
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge de la sessió de constitució del Consell d'Infants del curs 2017-2018.Image not found or type unknown

Imatge de la sessió de constitució del Consell d'Infants del curs 2017-2018.

El Consell d’Infants enceta un nou curs per novè any consecutiu

Divendres 24 de novembre de 2017

La sala de plens de Ca l’Alberola va ser l’escenari ahir dijous, 23 de novembre, de
la sessió de constitució del Consell d’Infants 2017-2018. L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Ignasi Giménez, la regidora d’Infància i Adolescència,
Àngela Pappalardo, i de diversos regidors del consistori castellarenc, a més de
familiars dels representants.

La sessió va servir per presentar els 23 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 nou 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 un total de 9 vegades al llarg
d’aquest curs per anar treballant, entre d’altres, una proposta de pressupostos
participatius per a l’any 2018, 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.

Ahir, a més, es va explicar l’experiència d’11 representants que el passat 20 de
novembre van presentar, a Sentmenat, el Consell d’Infants a tots els nens i nenes de
6è de primària de les escoles d’aquest municipi veí. Durant la sessió, es va projectar
una presentació de PowerPoint que descriu els objectius i l’organització d’aquest
òrgan de participació.

A la sessió d’ahir també es va fer lectura del Manifest que el CNIAC ha redactat
amb motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants. La celebració d’aquesta
jornada a Castellar ha servit per donar a conèixer el Memory dels Drets dels Infants,
un joc que es distribuirà a les escoles, als esplais del a vila, a la Ludoteca o a Creu
Roja, entre d’altres.

Durant el ple d’ahir, l’alcalde, Ignasi Giménez, va conversar amb els representants
sobre temes com l’addicció a les tecnologies, l’assetjament escolar o els horaris
escolars. Giménez també va informar de l’estat dels dos projectes guanyadors dels
pressupostos participatius d’aquest 2017 presentats pel Consell: pel que fa a la
proposta de carril bici, va informar que les obres es licitaran abans d’acabar l’any; i
en relació al rocòdrom per a infants es va informar que finalment s’ubicarà a la
plaça d’Europa ja que la ubicació original, la plaça de la Fàbrica Nova, serà objecte
d’una renovació integral de la seva àrea de jocs infantils. A la sessió d’ahir del
Consell d’Infants també es van debatre diverses propostes del curs passat i algunes
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de noves que s’han començat a recollir a les escoles.

Des de la seva creació ara fa nou cursos, 153 nens i nenes han estat representants del
Consell d’Infants.

Trobareu més informació sobre el Consell d’Infants a la pàgina web:
http://conselldinfants.castellarvalles.cat/.
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