any, com que anem amb més temps, quedem que esl representants faran una proposta de 

com volen organitzar-lo. No us penseu que ja tenim fets els horaris, encara falta un 

temps. 

Recolirem tots els suggeriments que ens arribin a les actes de les trobades i les 

passarem als polítics el dia que fem la presentació de les propostes al Ple Municipal. 

També podem demanar que vingui un tècnic de l’Ajuntament per explicar-li les propostes 

de coses del carrer però ens esperarem a tenir-ne més. 

El Consell Municipal d'Infants. 

 
 


