Acta de la trobada del Consell Municipal d’Infants de Castellar del Vallès del dia 20 de maig
de 2010.

Assistents:

Marc Tresserras, Adrián López, Haydeé Martín, Berta Alguersuni, Carles
Corbalán, David Pareja, Marta Parayre, Meritxell García, Carlota Sánchez, Bryan
Serrano, Marc Parés, Paula Camacho, Sergi del Rio
Enric Miró (dinamitzador)

Ordre del dia: Informacions recollides a les bústies
Explicar com va anar l’entrevista a la ràdio i decidir qui anirà a la propera
entrevista
Llegir i comentar l’article que va sortir a L’Actual sobre el Consell Infantil
Activitat sobre els patis escolars que hem fet a l’escola
Preparar la presentació de les propostes del Consell Infantil al Ple Municipal

La trobada comença a les 17:30 h.

1. Sobre les informacions recollides a les bústies:
Totes les escoles tenen la bústia penjada.
Hem rebut diverses propostes a les bústies de les escoles i a la bústia electrònica:
A la bústia de l’escola Emili Carles:
una persona proposa fer més altes les tanques
del pati perquè no surtin les pilotes fora.
A la bústia de l’escola Mestre Pla:
Han arribat diverses propostes: millorar l’skateparc, posar més jocs en els parcs i que sigui per a totes les edats, la tirolina que hi ha
en algun parc és molt baixa.
A la bústia electrònica:
En Jhonnatan, de l’escola Mestre Pla, proposa que al
pati de l’escola podria posar-se gespa artificial i una tirolina.
El Marc Tresserras, de l’escola Bonavista, proposa que es podrien posar bústies de
propostes del Consell en el Mercat municipal.

L’Arnau Roige, de l’escola La Immaculada, comenta que al carrer Dr. Ferran, a la dreta,
hi ha un tros de la vorera que està trencada i que caldria arreglar-la.
La Júlia Vives, de l’escola La Immaculada proposa que es podria instal·lar un pàrquing
per a bicicletes a la seva escola.
La Carla, de l’escola El Casal, diu que al carrer Prat de la Riba hi ha un aparcament de
càrrega i de descàrrega però que moltes vegades troba cotxes aparcats en doble filera,
descarregant.
A totes les propostes rebudes per correu electrònic se’ls ha donat la resposta que es va
decidir en l’anterior trobada del Consell.
“Hem rebut la teva proposta.
Tindrem en compte la teva opinió, la farem constar a l’acta de la propera trobada del
Consell i la farem arribar a la regidora d’educació.
Moltes gràcies.”

2. Comentem l’entrevista que ens van fer a la ràdio de Castellar. Van anar els
representants de les escoles Emili Carles i Sant Esteve.
Als representants que van anar els hi va agradar l’experiència.
Per a properes entrevistes, comentem que estaria bé que cadascú porti la informació
del treball que han fet a la seva escola, perquè a l’acta de la trobada del Consell no
sortia detallada i no ens recordàvem de tota la informació.
Del que més vam parlar va ser del torneig de futbol que es va proposar fer entre totes
les escoles.
A la propera entrevista, que es farà el dijous 27 de maig a les 13 h, aniran els
representants de les escoles La Immaculada i Bonavista.

3. Llegim l’article que va sortir a L’Actual, del 7 al 13 de maig de 2010, sobre el Consell.
L’article es va fer amb la informació que vam donar a l’entrevista de ràdio i, per això,
parla, sobretot, del torneig de futbol. També diu que a la trobada del dia 20 de maig
vindria l’alcalde, però això no estava previst. Potser a l’entrevista vam donar a
entendre que seria així. Quan parlem a la ràdio hem de ser més concrets i portar la
informació preparada perquè no es produeixin malentesos.
4. Activitat sobre els patis de les escoles
Comentem la tercera activitat, que consistia en decidir com i a qui li demanaríem que
ens ajudi a fer els canvis proposats.

