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El Consell d’Infants rep l’encàrrec de realitzar un mapa dels espais
esportius i elements de joc de les places del municipi

Divendres 25 de maig de 2018

El Consell d’Infants de Castellar del Vallès, format per 24 alumnes de 5è i 6è de
 tots els centres d’educació primària de la vila, va fer balanç ahir dijous, 24 de maig,
a la Sala de Plens de Ca l’Alberola, del curs 2017-2018, en una sessió que va
comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i de la regidora d’Infància i
Adolescència, Àngela Pappalardo.

Durant la sessió, els representants del Consell van estar parlant amb els
representants municipals de diverses propostes i suggeriments al voltant de les
places, manteniment de l’espai públic i d’altres propostes. D’aquesta conversa va
sorgir l’encàrrec, per al curs 2018-2019, de l’elaboració d’un inventari de les pistes
poliesportives (camps de futbol o futbol sala, pistes de bàsquet, etc.) i espais de jocs
existents a l’espai públic del municipi. Aquest mapa permetrà detectar als propis
infants quines són les necessitats de millora de les places i zones verdes del
municipi.

Balanç del curs 2017-2018

En la primera part de la sessió, els nens i nenes van fer lectura d’un document que
relacionava el recull d’activitats que aquest òrgan de participació ha dut a terme en
els darrers mesos.

Entre d’altres activitats, destaca la sortida a Sentmenat per assessorar els alumnes de
5è i 6è d’aquesta població en la creació d’un consell d’infants o la realització del
taller Urbanins per entendre com s’organitzen les ciutat a través de la construcció de
maquetes.

Al llarg d’aquest curs el consell també ha estrenat el carril bici de la ronda de
Tolosa, un dels projectes proposats per aquest òrgan de participació que va resultar
guanyador de l’edició 2017 dels pressupostos participatius.

D’altra banda, es va informar que el consell ha presentat a l’Ajuntament diverses
propostes d’activitat amb vistes a la Festa Major 2018 i l’organització de diverses
activitats que s’organitzaran el proper mes de juny. Així, el 4 de juny es durà a
terme la Festa del Dia Mundial del Medi Ambient (FDDMA) a la plaça d’El
Mirador i, el proper 15 de juny es duran a terme unes jornades esportives,
organitzades conjuntament amb el grup de treball de mestres d’educació física del
Centre de Recursos.
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Finalment, també destaca la publicació del manifest dels drets dels infants i d’un joc
“memory” d’Unicef al setmanari L’Actual, la participació en un espai de Ràdio
Castellar per explicar l’activitat del consell, l’actualització del bloc
http://conselldinfants.castellarvalles.cat i la participació de dos infants del consell de
Castellar al Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya
(CNIAC).

Des de la seva creació el curs 2009-2010, un total de 143 nens i nenes del municipi
han format part del Consell d’Infants. Aquest òrgan de participació té la missió
d’aportar la visió dels infants sobre Castellar amb l’objectiu de millorar i
transformar el municipi. Aquest curs, el Consell s’ha trobat en vuit ocasions, a més
de l’acte d’ahir.
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