CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2017-18

Acta de reunió
Assisteixen;

la Marta de Xoriguer, en Nil de Sagrats Cors, en Quique, l’Èric, l’Elga, en Pep, la Mar,

l’Aitana i l’Aina
La Carol i la Mònica com a dinamitzadores.
Falten; L’Alba i en Roc que s’excusen

Data: 12/2/2018

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

T
emes a tractar:

PROPOSTES
Aina:
− La gent dels bars llencen les burilles a terra.
− Arranjar la vorera de la baixada d’en Bruguera, hi ha rajoles que estan malmeses. I al carrer
del castell d’en Fitó també.
− Davant de les pistes de tennis hi ha excrements de gos.
− La fusta del parc de davant de les pistes de tennis s’haurien de revisar.
− A la rotonda del polígon Congost, els cotxes corren molt.
Mar:
− Fer les voreres més amples al carrer Collsuspina.
− Fer més campanyes cíviques.
Quique:
− Renovar l’skate parc.
− Encendre ja les fonts, els expliquem que es poden glaçar.
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Pep:
− Que hi ha més vigilància a les festes de Carnaval. Que hi hagi més control, sobretot, que
demanin documentació i més conscienciació.
Marta:
− Escriure un llibre sobre el bullying, els consellers.
− Fer més espais verds.
− Porta una fotocòpia amb diferents propostes urbanístiques.
Èric:
− Fer més fonts i que funcionin al poble.
− Ficar atraccions diferents a la fira.
− Millorar el camp de futbol del costat de les piscines (posar herba i xarxes).
− Semàfor de vianants que duri més o que hi hagi el botó o que li posin sensor.
Elga:
− Posar més semàfors, li diem que pregunti a on.
− Posar bots a les carreteres de davant de les escoles Jacint Verdaguer i l’Ildefons Cerdà.
Expliquem que hi ha el semàfor.
− Posar un pas de vianants al carrer Comte de Centelles.
− Netejar un lloc a prop del pla del Mestre, i van els joves i està molt brut.
− Millorar el parc de davant la benzinera.
Núria:
− Consell d’adolescents.
− Més pistes de tennis.
− Papereres al jardí del parc de l’Electra.
− Una web on tothom pugui opinar sobre el poble
− Posar xarxes a les porteries del camp de la piscina.
− Fer una gimcana per la marató de la sang, proposada pels consellers.
− Marcar un camí per anar a les escoles.
2

− Conferència per parlar sobre el bullying i fer un llibre sobre el tema.
Valoració de l’activitat del Cau de bruixes:
− En general els va agradar i es podria tornar a repetir.
Informem que la setmana vinent s’ha quedat amb la tècnica de gent gran, dimarts dia 20 a les 17’15 h
a l’ajuntament, per parlar sobre l’activitat intergeneracional. L’Aina, en Quique, en Pep, l’Èric, l’Elga i
l’Aitana poden segur, la resta ja ho diran. Hem de pensar una activitat per fer conjuntament: tema
manualitats, mitja, petanca, costura, jocs tradicionals, receptes de cuina,...
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