
Bona tarda, 

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

famílies, mestres... 

Aquest és el vuitè 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 vuit anys, 125 nens i nenes hem sigut representants del Consell 

d’Infants. Aquest any en som 22 de totes les escoles de Castellar. 

A la trobada del 3 de novembre vam pensar com havia de ser un bon 

representant i van sortir moltes coses. Vam fer-ho dibuixant la nostra mà en un 

paper i posant a cada dit el que ens semblava que havíem de tenir per ser bons 

representants: responsabilitat, amabilitat, saber escoltar, ser observadores, pensar, 

tenir idees, no tenir vergonya, ser creatives, ser empàtiques… 

Ens trobarem 10 vegades al llarg del curs per anar treballant sobre els temes que 

decidim, per col·laborar amb el que ens demanin des del CNIAC, per recollir 

propostes, per organitzar actes… 

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 6 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.  



A l’última trobada vam escollir quins serien els representants de Castellar al 

CNIAC, un espai estable de participació, representació i visualització de la infància i 

l’adolescència de Catalunya que serveix 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. La Marina 

i l’Edgar som els nous representants i ens hem estrenat amb una reunió al Palau de 

la Generalitat amb el President Carles Puigdemont i tots els membres del CNIAC. 

Allà, vam fer entrega del manifest que vam elaborar pel dia del Drets dels Infants. I 

també li vam explicar com funciona el CNIAC i li vam demanar que difongui el  

nostre missatge, ja que actualment som 31 municipis i volem ser-ne molts més. 

Després, el President ens va dirigir unes paraules. Ens va dir que les grans 

empreses veuen als nens com a consumidors i els polítics com a futurs votants. Ens 

va animar a dir la nostra opinió quan no ens tinguin en compte. No podem tenir por 

a dir la nostra opinió. Ens va dir que hi ha dos tipus de polítics: uns només pensen 

en les futures eleccions i els altres pensen en les futures generacions.  Per tant, no 

ens hem de deixar representar per aquelles persones que no pensin en nosaltres. 

Un cop acabada la reunió, vam anar al Pati dels Tarongers on el President ens va 

dedicar una estona a fer-se fotografies amb nosaltres i passar una estona més 

distesa.  Va ser una experiència molt agradable i interessat.  

Des del Consell d’Infants de Castellar també hem contribuït a la difusió del manifest 

per commemorar el dia Universal de la Infància, llegint-lo a les nostres escoles i 

publicant-lo a l’Actual i al blog. Després us el llegirem.  

Abans d’acabar l’any ens afegirem a una de les comissions de treball i participarem 

en una assemblea. 

El 13 i el 14 de desembre estem convidats a assistir al Simposi Internacional: 

Infants i participació política, que es farà a Barcelona. Hi haurà representants 

de Consells d’Infants de tot Catalunya, tècnics, dinamitzadors/es de Consells i 

alcaldes, alcaldesses i regidors/es de molts Ajuntaments. Hi anirem 6 representants 

de Castellar, repartits en els dos dies, i podrem escoltar les ponències i taules 

rodones d’especialistes i de representants i també conèixer i compartir estones de 

lleure amb altres nens i nenes.  

A l’última trobada, després de fer alguns jocs de presentació, cada representant va 

fer una targetes responent a la pregunta què ens agradaria per Castellar o com 

voldríem que fos Castellar?  A les targetes hi posa: 

- Que arreglin els parcs 
- Que arreglin la piscina de Castellar 
- Posar un carril de bicis i patinets 
- Que els cammions de les escombraries passin cap a les 12.00h-12.30h 
- Que els camions de les escombraries no passin al matí 
- Que arreglin les voreres 



- Arreglar les voreres del Parc de l’Espai Tolrà 
- Fer un passeig, senders i camins per anar a Sabadell 
- Fer una cançó del Consell d’Infants 
- Arreglar les voreres del carrer Prat de la Riba 
- Posar una piscina municipal 
- Posar carrils bici per poder anar amb bicicleta pel carrer 
- Que no tallin tants arbres, que arreglin les carreteres i que arreglin la Plaça 

Lluís Companys 
- Que facin una vorera per anar a l’Airesol D 
- Que en els parcs no hi posin només coses de nens petits 
- Que la gent recicli més 
- Una piscina més gran 
- Posar un carril bici 
- Moure la parada de bus del carrer Jaume I i recol·locar-la. Si us plau, no 

només molesta als conductors, sinó que també molesta als veïns 
- El paviment del Jaume I, a la parada d’autobús i al carrer de l’escola Joan 

Blanquer fa molta pudor. 
- Que tornin a posar la portería que hi havia al Mirador perquè els nens juguin 

a futbol 
- Que posin un carril bici 
- Arreglar les voreres 
- Prohibir als fumadors l’accés als parcs infantils 
- Renovar la gespa del camp de futbol 

També hem recollit algunes propostes més: 

- A les entrades, sortides  i  festes especials de l’escola voldríem poder 
disposar de servei de policia. 

- Que el camp de futbol tingui gespa i les línies marcades. 
- Un lloc per poder jugar a bàsquet al poble 
- Que s’instal·li un camp de voleibol de sorra al poble i que tingui porxo 

perquè no es mulli. 
- Senyalitzar les zones escolars com a zones en silenci. 
- Posar taules de picnic a les places. 

 

Volem acabar parlant de les places de Castellar per diferents motius:  

-perquè sabem que hi ha hagut pintades reivindicant la porteria que el Consell 

d’Infants demanava curs passat 

-perquè hem revisat les propostes que vam fer i tenim alguns dubtes  

-perquè a l’última trobada vam pensar i parlar de com voldríem que fossin les 

places de Castellar.  

Pel que fa a les porteries volem dir que la resposta de fer les porteries un cop 

acabats els pisos del Passeig de la Plaça Major no ens va convèncer. Els adults i els 

nens i nenes no vivim el temps de la mateixa manera. Si les porteries es van 

demanar el curs passat i triguen un parell d’anys a posar-se els nens i nenes que 

vam participar en el procés ja no jugarem a futbol. I què passarà si els veïns o 

comerciants no volen porteries a prop? Per això us demanem que torneu a estudiar 

la proposta de posar porteries a la plaça. 



D’altra banda, a la trobada passada vam revisar les 24 propostes que havíem fet en 

el procés participatiu. Se’n van incloure 8: fer cinema a la fresca, un escenari, un 

quiosc, banc, arbres en testos, lloc per fer manualitats, un punt d’informació i les 

porteries. Ens agradaria tenir més informació de quan fareu sessions cinema i de 

l’espai per fer manualitats i el punt d’informació.  

Per acabar, a l’última trobada vam parlar de com ens agradaria que fossin les 

places de Castellar. Voldríem places àmplies, on poder jugar, anar amb patinet o 

bicicleta, i amb espais de joc. Tenim clar que les places han de ser per a tothom, 

però si ens prohibeixen jugar-hi vol dir que no són per a nosaltres. És el que passa 

a la Plaça Europa on hi ha els cartells de prohibit jugar a pilota.   

Gràcies per la vostra atenció, 

 

Consell d’Infants 

Castellar del Vallès, 26 de noviembre de 2016 

 


