
Bona tarda, 

Senyor alcalde, senyors i senyores regidors, membres del Consell d’Infants, 

famílies, mestres... 

Aquest és el novè 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. Volem 

exercir el nostre dret a participar. La Convenció sobre els Drets dels infants de l’any 

89 ja ens atorgava el dret d’opinar, de ser escoltats, d’expressar-nos i de rebre una 

informació adequada. L’article 27 de la Llei de drets i oportunitats del 2010 diu que 

els infants i adolescents tenim dret a exercir els drets civils i polítics sense més 

limitacions que els fixades per la llei i que els poders públics han d’establir els 

mitjans necessaris per a donar-nos l’oportunitat d’exercir plenament aquests drets. 

El Decret 200/2013 va impulsar la creació del CNIAC (Consell Nacional de la 

Infància i l’Adolescència de Catalunya), un òrgan participatiu similar als consells 

d’infants municipals però a nivel de tot Catalunya. Finalment, el Pacte per a la 

Infància del 2013 parla àmpliament de la participació social de la infància. 

Però a part del que diuen les lleis, estem convençuts i convençudes que el nostre 

punt de vista pot contribuir a fer un Castellar millor perquè 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 nou anys, 153 nens i nenes hem sigut representants del Consell 

d’Infants. Aquest any en som 23 de totes les escoles de Castellar. 

 

MEMORY DELS DRETS DELS INFANTS: jugar i propostes: pàgina a l’Actual, jocs per 

les escoles, Esplai sargantana, Colònies i Esplai Xiribec, Ludoteca les 3 Moreres. 

QUÈ ENS AGRADA I QUÈ NO DE CASTELLAR (van sortir propostes que comentarem 

més endavant) 

COM SER UN BON/A REPRESENTANT (Tenir idees, ser imparcial, ser observador, 

ser responsable, saber escoltar, comprendre, saber-se explicar, pensar, no tenir 

vergonya, ser creativa, ser respectuosa, ser empàtica, ordenada, participativa, 

intel·ligent, pensar en els altres, passar-s'ho bé fent-ho, voler ajudar. 

 

Ens trobarem 9 vegades al llarg del curs per anar treballant sobre els temes que 

decidim, per col·laborar amb el que ens demanin des del CNIAC, per recollir 

propostes, per organitzar actes… 

També hem de valorar la nostra col·laboració amb el Centre de Recursos 

Pedagògics en l’organització de les jornades esportives que van néixer fa 7 anys 

com a proposta del Consell d’Infants i la continuïtat de la FDMMA (Festa del Dia 

Mundial del Medi Ambient) 



Després de cada trobada anem a la ràdio, al Magazine Dotze, a explicar tota la 

feina que anem fent. Al blog del Consell (conselldinfants.castellarvalles.cat) hi 

trobareu les actas de les trobades, els àudios de les entrevistes, notícies, fotos, 

vídeos…del Consell i del CNIAC.  

 

El dilluns dia 20, 11 representants de Castellar vam anar Sentmenat a explicar què 

és el Consell d’Infants, objectius, com ens organitzem…a tots els nens i nenes de 6è 

de les escoles de Sentmenat perquè volen engegar el Consell d’Infants al seu poble.  

Power point que hem passat a les famílies + ronda preguntes 

 

A l’última trobada vam escollir quins serien els representants de Castellar al 

CNIAC, un espai estable de participació, representació i visualització de la infància i 

l’adolescència de Catalunya que serveix per conèixer els nostres punts de vista, 

perquè tinguem un espai on proposar millores en la nostra qualitat de vida i vetllar 

pels nostres drets, i perquè puguem participar a les polítiques d’infància. La Berta i 

la Iris som les noves representants.  

Des del Consell d’Infants de Castellar també hem contribuït a la difusió del manifest 

per commemorar el dia Universal de la Infància que es publicarà a l’Actual de 

demà. Després us el llegirem.  

 

Abans de comentar les propostes que han sortit amb l’activitat de la primera 

trobada o amb altres estones que ens hem vist els representants, volíem preguntar 

en quina fase està el projecte del carril bici que va guanyar els pressupostos 

participatius. Quan està previst que es pugui començar a fer servir? Hi haurà 

senyalització dins el nucli perquè els cotxes no corrin tant i comparteixin l’espai 

amb les bicicletes i patinets? 

També volem preguntar quan s’acabarà la instal·lació dels dos rocòdroms. Ja 

sabem que un anirà a la Plaça del Mirador tal i com vam proposar i que l’altre no es 

posarà a la zona de jocs de l’Espai Tolrà perquè es preveu una actuació més gran. 

La Plaça Europa també ens sembla una bona opció. 

 

Hi ha algunes propostes del curs passat que voldríem saber com estan: 

 (REVISAR) 

- Manteniment de les tirolines de Can Carné i de la Plaça Europa.  

- Posar porteries a la Plaça Europa, per evitar les queixes dels veïns quan 

piquem les parets amb la pilota i posar més cistelles de bàsquet.  

- Tornar a posar el bote-bote de la Plaça Major 

- Posar una porteria amb reixa a la Plaça de la Miranda. 



- Arreglar les tanques de la Plaça de Can Font. 

- Fer una altra piscina municipal 

-  Posar pilones a les voreres dels carrers de prop de les escoles perquè els 

cotxes no hi aparquin a sobre dificultant la mobilitat dels nens i nenes.  

