CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2018-19

Acta de reunió
Assisteixen; la Marta, l’Èric, l’Algal, en Pep, la Mar, l’Aina, l’Alba,
La Carol i la Mònica com a dinamitzadores.
Falten; en Roc, en Quique, la Núria, l’Aitana i en Nil

Data: 12/11/2018

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:
− Presentació del nous consellxrs del curs 2018-2019

Anem a la sala de plens i expliquem la dinàmica del consell a les mares i pares dels nous consellers,
recollim autoritzacions i quedem d’acord en l’hora d’entrada i recollida. Demanem si tothom la
informació necessària, calendari de trobades, autoritzacions, etc.
Comencem la trobada amb una dinàmica de presentació. Es fan diferents preguntes i han de trobar
qui coincideix amb ells. Després s’han de presentar.
La Jana de l’escola Xoriguer, consellera nova.
En Jan de l’escola Xoriguer, conseller nou.
La Maria de l’escola Sagrats Cors, consellera nova.
El Roger de l’escola Sagrats Cors, conseller nou.
En Jan de l’escola Ildefons Cerdà, conseller nou.
La Tamaya de l’escola Ildefons Cerdà, consellera nova.

Powtoon, aplicació per fer power point amb animacions.
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PROPOSTES
La Jana va proposar una festa de la infància a Centelles. Revisar les estructures dels parcs i revisar i
repintar les tanques dels parcs multiesport.
Bancs al camí fluvial i més cartells avisant que no es llenci brutícia o més papereres, especialment, al
camí fluvial.
Al pavelló vell, millorar els lavabos.
En Jan, diu que al petit Xoriguer quan plou queda tot brut i s’hauria de netejar. Al carrer Tarragona,
baixant del cap també passa (vora el pàrquing)
La Maria de Sagrats Cors va proposar, fer alguna activitat amb els avis. El carrer que fa cantonada
amb les escoles està molt brut de les últimes pluges, s’hauria de netejar. Arreglar el pavelló vell.
En Jan va proposar coses que ja estan arreglades.
La Tamaya va proposar fer el Cau de les puces per Cau de Bruixes i fer altres activitats per Festa
Major.
La Mar, diu que falta la paperera del carrer Hospital.
Aina, revisar l’skate per que no està bé i s’hauria de netejar, està ple de graffitis.
L’Elga, diu que s’hauria d’arreglar i col·locar més cistelles de bàsquet. Al carrer Ger, s’hauria de netejar
per que està ple de plantes i bardisses.
Maria, diu que es podria fer un mercat solidari de joguines. Portar joguines que no es fan servir per
que ho faci servir d’altre gent, seria gratuït.
Jan, diu que s’hauria de millorar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda.
Jan, diu que s’hauria de pintar el pas de vianants del carrer Metal·lúrgia.
Jana, repintar el pas de vianants, demanem que diguin quins.
Comencem a treballar en el discurs del proper dia 30 de novembre, dia de l’acte solemne de
constitució del Consell d’Infants 2018-19.
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Jana Vilaró
Hola, bona tarda!, jo soc la Jana de l’escola Xoriguer, i tinc moltes ganes de treballar amb els meus
companys i companyes del Consell. És el meu primer any.
A la meva classe érem set candidats, i hi van haver moments de tensió a l’hora de les votacions però
vaig aconseguir sortir escollida.
Espero del Consell d’Infants un lloc còmode on sentir-me jo. Vull que es consideri com una entitat
més al poble. Tinc ganes de començar!.

Elga González
Hola, soc l’Elga!, soc de l’escola Xoriguer i és el segon any que estic al Consell d’Infants. M’agrada
molt estar al Consell d’Infants i m’agraden molt els meus companys. Trobaré molt a faltar els
companys que marxen. Aquest any, els que entren de la meva escola son en Jan Casanovas i la Jana
Vilaró. Les dinamitzadores son molt amables i simpàtiques. Moltes gràcies!.

Ona Sallent
Hola soc l’Ona Sallent i vinc de l’escola Ildefons Cerdà. Aquest any espero estar a gust amb els
companys, riure i passar-nos-ho molt bé. Sé que jo només podré estar un any aquí però crec que
serà molt divertit i fascinant.
Dono la benvinguda a tots els nens que han vingut i farem una bon comiat als que aquest any marxen.
També dono les gràcies a les dinamitzadores per estar aquí amb nosaltres i ajudar-nos.
Espero tenir un molt bon curs!

