
Consell d’Infants, novembre 2015 

Hola! Ara que ja ha començat el curs, que tenim tots els representants a punt per 

començar a treballar i que hem fet la primera trobada...comença la feina. Ja sabeu que 

els representants són l’enllaç entre el Consell i els infants de Castellar. Per tant, perquè 

puguin fer de portaveus, han de recollir les opinions i aportacions del màxim de nens i 

nenes per poder fer arribar el vostre punt de vista a l’Ajuntament i als adults en 

general. Per això us proposem algunes tasques i us animem a que aneu consultant el 

blog del Consell (conselldinfants.castellarvalles.cat) on trobareu tot el que anem fent. 

Aquí teniu la primera feina: 

Acte de constitució 

Com sabeu, el dijous 19 de novembre es constituirà el Consell d’Infants amb l’assistència dels 

representants, de les seves famílies i de l’alcalde i regidors/es. Per tant, aquesta és la primera 

oportunitat que teniu aquest curs per fer sentir la vostra veu a l’Ajuntament. 

He fet algunes modificacions al document que vam llegir l’any passat per adaptar-lo a aquest 

curs però caldria que el llegíssiu a classe i féssiu arribar les vostres aportacions i canvis a 

conselldinfants@castellarvalles.cat abans del dimarts 17 de novembre.  

Veureu que el primer parla de lleis i d’articles... són el marc  legal dels Consells i de la 

participació infantil. Potser és una mica dens però serveix perquè tothom sàpiga 

(representants, famílies, mestres, polítics...) que la participació infantil és un dret i que els 

Consells d’Infants són els espais que permeten exercir aquest dret en el marc polític local. 

Hauríeu de revisar especialment l’apartat de suggeriments, queixes i propostes per assegurar-

nos que les que hi ha al document segueixen pendents de resoldre i també per afegir les que 

vulgueu.   

Aquí teniu el text: 

Bona tarda, 

Senyor alcalde, senyors i senyores regidors, membres del Consell d’Infants, famílies, mestres... 

Aquest és el setè curs que el Consell d’Infants treballarà per aportar als polítics la visió que els nens i 

nenes tenim sobre Castellar i la realitat que ens envolta. Volem exercir el nostre dret a participar. La 

Convenció sobre els Drets dels infants de l’any 89 ja ens atorgava el dret d’opinar, de ser escoltats, 

d’expressar-nos i de rebre una informació adequada. L’article 27 de la Llei de drets i oportunitats del 

2010 diu que els infants i adolescents tenim dret a exercir els drets civils i polítics sense més limitacions 

que els fixades per la llei i que els poders públics han d’establir els mitjans necessaris per a donar-nos 

l’oportunitat d’exercir plenament aquests drets. El Decret 200/2013 va impulsar la creació del CNIAC 

(Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya), un òrgan participatiu similar als consells 

d’infants municipals però a nivel de tot Catalunya. Finalment, el Pacte per a la Infància del 2013 parla 

àmpliament de la participació social de la infància. 



Però a part del que diuen les lleis, estem convençuts i convençudes que el nostre punt de vista pot 

contribuir a fer un Castellar millor perquè un municipi que es pensa i es construeix des de la mida i les 

necessitats dels infants resulta ser un municipi més adequat per a tothom. 

En aquests set anys, 108 nens i nenes hem sigut representants del Consell d’Infants. Aquest any en som 

25 de totes les escoles de Castellar. 

Ens trobarem 9 vegades al llarg del curs per anar treballant sobre el tema de Castellar antic, per 

col·laborar amb el que ens demanin des del CNIAC, per recullir propostes… També farem, la setmana 

vinent, el taller Urbanins on ens explicaran què és l’urbanisme, la importància de la ciutat i de la vida 

col·lectiva i jugarem a construir una ciutat per reflexionar sobre com és Castellar i com voldríem que fos. 