- Posar mesures per fer disminuir la velocitat als cotxes que baixen pel carrer 

Sant Feliu i arreglar la vorera del costat del Pavelló, que ara no s’hi pot passar. 

- Obrir els patis de les escoles a les tardes i els caps de setmana.  

- Posar una tanca a la zona de pícnic del Parc de Colobrers perquè s’hi fan 

moltes festes infantils i hi ha risc per la proximitat amb la ronda 

 

Finalment, les propostes que hem recollit fins ara són: 

- Que s’arreglin les voreres que estan en mal estat 

- Fer una via blava que connecti Sant Feliu i els Airesols amb el centre de 

Castellar 

- Posar una font a la plaça del mercat 

- Que hi hagi una plaça on es pugui jugar a tennis 

- Que es facin més pel·lícules a l’Auditori i que siguin més actuals 

- Que es solucioni el tema de l’aparcament a la zona del tenis. Es proposa 

arreglar el pàrquing de terra de la carretera de Terrassa i posar-hi un pas de 

peatons. 

Gràcies per la vostra atenció, 

 

Consell d’Infants 

Castellar del Vallès, 23 de noviembre de 2017 

 

 

  



Manifest CNIAC: 20 de Novembre 2017 

 

A l’assemblea extraordinària del CNIAC al 05/11/2017, en motiu del dia 

internacional dels Drets dels Infants, hem redactat aquest manifest junt amb 

col·laboració dels consells territorials. 

L’adolescència és el procés de transformació de infant a adult. 

Els problemes que es plantegen són: les xarxes socials, la televisió, la comunicació 

amb la família, la falta de models a seguir, fer els problemes grans o exagerats, 

dependència de la tecnologia i les drogues (l’escapatòria dels problemes). 

Les propostes per solucionar aquests temes són: fer mediacions amb l’institut, tenir 

espais per parlar i desconnectar fora i dintre de l’escola, conscienciar les 

responsabilitats, que t’ajudin a dependre de tu mateix i potenciar les xarrades 

sobre els problemes de l’adolescència. 

La desigualtat monetària és molt present a la societat. 

Els problemes que ens preocupen són: poca accessibilitat a la salut, l’educació i a la 

roba, marginació per culpa de no obtenir prous objectes, desigualtat a les escoles 

(no es poden pagar les colònies, llibres, material escolar...) 

Les propostes que tenim per solucionar aquest problema són: podríem fer més 

beques de tots els tipus possibles (menjador, educació, activitats lúdiques...), 

també ens sembla que falten recollides de diferents coses de joguines, medicines, 

aparells electrònics... espais voluntaris gratuïts per fer extra escolars o classes de 

reforç, fer menjadors socials en bones condicions, ajudes socials, reutilitzar 

material escolar per no tenir que comprar-los cada any, fer orientacions cap a la 

seva situació emocional i saber tractar aquestes situacions, ajuda per aconseguir 

feina a qui ho necessiti, no excloure, crear més entitats de part de donació de 

diners o aliments i habilitats, millorar condicions de treball i sous. 

També creiem molt necessari tenir espais on parlar i compartir la nostre 

opinió i sentiments. 

Els problemes que són més freqüents són: No hi ha lloc per parlar de qualsevol 

tema, fer més activitats per parlar i conèixer gent, poca informació de on estan 

aquests espais i com funcionen. 

Les propostes per millorar en tots aquests aspectes, em pensat que podrien ser: 

apuntar-se a casals, esplais, o diferents activitats per donar la nostre opinió, crear 

més consells d’infants, més espais per a joves, informar a les escoles d’on es 

troben i com funcionen aquests espais, a l’escola. 

L’autoestima és molt important i volem fer saber els problemes que sens 

presenten: posar etiquetes a la gent fa que no puguis ser com ets tu i afecta a la 

teva autoestima, i també desconfies de tu mateix. 



Per solucionar-ho presentem les següents solucions: fer més xerrades de la 

autoestima o jocs amb rere fons, i també debats o vídeos per veure diferents punts 

de vista d’aquest tema. 

Les relacions socials, és el següent tema que sens presenta i creiem que te 

problemes però també solucions. 

Els problemes que hem pensat són: Ens tanquem molt amb les noves tecnologies, i 

per això la gent no és relaciona molt. 

Les propostes són: fer activitats amb diferents escoles del municipi per conèixer a 

més gent i fer rotar els grups de classe. 

L’educació és un tema molt important per el futur de cada infant. 

Els problemes que tenim són: que no tothom és pot permetre tenir una bona 

educació i tot esta molt relacionat amb els diners. 

Les solucions són: atenció als nens amb dificultats, adaptar l’educació a tothom, 

actualitzar les aules, i reutilització de materials per no gastar tants diners. 

La integració social als immigrants no sempre es del tot correcte. 

Proposem una sèrie de problemes: l’ arribada no sempre es correcte,persones 

excloses per ser immigrants,... 

Per solucionar-ho podríem: fer acollides, ajudar-los amb la llengua deixar que 

s’expressin, ajudar-los amb la nostre cultura i saber com acollir-los. 

L’assetjament escolar es un tema difícil de tractar. 

Els problemes freqüents són: no comunicar-ho a ningú per por. 

I solucions: conscienciar des de ben petits, treballar des de l’empatia,i fer protocols 

a les escoles. 

Aquests són els temes que ens preocupen als infants i esperem solucionar. 

 


