
ACTA DE LA TROBADA DEL CONSELL D’Infants 

Dia: 31 de març 

Hora: de 17.30h a 19.00h 

Lloc: Ca l’Alberola 

Assistents: Jana i Sònia de l’Emili Carles-Tolrà; Lluís, Masha, Alba i Edgar de El Sol 

i la Lluna; Martina del Joan Blanquer; Naiara del Bonavista; Paula, Mireia, Judit i 

Thais del Mestre Pla, Manuel; Bruno, Jordi i Nayra del Sant Esteve; Maria i Javier de 

El Casal; Aina de La Immaculada; Marc Serrà de Vilabarrakes de Dia; Àngela 

Pappalardo (Regidora d’Infància i Adolescència). 

 

Ordre del dia:  

- Recollida de propostes de Vilabarrakes 

- Jornades esportives 9 i 10 de juny 

- Estudi d'algunes opcions pels pressupostos participatius 

- FDMMA, 6 de juny de 17.00 a 19.30h a la Plaça del Mirador. 

- Acabar de recollir les fitxes de patrimoni que falten. 

 

Reunió: 

� Vilabarrakes de dia: 

Amb la presència del Marc Serrà, membre de Vilabarrakes, recollim les propostes 

que porten les representants per fer un Vilabarrakes de Dia durant la Festa Major. 

Les propostes que van sortir són: 

- GIMCANA EN GRUPS: com que moltes de les activitats proposades podrien 

ser una de les proves d’una gimcana per les places i carrers de Castellar 

decidim agrupar-les aquí. 

� Jocs gegants i tradicionals 

� Taller de xapes 

� Futbolí humà 

� Curses de sacs 

� Estirar la corda 

� Passar la pilota per un tub 

� Roba copes (joc de robar cons, pilotes, mocadors...a l’altre equip) 

� Atrapa la bandera 

� Futbol humà (ha d’entrar el jugador a la porteria. Si et toquen tornes al teu camp) 

� El joc dels instruments (una persona al mig amb els ulls tapats diu dos noms 

d’instruments. Els ha de buscar entre les persones del seu voltant fent el seu so) 

� Circuït de cars 

� Jocs amb targetes (escut, espasa, armadura i casc) per aconseguir un cavaller i joc de 

l’edat medieval (La Jana i la Sònia els poden explicar més) 



� El macarró (hi ha dues bases amb una bossa de macarrons a cadascuna). Els jugadors 

s’han d’amagar macarrons i transportar-los a l’altre base. Hi ha lladres i policies que 

controlen) 

� Números (versió del joc del macarró amb números. Si dos jugadors/es es troben han 

d’ensenyar els números, el més gran guanya. La Maria el pot explicar més) 

� Tir amb arc 

� Mata-conills 

� Matar 

� Polis i cacos 

� Mini golf 

� Rocòdrom  

� Joc del castell (aconseguir tresor de l’altre equip camuflant-se, canviant-se la roba...) 

� Taller científic i tecnològic 

� Classe de Karate o arts marcials i demostració de break dance 

 

- CINEMA A L’AIRE LLIURE 

- BATALLA LÀSER o PAINT-BALL (podria fer-se dins o fora de la gimcana) 

- EXCURSIÓ NOCTURNA AMB JOCS DE NIT I CONSTRUCCIÓ DE CABANES 

- CONCERT DE DJ’S A L’ESPAI TOLRÀ (cap a les 20h) 

- EXHIBICIÓ/CONCURS DE PATINETS A L’SKATE PARK 

- BICICLETADA PER CASTELLAR 

- PARKOUR 

Altres consideracions a tenir en compte per la Festa Major, encara que no serien 

directament propostes per un Vilabarrkes de dia: 

- Combinar (al mateix lloc i hora) activitats destinades a nens/es petits amb 

altres activitats per quan hi ha germans de diferents edats. 

- Que a les jornades de la infància hi hagi més activitats per a grans. 

 

� Jornades esportives: 

El 9 i el 10 de juny es faran les jornades esportives a les pistes d’atletisme amb 

els alumnes de 5è i 6è de totes les escoles de Castellar i de la Josep Gras de Sant 

Llorenç. 

Es recullen algunes propostes d’activitats: 

- Matar conills o matar 

- Bàsquet amb pilota de rubby 

- Pilota cronometrada 

- Mini golf 

- Cursa de sacs 

- Hockey amb pilota gegant 

- Futbol humà 

- Paintball 

- Llançaments 

- Relleus 

- Futbol cranc 

- Descans! 

- Futbol cranc 

- Rugby 

- Baseball 

- Handball 



- Volleyball 

- Jocs d’aigua 

- La bandera 

- Circuït d’obstacles 

- Figueres humanes (temps i 

punts) 

- Puzle gegant cronometrat 

- El macarró 

 

 

� FDMMA: 

Es farà el 6 de juny a la tarda a la Plaça del Mirador. Hi haurà un inflable i un taller 

de crispetes amb cuina solar (pendent de confirmar per part de la Diputació), 

l’aventura dels residus, dos o tres tallers i el mercat d’intercanvi. 

Surten propostes de com donar a conèixer la festa: 

� Fer cartells 

� Fer un vídeo 

� Posar un anunci a la pàgina web de l’Ajuntament i al blog del consell 

� Dir-ho a la ràdio 

Surten algunes propostes de tallers: 

� Taller de pintar samarretes 

� Taller d’origami 

� Taller de pintar pedres 

 

 

� Pressupostos participatius: 

El Llorenç ens va explicar el funcionament dels pressupostos participatius a l’última 

trobada. Els representants del Consell mostren el seu desacord en el fet que només 

poden participar en les votacions als projectes que es presentin els majors de 16 

anys. Malgrat això, des del Consell es presenta una proposta  

 

Nom de la proposta: Estructures de joc per les places 
Justificació de la proposta: Des del consell d'infants es considera que les 
places públiques de Castellar tenen una mancança d'estructures de joc, 
especialment per nens i nenes de primària i a les places més cèntriques. 
Descripció de la proposta: Es proposa la compra d'una aranya, i un bote bote 
giratori de 4 persones per la plaça del mirador, una olla vasculant per la plaça 
calissó i una tirolina per la plaça del mirador o plaça catalunya. També es 
proposa pintar alguns jocs tradicionals a la plaça del mirador. 
Destinataris de la proposta: Infants. 
Pressupost desglossat:  
5284€ bote bote de 4 persones 
10414 € aranya 
6232€ tirolina 
4153€ olla vasculant  

26083€ TOTAL 