Les conclusions del taller les compartirem amb els nostres companys/es a l’escola i, després d’afegir les 

seves aportacions, les publicarem per donar-les a conèixer a tothom. 

Pel que fa a Castellar antic, recuperem el tema que no vam tenir temps d’acabar el curs passat. Estem 

començant una guia recullint el patrimoni de Castellar per donar-lo a conèixer a nens i nens. A mida que 

avanci el curs anirem decidint com la volem fer.  

Seguim implicades en el CNIAC amb la Àlex i l’Andrea com a representants de Castellar. Ja hem anat de 

colònies a Cabrera de Mar del 16 al 18 d’octubre per acollir als nous representants del CNIAC, preparar 

l’assemblea de finals d’any, elaborar el Reglament de Règim Intern… Tot axò, combinat amb estones de 

lleure per conèixer millor als nens i nenes de tot Catalunya que formen part del projecte. 

A partir d’aquí, el CNIAC ha de ser un espai estable de participació, representació i visualització de la 

infància i l’adolescència que serveixi per conèixer els nostres punts de vista, perquè tinguem un espai on 

proposar millores en la nostra qualitat de vida i vetllar pels nostres drets, i perquè puguem participar a 

les polítiques d’infància. 

També hem de valorar la nostra col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics en l’organització de 

les jornades esportives que van néixer fa 5 anys com a proposta del Consell d’Infants i la continuïtat de 

la FDMMA (Festa del Dia Mundial del Medi Ambient) 

Després de cada trobada anem a la ràdio, al Magazine Dotze, a explicar tota la feina que anem fent. Al 

blog del Consell (conselldinfants.castellarvalles.cat) hi trobareu les actas de les trobades, els àudios de 

les entrevistes, notícies, fotos, vídeos…del Consell i del CNIAC.  

Per acabar, us volem fer arribar les primeres queixes, suggeriments i propostes. Algunes són recollides 

del curs passat i d’altres són noves: 

- A les places falten elements de joc pels nens i nenes més grans. 

- Millorar el manteniment de l’skate park i posar-hi una rampa nova. 

- Posar una font a la Plaça del Casal. 

- Posar porteries a la Plaça Europa, per evitar les queixes dels veïns quan piquem les parets amb 

la pilota. 

- Que tornin a pintar el pas de vianants que va del carrer Montseny a l’escola Joan Blanquer 

perquè quan van asfaltar el carrer i pintar la senyalització es van deixar aquest pas i ara els 

cotxes no paren. 

- Millorar l’enllumenat de Nadal 

A final de curs intentarem fer-vos propostes pensades i treballades que esperem que puguin ser útils i 

realitzables. 

Moltes gràcies, 

 

Consell d’Infants 

 

 



Castellar antic, la Guia 

Recordeu que el curs passat veu decidir treballar sobre el tema Castellar antic? Doncs tenim 

una guia dels elements patrimonials antic més destacables de Castellar que està a mig fer.  

Vam triar elements de l’inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Castellar 

del Vallès i els vam repartir entre les tots els grups de 5è i 6è (mireu la llista de sota. He marcat 

en vermell els que ja m’han enviat revisats). Heu de tenir un correu antic amb les fitxes que us 

han tocat. Veureu que a cada fitxa hi ha molta informació. A la vostra Guia hi posarem: 

- NOM 

- UBICACIÓ 

- DATA DE CONSTRUCCIÓ 

- AUTORS 

- DESCRIPCIÓ 

- DADES HISTÒRIQUES 

Resumiu i redacteu la descripció i les dades històriques a partir de la informació que hi ha a la 

fitxa però amb les vostres paraules. Teniu temps fins el 13 de gener. 

També podeu fer propostes del format que voleu que tingui la Guia (llibret pels centres, 

format digital...) . Com que voleu que la Guia tingui una part lúdica, per fer una Guia diferent i 

més divertida, feu propostes. De moment ha sortit: fer un joc de geolocalització, gimcama 

marcant targeta amb màquina de fer forats... feu una proposta conjunta de classe perquè el 

representant pugui exposar-la.  

