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L'alcalde, Ignasi Giménez, i diversos regidors i regidores del Consistori, amb els
representants del Consell d'Infants del curs 2016-2017.

Es constitueix el Consell d’Infants del curs 2016-2017

Dilluns 28 de novembre de 2016

La sala de plens de Ca l’Alberola va ser l’escenari dijous passat, 24 de novembre, de
la sessió de constitució del Consell d’Infants 2016-2017, que va comptar amb la
presència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i diversos regidors del consistori
castellarenc, a més de familiars dels representants.

La sessió va servir per presentar els 22 infants de 5è i 6è de Primària que aquest curs
formen part del Consell, un òrgan de participació on hi són representades totes les
escoles del municipi i que treballa, des de fa vuit cursos, per aportar als polítics la
visió que els infants tenen sobre Castellar i la realitat que els envolta.

En aquest sentit, el Consell d’Infants es reunirà 10 vegades al llarg d’aquest curs per
anar treballant, entre d’altres, una proposta de pressupostos participatius per a l’any
2017, seguir col·laborant amb el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de
Catalunya (CNIAC) i per organitzar i col·laborar en diverses activitats, com ara la
Festa del Dia Mundial del Medi Ambient (FDMMA).

La sessió va servir per presentar els resultats d’una dinàmica realitzada pels
representants del Consell en què els nens i nenes havien de respondre la pregunta
“Què ens agradaria per a Castellar o com voldríem que fos Castellar?”. En total es
van presentar una trentena de propostes, que es poden consultar a l’enllaç
http://conselldinfants.castellarvalles.cat/2016/11/25/acte-de-constitucio-3/, i que es
van comentar amb l’alcalde, Ignasi Giménez.

Així mateix, es van revisar diverses propostes pendents del procés de participació de
la reforma de la plaça d’El Mirador, en el qual va participar el Consell d’Infants. 
Sobre aquest tema, l’alcalde va anunciar que en les properes setmanes es recollirà
una de les demandes del Consell i s’instal·larà una porteria al passeig de la plaça
Major per poder jugar a futbol.

Durant la trobada, es va informar de la visita recent del CNIAC (que compta amb
dos representants del Consell d’Infants de Castellar) al president de la Generalitat,
Carles Puigdemont. La trobada va servir per lliurar-li el manifest amb motiu del Dia
Mundial dels Drets del Infants.

Així mateix, també es va explicar que sis representants del Consell d’Infants
assistiran els propers 13 i 14 de desembre al Simposi Internacional: Infants i
participació política, que es farà a Barcelona.
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Finalment, la sessió també va servir per exposar als representants de l’administració
local algunes de les queixes, suggeriments i propostes que s’han començat a recollir
a les escoles.

Des de la seva creació ara fa vuit cursos, 125 nens i nenes han estat representants
del Consell d’Infants.

Consell d'Infants

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/14374/equipament/460/

