
 

 

Acta de la trobada del Consell Municipal d’Infants de Castellar del Vallès del dia 11 de març 

de 2010. 

 

Assistents: David Pareja Hermosilla, Carles Corbalán Santos, Jordi Riba Arjona, Adrià López 

Chamorro, Marc Treserras Robles, Bryan Serrano Paredes, Marc Parés 

Pleguezuelos, Sergi del Rio Martínez, Guillem López Ruiz, Eric del Pino Sánchez, 

Marta Parayre Cañameras, Carlota Sánchez Romero, Meritxell García Tantinyà, 

Emma (de l’escola El Casal, com a substituta del Pol Llobet) 

 Enric Miró (dinamitzador) 

 

Ordre del dia: Informacions recollides a les bústies 

  Activitat sobre els patis escolars que hem fet a l’escola 

 

La trobada comença a les 17:30 h. 

 

1. Sobre les informacions recollides a les bústies: 

• Les escoles Mestre Pla i Emili Carles-Tolrà no tenen instal·lades encara les bústies. 

• En algunes bústies s’han trobat propostes sobre els patis escolars que han estat 

incorporades en la informació sobre l’activitat que hem fet a l’escola i que 

comentarem més tard. Es recorda que a les bústies es poden fer propostes sobre 

l’encàrrec (els patis de les escoles) i sobre el poble en general. 

• Les propostes sobre el poble que hem trobat a les bústies han estat: 

� Es podria fer un skate-parc a la plaça Major. 

� A Castellar no hi ha cinema, estaria bé que n’hi hagués un. 

� Es podria instal·lar una tirolina a la plaça major. 

� Es podrien instal·lar als carrers papereres de ferro per fer reciclatge 

(aquesta proposta no es té molt clar que vol dir) 

� Al carrer del Recó la vorera està trencada i cal arreglar-la. 

� Una alumna de l’Escola Immaculada pregunta si es podria instal·lar un 

pàrquing de bicicletes a la seva escola. 

� Alguns carrers de Castellar no van bé per anar amb patinet. 

� Al carrer Prat de la Riba hi ha un aparcament de càrrega i descàrrega i no hi 

aparquen. En canvi aparquen en doble fila per descarregar. 

� Es podrien fer tornejos esportius entre les escoles. 



Sobre l’skate-parc a la Pl. Major es comenta que ja n’hi ha un a la Pl. Europa, que 

s’utilitza molt, i que potser a la Pl. Major podria ocasionar problemes amb la gent que 

passa. 

 

2. Els representants de cada escola expliquen la feina que han fet i les propostes que han 

recollit per al pati de la seva escola. 

En la web del Consell es publicaran les diferents propostes. 

 

3. S’acorda que les encarregades d’explicar la trobada a la ràdio siguin l’Emma i la Marta 

de l’escola El Casal. 

 

La trobada finalitza a les 19 h. 

 

 

 


