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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2016-17 

 

Acta de reunió 
 
Data:  10/10/2016 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 
Temes  a tractar: 

 Inauguració nou curs Consell d’Infants 

 

La Clara i la Carol ens comenten la trobada del cap de setmana amb el CNIAC. Comissions 

permanents: RRI, comunicació externa i externa i nous vocals i difusió. Es van dividir per treballar 

en grups de treball. Des del CNIAC munten una activitat per la Festa dels Súpers per donar 

visibilitat a l’òrgan i també pel 20 N, el dia mundial de la infància, que volen fer un manifest. Ens 

expliquen les activitats que s’han programat pel dia de la festa dels súpers, el 23 i 24 d’octubre. 

Acordem passar el manifest en defensa dels drets pels infants, que s’ha treballat des 

del CNIAC, a la Iolanda per què el publiqui al portal.  

Des de la comunicació de difusió vam proposar fer un vídeo per donar a conèixer que és treballa 

des del CNIAC als pobles que no participen de l’òrgan, els que no tenen consell territorial o els 

que encara no estan dins d’aquest. 

Grups de treball per la tarda: vídeo, impuls o simposi. 

El simposi és el 13 i 14 de desembre a Caixa Fòrum a Barcelona, es projectarà un power point a on 

s’explicarà la feina que és fa des del CNIAC i com s’organitza. 

Informem que el dia de l’acte de constitució ens anirem a sopar amb l’Alcalde i la regidora. 

 

 

BERENAR. 

Informem de la propera trobada que és el dia 7 de novembre i de les dates i hores de presentació 

del consell a les escoles. Els hi diem les possibles dates de l’acte de constitució, que està pendent de 

confirmar, el 15 o el 18 de novembre. 
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Comencem a treballar en la preparació de la presentació a les escoles. Ens diuen: 

- Que participaran de moltes activitats. 

- Que ajuden a millorar el poble. 

- Que berenarem junts. 

- Que coneixeran a l’Alcalde, regidors i tècnics. 

- Que coneixeran l’Ajuntament. 

- Que s’ho passaran molt bé. 

- Que així tindran l’oportunitat de ser escoltats i conèixer gent nova. 

- Que estaran assabentats del CNIAC i que també participaran a través de les dues 

representats. 

- Podem fer moltes propostes i aquestes són recollides i transmeses a l’equip de govern. 

Informem de l’eix central “anàlisis del mobiliari urbà de l’Ajuntament i els equipaments municipals”.  

Hi haurà una remodelació del parc del Pla del Mestre, les informem i els comentem que ens vindran 

a explicar exactament que s’ha de fer. 

PROPOSTES: 

- Informar-nos de què es fa exactament a l’espai jove i al PIPA per poder fer propostes 

conjuntes. 

- En els safarejos, trencant per un caminet hi ha una fàbrica abandonada, demanen si es podria 

fer alguna cosa pública. La Marina ens informa de que allà faran cases. 

- Repassar pas de vianants a la rotonda de l’Ildefons Cerdà. 

- Volen saber si finalment es posarà la font a Can Cases. 

- Allargar el temps dels semàfors peatonals. 

- Arreglar la vorera del carrer Collsuspina. 

- El segon vot de l’escola Xoriguer és massa alt i fa mal a l’esquena i vota massa. 

- S’haurien d’arreglar els arbres i parterres del carrer Sant Josep i l’estació. 

- Al CAP fer un jardinet davant. 

- Senyalitzar la rotonda del DIA. 

- Arreglar el pati del cementiri. 

- Arreglar la piscina descoberta, la de l’estiu, el terra no està bé. 
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- Les llums del carrer Sant Josep. 

- Posar pas de vianants davant de Can Moles. 

- Si el grup de guspires de l’esplai proposa pintar els bancs de la plaça Major. 

- Per què s’han posat les plantes de davant del petit Xoriguer. 

- Ficar una pista de bàdmintong al Pla del Mestre. 

- Fer col·laboració amb algun consell de la vora. 

- Posar un pas de vianants al carrer Jesús que passen els cotxes molt ràpids. 

 

 

 

 

Temes pendents pel proper dia 

 

 


	Acta de reunió
	Temes pendents pel proper dia


