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El Consell d’Infants fa balanç del curs 2018-2019

Divendres 7 de juny de 2019

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, 6 de juny, a
la Sala de Plens de Ca l’Alberola, del curs 2018-2019. La sessió va comptar amb
l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i de la regidora d’Infància i
Adolescència, Àngela Pappalardo.

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

Entre d’altres activitats, el consell ha tractat diferents aspectes i ha realitzat
propostes al voltant de temes com els pressupostos participatius, el Pla Local
d’Infància i Adolescència, l’organització de jornades esportives, la Festa Major o la
Festa del Dia Mundial del Medi Ambient (FDMMA). A més, també ha fet diferents
propostes de millora de la via pública que ha tramès a l’alcaldia, com ara
l’habilitació d’elements en places per a realitzar parkour.

A la segona part de la sessió, la conversa que els infants van mantenir amb l’alcalde
va girar al voltant de temes vinculats a la lluita contra el canvi climàtic, com per
exemple el reciclatge i la reutilització de residus.

 

Des de la seva creació el curs 2009-2010, un total de 148 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
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transformar el municipi. Aquest curs, el Consell s’ha trobat en vuit ocasions, a més
de l’acte d’ahir.
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