A la trobada del 14 de gener recopilarem totes les fitxes i les propostes que tinguem. 

ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
RURAL 
Torre Turull, El Sol i la Lluna 5èA 
El Ranxo, El Sol i la Lluna 5èA 
Can Santpere, El Sol i la Lluna 5èB 
Ca n’Ametller , El Sol i la Lluna 5èB 
El Brunet, El Sol i la Lluna 5èC 
Ca n’Oliver , El Sol i la Lluna 5èC 
Can Torrents , El Sol i la Lluna 6èA 
El Serrat , El Sol i la Lluna 6èA 
Can Bogunyà, El Sol i la Lluna 6èB 
Can Carner, El Sol i la Lluna 6èB 
Can Quer, Sant Esteve 5èA 
Mas Olivet, Sant Esteve 5èA 
Can Sallent, Sant Esteve 5èB  
Can Busqueta, Sant Esteve 5èB 
Can Casamada, Sant Esteve 6èA 
 
ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
URBANA 
Cal Xirau - Cal Juliana - Cal Bachs, 
Sant Esteve 6èB 
Cal Villaró, Sant Esteve 6èB 
Casa Blai Blanquer, Joan Blanquer 
5è 
Rectoria, Joan Blanquer 5è 
Torre Puig, Joan Blanquer 6è 
Cal Calissó, Joan Blanquer 6è 
Cal Masaveu, El Casal 5è 

Botiga Anastasi Miralles El Casal 5è 
Caixa Pensions El Casal 6è 
Cal Pascuet El Casal 6è 
Cases carrer Sentmenat Mestre Pla 
5èA 
Cal Don Pedro Mestre Pla 5èB 
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA 
Capella de les Arenes, Bonavista 5è 
Capella de la Mare de Déu de la 
Montserrat, Bonavista 5è 
Sant Esteve de Castellar (Castellar 
Vell), Bonavista 6è 
Església Parroquial de Sant Esteve 
de Castellar, Bonavista 6è 
Puig de la Creu, Mestre Pla 5èC 
 
ARQUITECTURA INDUSTRIAL 
El Boà, Mestre Pla 5èC 
Xemeneia del Molí d’en Busquets, 
Mestre Pla 6èA 
Xemeneia del Pito de Can Barba, 
Mestre Pla 6èA 
Molí dels Horts de Baldiri, Mestre 
Pla 6èB 
Xemeneia de Can Barba, Mestre Pla 
6è B 
Estructures regants de Canyelles i 
dipòsit, Mestre Pla 6èB 

ARQUITECTURA PÚBLICA 
Safareigs de la Baixada del Palau, 
Emili Carles-Tolrà 5è 
Plaça Catalunya, Emili Carles-Tolrà 
5è 
Ateneu,  Emili Carles-Tolrà 6è 
Biblioteca municipal, Mestre Pla 
5èB 
Pont vell, Emili Carles-Tolrà 6è 
Pont nou, La Immaculada 6è 
Jutjat de Pau Ca l’Alberola, Mestre 
Pla 5è A 
Escola Emili Carles Tolrà, Emili 
Carles-Tolrà 6è 
Escoles del Patronat Tolrà La 
Immaculada 5è 
 
 
ARQUITECTURA MILITAR 
Refugis de Can Barba Sant Esteve 
6èA 
 
ELEMENTS SINGULARS 
Fonts urbanes, La Immaculada 5è 
Elements indutrials, La Immaculada 
6è 
Elements decoratius, La 
Immaculada 6è 

 



Si teniu algun dubte o voleu fer arribar comentaris al Consell d’Infants podeu fer-ho mitjançant 

la bústia electrònica o a conselldinfants@castellarvalles.cat  

Bona feina!! 