L’escola Bonavista proposa:
En el pati d’infantil: fer un sorral més gran que compleixi la normativa, posar una
caseta nova i reparar el tobogan.
En el pati de primària: posar dues taules de ping-pong i dues taules i 4 bancs de fusta.
Pintar els jocs tradicionals (xarranca, palet...) i les línies de les pistes de bàsquet, futbol
i voleibol, arreglar els forats de les pistes de bàsquet, pintar els plafons de les cistelles i
pintar les parets del pati de colors.
Els alumnes i els mestres poden pintar els jocs tradicionals i les línies dels camps
d’esports.
Necessiten l’ajuda d’un tècnic municipal per valorar i concretar la resta de propostes.
L’escola Joan Blanquer proposa:
En el pati d’infantil: canviar les fustes que formen el sorral i fer els costats més fondos,
perquè no es facin forats, posar més sauló a terra, traient les pedres abans, per tapar
tots els forats, protegir les columnes, instal·lar algun joc més (tobogan...), i posar més
joguines, com carros, pales o galledes.
En el pati de primària: treure el sorral, que potser es podria reconvertir en hort,
instal·lar algunes taules i bancs i una taula de ping-pong, renovar les xarxes de les
porteries de futbol i de les cistelles de bàsquet, fer més alta la reixa de separació amb
el carrer perquè no surtin les pilotes, plantar algun arbre més i fer la instal·lació per
posar una xarxa per jugar a voleibol.
L’escola Mestre Pla proposa:
En el pati d’infantil: posar algun element que faci ombra, reomplir amb sorra el sorral,
arreglar les fonts per tal que els nens puguin pitjar el polsador, que ara està molt fort,
dedicar més espai a l’hort.
En el pati de primària: les fonts també tenen el pitjador molt fort, posar taules i bancs,
assegurar les cistelles de bàsquet, que ara es poden moure, fer un drenatge al pati
perquè no durin tant els bassals d’aigua quan plou, posar les xarxes a les cistelles de
bàsquet i posar una per jugar a voleibol, posar una taula de ping-pong.
Separar millor el pati de primària del d’infantil.
Organitzar el torneig de futbol entre les escoles
Organitzar un curset de graffiti per pintar algunes de les parets de l’escola.
L’escola Emili Carles proposa:
Fer les reixes més altes perquè no surtin les pilotes.
Posar algunes taules de ping-pong.
Organitzar el torneig de futbol entre les escoles. El de 5è ja tenen l’equip format, són
14.
L’escola El Casal proposa:
Cal arreglar les grades.
Posar bancs al pati
També comenten que cal organitzar el tornegi de futbol entre les escoles.

L’escola La Immaculada proposa:
Pintar jocs diversos al terra: xarranca, mar,terra i cel, tres en ratlla... i pintar les línies
per jugar a bàsquet i a futbol. Això ho faran els alumnes amb l’ajuda dels mestres.
Posar una taula de ping-pong en un racó del pati, terra de cautxú a la zona dels jocs
dels més petits i algun joc com tobogan, balancí o cavallets amb molles. Es planteja
que l’ajuntament assumeixi el que costi i que l’escola ho instal·li però, després de
parlar-ne, es proposa que la direcció de l’escola i els tècnics de l’ajuntament parlin per
veure com es podria fer.
També es proposa instal·lar un aparcament per a bicicletes, que sigui el mateix model
per a totes les escoles, i que el faciliti l’Ajuntament.
Es poden pintar murals a les parets del pati. Això ho podem fer els alumnes amb
l’ajuda del mestre de plàstica. Es pot fer com un taller a l’escola.
No assisteix a la trobada cap representant de l’escola Sant Esteve (els de 6è estan de
colònies...) i, per tant, no fan arribar les seves propostes.

5. Preparar la presentació de les propostes del Consell Infantil al Ple Municipal
El dia 27 de maig, a les 18 h, es farà la presentació de les propostes del Consell al Ple
Municipal, vindran l’alcalde i els regidors i els hi explicarem tot el que hem fet en el
Consell.
Els representants quedem a les 17:30 per preparar-ho tot.
Un representant de cada escola llegirà les seves propostes, en nom de tots.
Els representants que llegiran les propostes seran: Marta Parayre (El Casal), Haydeé
Martín (Joan Blanquer), Carlota Sánchez (La Immaculada), Bryan Serrano (Mestre Pla),
Carles Corbalán (Emili Carles) i Marc Tresserras (Bonavista). Falta decidir el
representant de l’escola Sant Esteve.
La trobada finalitza a les 19 h.