Èric Falgueras
Hola em dic Èric!, tinc 11 anys, soc de l’escola Ildefons Cerdà i estic al Consell d’Infants des de fa un
any. M’ha agradat molt, vàrem fer moltes activitats i al Consell em cauen molt bé tots els companys i
companyes i espero seguir treballant pel poble amb els meus companys!

Jan Rehues
Hola, soc en Jan i m’ha encantat dir el que m’agradaria millorar del poble. Aquest és el meu primer
any al Consell d’Infants. Soc de l’escola Ildefons Cerdà i m’ha costat molt estar aquí al Consell
d’infants, espero que m’agradi molt!.
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Alba Rescalvo
Hola, soc l’Alba i vaig a l’Institut Pere Barnils. Avui em toca acomiadar-me del Consell d’Infants. Vull
donar les gràcies a l’Alcalde i a la regidora Cristina Ciudad per haver escoltat les nostres propostes
i, especialment a la Carol i a la Mónica per ensenyar-nos tantes coses sobre els temes que hem
treballat. També vull donar la benvinguda a: La Jana Vilaró, en Jan Casanovas, la Tamaya López, en Jan
Rehues, en Roger Vall-llovera, la Maria Girbau i a l’Ona que ha vingut nova aquest any. M’ha agradat
molt tenir l’oportunitat d’haver estat en el Consell d’Infants i els trobaré a faltar a tots i totes!. Moltes
gràcies!.

Maria Girbau
Hola, soc la Maria, tinc 10 anys i visc a Centelles. Del Consell espero fer amics, activitats i
passar-m’ho molt bé. Vinc de l’escola Sagrats Cors i és el meu primer any. Faig 5è B i estic molt
agraïda als meus companys. De moment, m’estan agradant molt les organitzadores, son molt
simpàtiques, la Carol i la Mònica. Tinc ganes de començar aquesta aventura. Espero estar còmoda i
passar-m’ho molt bé!

Roger Vall- Llovera
Hola, em dic Roger i soc de l’escola Sagrats Cors de Centelles. Vull donar les gràcies a tothom que
em va votar i a la meva família per haver-me deixat presentar.
Espero fer molts amics, fer moltes activitats i passar-ho molt bé.
Gràcies per escoltar-me.

Tamaya
Hola, soc la Tamaya i estic molt contenta de ser consellera, és el meu primer any i tinc moltes ganes
de treballar amb els meus companys. També tinc moltes ganes de fer activitats i d’ajudar a millorar el
poble. Vinc de l’escola Ildefons Cerdà i em va costar molt poder ser representant del consell d’Infants.
Per això em fa tanta il.lusió.
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Marta Molist Garcia

Hola soc la Marta, de l’Institut Pere Barnils i aquesta és la última trobada que faré amb el Consell
d’Infants.
M’agradaria donar la benvinguda i l’en hora bona als nous consellers que han vingut:
-En Jan Casanovas
- La Jana Vilaró
- En Jan Rehues
- el Roger Vall-llovera
-La Maria Girbau
- La Tamaya López
I també a al Ona Sallent que també ha vingut nova aquest any.
I vull donar una forta abraçada a l’Aitana que per canvi d’escola ha de marxar.
Penso que ha set una bona experiència i una molt bona oportunitat per millorar Centelles.
Vull donar les gràcies a les dinamitzadores per haver-nos escoltat en tot moment i haver-nos donar
l’ oportunitat de participar en diferents activitats i a l’alcalde i a la regidora per portar a terme les
nostres propostes.
Us trobaré molt a faltar, espero que tireu endavant el Consell i que aporteu moltes millores pel
poble.
Moltes gràcies!

Pep Bretcha
Hola, soc el Pep, vaig a l’escola Xoriguer i aquest és el meu segon any.
L’any passat em va agradar molt participar i fe activitats pel poble i espero poder-ne fer més.
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Aina Vila

Hola, soc l’Aina, ja fa un any que formo part del Consell d’infants i de moment m’està agradant molt
i espero que aquest any els Consellers que han sortit escollits treballin i s’ho passin tan bé com m’ho
estic passant jo.

Mar González

Hola, sóc la Mar González i Castro. És el segon any que estic al Consell d’infants . Estic contenta pels
nous Consellers que han entrat, crec que farem molt bon equip. I trobaré a faltar a la Marta, l’Alba,
la Núria, en Nil, En Quique, en Roc i l’Aitana.
L’any passat em va agradar molt fer les activitats i el treball del còmic i espero que aquest any sigui
igual.
Espero seguir treballant pel poble de Centelles.
Gràcies!
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