
ACTA DE LA TROBADA DEL CONSELL D’Infants 

Dia: 3 de novembre de 2016 

Hora: de 17.30h a 19.00h 

Lloc: Sala Valls Areny del Mirador 

Assistents: Eva Masaguer de l’Emili Carles-Tolrà; Dalmau Llobet, Martina Vives, 

Edgar Martínez, Mariona Moix de El Sol i la Lluna; Marina Valverde i Martina 

Portolés del Joan Blanquer; Naiara Bernal i Judith Alier del Bonavista; Iris Aznar, 

Paula Gonzàlez, Mia Romero i Thais Bueno del Mestre Pla; Manuel Corredor, Zoe 

Tello i Pau Usall del Sant Esteve; Francesca Vikà i Mariona Roca de El Casal, Mercè 

Costa i Paula Domínguez (dinamitzadores) 

 

Reunió: 

Carpeta: 

Quan arribem agafem una carpeta i hi posem el calendari de trobades, el full 

d’autorització que hem de tornar signat a la propera trobada i uns quants folis amb 

el logo del Consell d’Infants per prendre notes. 

Jocs de presentació: 

1. Seiem en rotllana i juguem a passar-nos la pilota i dir el nostre nom, a quina 

escola anem, quin és el nostre plat preferit... 

2. Ens imaginem un naufragi...Hem de fer bots salvavides de 4-5 representants 

i tenim molt poca estona per aprendre el nom, l’escola i una afició dels 

tots/es els estan al bot amb nosaltres. Posem nom al bot salvavides. Ningú 

naufraga! 

Fem les activitats amb el grup del bot salvavides i anem fent canvi per fer-les totes. 

Activitats: 

1. Pensar, escriure i penjar una postal de com ens agradaria/què ens agradaria 

per Castellar. Decidim que ho penjarem a l’acte de Constitució per explicar-

ho a l’alcalde i regidors/es. 

2. Dibuixem la silueta de la nostra mà i a cada dit hi posem una característica 

que creiem que hauríem de tenir per ser bons representants. Surten moltes 

coses: Tenir idees, ser imparcial, ser observador, ser responsable, saber 

escoltar, comprendre, saber-se explicar, pensar, no tenir vergonya, ser 

creativa, ser respectuosa, ser empàtica, ordenada, participativa, intel·ligent, 

pensar en els altres, passar-s'ho bé fent-ho, voler ajudar. 

3. Els representants del CNIAC (Consell Nacional dels Infants i Adolescents de 

Catalunya) han elaborat un manifest sobre els drets dels Infants i demanen 



que cada Consell Local el revisi i faci les seves aportacions i també que el 

difongui el dia 20 de novembre (dia internacional dels Drets dels Infants).  

El manifest està molt bé. Decidim: 

- Llegir-lo a l’escola 

- Demanar que el publiquin a l’Actual. 

- Penjar-lo al blog del Consell d’Infants 

- Fer un vídeo. 

Com que la propera trobada serà el 24 de novembre i ja haurà passat el dia 

dels drets dels infants hi ha un grup que decideix fer un vídeo amb el mòbil. 

L’editarem per penjar-lo al blog. 

Quan tinguem la versió definitiva del manifest, amb les aportacions dels 

Consells d’Infants, s’enviarà per correu als representants, escoles i a 

l’Actual. 

CNIAC:  

Expliquem què és el CNIAC i quines són les responsabilitats dels vocals del CNIAC. 

Preguntem si hi ha algú interessat en formar-ne part perquè les dues representants 

del CNIAC de Castellar han plegat. Com que hi ha uns quants voluntaris fem un 

sorteig i surten la Marina Valverde de 5è del Joan Blanquer i l’Edgar Martínez de 6è 

del Sol i la Lluna. Es trucarà a les seves famílies per explicar-ho bé. 

La Thais Bueno va quedar tercera i el Dalmau Llobet quart, en el cas que algú no 

pugui són els següents de la llista. 

 

SIMPOSI INTERNACIONAL INFANTS I PARTICIPACIÓ POLÍTICA: 

Aquest simposi vol ser un espai per pensar i impulsar la participació política de la 

infància en els municipis. Serà el 13 i el 14 de desembre al Caixa Fòrum de 

Barcelona i han convidat a polítics, tècnics, dinamitzadors i representants dels 

consells d’infants i d’adolescents. De cada municipi hi poden anar els 2 

representants del CNIAC i dos representants cada dia. Fem un sorteig i surten el 

Dalmau Llobet i la Martina Portolés un dia i la Judith Alier i la Iris Aznar un altre dia. 

Queda clar que les famílies hi ha d’estar d’acord perquè és un dia d’escola. A la 

reunió de pares ho explicarem bé. 

 

DONAR A CONÈIXER EL CONSELL D’INFANTS: 

Una representant pregunta si tindrem adhesius del Consell. Podríem fer-ne per a 

tots els alumnes de 5è i 6è per donar a conèixer i fer més visibles el Consell 

d’Infants. Surt la opció de fer pulseres de silicona i xapes també. 

Quedem que a la propera trobada en tornem a parlar amb propostes de preus 

sobre la taula. 



ACTE DE CONSTITUCIÓ: 

El dia 24 ens trobarem a Ca l’Alberola perquè hi ha l’acte de Constitució del 

Consell. A les 17.30 ens trobarem els representants, a les 18h amb les famílies i a 

les 18.30h amb els polítics. 

Quedem que preparar la reunió de pares i mares és fàcil amb el suport de la pàgina 

web i del blog i els representants que repeteixen del curs passat tenen clar com fer-

ho. 

Pel que fa a l’acte amb l’Alcalde quedem que combinarem una part llegida i una 

part explicada: 

La presentació (i refem la del curs passat), la informació del CNIAC i del Simposi 

(que s’ha d’actualitzar) la llegim. 

Les propostes i les qualitats que hauria de tenir un bon representant ho expliquem 

amb el material que hem fet a la trobada. 

A l’última part llegirem el text amb el que hem parlat a la trobada sobre les places 

en general i sobre la porteria de la Plaça del Mirador perquè sabem que hi ha hagut 

pintades reivindicant una demanda del Consell del cura passat. Revisem les 

propostes del Consell per la Plaça del Mirador (quines s’han tirat endavant i quines 

no) i es plantegen dubtes sobre algunes propostes que posa que estan incloses en 

el projecte (cinema  a la fresca, lloc per fer manualitats, punt d’informació). 

Quedem que ho preguntarem. Pel que fa a les porteries i a com ens agradaria que 

fossin  les places en general apareixen diferents arguments que llegirem a l’acte. 

S’enviarà el text perquè tothom pugui revisar-lo i fer les aportacions abans de l’acte 

de Constitució del dia 24. 


