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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16 

 

Acta de reunió 
 
Data:  11/4/2016 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 
Temes  a tractar: 

 Recollir propostes 

 Treballar el document del CNIAC 

 

PROPOSTES 

- Ens comenta que al parc davant de El Gimnàs  falten coses i es van comprometre a posar-les 

i encara no s’ha fet res. 

- Arreglar les mini faroles del fòrum. Comentem que és una propietat privada i que 

l’Ajuntament no pot fer res. 

- Organitzar alguna activitat pel dia de la sang. 

- Fer una xerrada explicativa sobre que és el consell d’infants i l’Ajuntament a les escoles per 

informar-los sobre l’òrgan, fent un passa classe. 

- Reutilitzar la nau del vapor com es va fer amb el fòrum. Expliquem que és una propietat 

privada. Expliquem que ja es fan coses: es guarden les carrosses, assagen els tabals.  

- Posar espais per aparcar bicicletes davant de l’escola Sagrats Cors. 

- Que facin coses a la Cira per que està molt buida. 

- Deixar oberta la pista que està davant el casal Francesc Macià per fer un parc. 

- Que treguin les males herbes del terreny del davant del Bon Preu. 

- Ficar més papereres (comentem que ens haurien de concretar a on). 

- Arreglar les llums dels fanals del carrer San Josep, fan molt poca llum. 

- Resseguir els passos de vianants (comentem que ens haurien de concretar quins). 

- Posar un pas de vianants a Can Molas (del Bon Preu). 

- Al pàrquing de sota de la piscina municipal s’haurien de posar xarxes a les porteries i posar 

un cartell de prohibit gossos, hi ha caques. 

- Vigilar que no s’embruti el camp del ziga zaga del costat de les piscines municipals. Abans hi 

havia conills i ara no hi ha per que està molt brut. 
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- Que netegin el pas de va de la plaça a sobre del forn de pa. 

- Que treguin la benzinera de sobre de l’escola Xoriguer. 

- Posar més bústies de correus pel poble. Els demanem si saben on hi ha bústies pel poble per 

informar-los a on es troben. 

- Fer el dia de la neteja. Expliquem que si que és fan neteges puntuals de llocs concrets per 

iniciativa civil. 

- A la plaça de Can Cases posar una font. 

- Arreglar la font del parc de la benzinera. 

- Netejar el carrer de dalt del carrer Jesús cap al Pròxim. 

- Davant de la piscina marcar a on es pot aparcar per que no està senyalitzat. 

- Posar una taula de tennis taula. 

- Faria falta un camp multi esport: bàsquet, fútbol, etc. Repassem les que hi ha al poble per 

ubicar-les i donar-les a conèixer. 

- Què es farà amb el Palau dels Comptes?. 

- Fer un pavelló nou, per que ara està molt saturat (comparteixen l’espai diferents entitats 

esportives).  

- Que deixin obert el diumenge el pavelló per que es pugui  utilitzar, comentem que pensin si 

estigués obert en diumenge quanta gent hi aniria.  

- Fer un sopar del Consell d’Infants. 

- Que contractin a més gent per recollir la brutícia, comentem que això no és la solució, sinó, 

que la gent sigui més cívica. 

- Proposem fer alguna cosa per la marató de la sang de l’any que ve: fer un taller de polseres 

vermelles, etc. 

- La font de la Sagrera no funciona. 

- Fer més carrils bicis per Centelles, dins el municipi i fer un carril bici d’Hostalets a Centelles. 

- Ens demanen que són les petjades que hi ha pintades al terra. Expliquem que són les rutes 

escolars. 

- Posar més cistelles de bàsquet. 

- Fer més carril bicis per Centelles, dins el municipi i fer un carril bici d’Hostalets a Centelles. 

 

Comentem la proposta que ens ha arribat des del CNIAC i el seu estudi de recerca: què significa 

ser conselleres?, per què creieu que és important un òrgan d’aquest tipus?, per què és important 

per vosaltres?, què creieu que aporteu al poble?, en què creieu que ha incidit el consell en la 

dinàmica del poble?...      
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