
 
 

1 
 

 
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’Alba, en Roc, en Quique, l’Aitana i l’Aina 

La Carol i la Mònica com a dinamitzadores. 

Falten;  la Núria 

 

Data:  12/3/2018 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 

Temes  a tractar: 

  

Informen que el dissabte 14 d’abril es farà la marató de la Sang i el dissabte 26 de maig l’activitat 

intergeneracional. 

Fem votació per saber si farem activitat per la marató de la Sang i decideixen participar. 

PROPOSTES 

Marta: 

− Fer el pas de vianants a Can Molas. 

− Demanar com està les obres del parc del pla del mestre. 

Nil: 

− Posar més escombraries al  polígon industrial, comenten que hi ha poques papereres. 

− Fer un consell d’adolescents. 

− Arreglar la vorera del carrer Montserrat. 

Quique: 

− Renovar les escombraries del poble o bé netejar-les. 

Elga: 

− Què passa amb el pont de la via?, comenten que no està bé. 
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− Arreglar el carrer adobers, la carretera, el paviment no està gens bé, falten rajoles i està molt 

malmès.  

Pep: 

− Posar llums en el pont del plaça, al costat del Palau del Comtes, està molt fosc a la nit. 

− Posar un embornal al carrer  que va cap a la torre (Sagrats Cors), s’inunda d’aigua quan plou. 

Aina: 

− Revisar el reciclatge de Centelles. 

S’explica als consellers quins van ser els acords presos amb la reunió per decidir que es faria en la 

jornada intergeneracional. La Mercè i la Carme, van recollir totes les propostes però van trobar molt 

interessant fer una gimcana, conjuntament, gent gran i consellers amb proves relacionades amb els 

temes proposats (tallers de cuina, origamis, noves tecnologies, etc). Acordem quedar amb la gent 

gran i organitzar la gimcana compartida. 

Treballem en fer alguna activitat per conscienciar als nens i nenes de Centelles sobre la importància 

d’erradicar el bullying. Els demanem propostes per fer una activitat: jocs, cartells, vídeo o qualsevol 

altre cosa que se li acudeixi. 

Recollim les idees dels grups: 

− Fer treball preventiu: mirar vídeos, proposar accions preventives, llegir llibres com a exemple 

“Wonder” adaptats a cada etapa evolutiva. Nosaltres com a consellers podríem cercar 

bibliografia al voltant del tema o documentals o pel·lícules per fer una recopilació i proposar-

ho com a temes a treballar a l’escola. Generar debat a través dels documents que es cedissin 

a les escoles. 

− A la pista de l’Ildefons Cerdà fer una activitat col·laborativa amb colxonetes i després posar 

un curtmetratge que es diu “cuerdas” i després l’han d’imitar. 

− Fer un joc de taula ple de propòsits, les primeres més fàcils  i anar complicant els propòsits. 

Aquest joc es farà a la classe i, al final, fer debat. Si no aconsegueixen algun propòsit tiren 

enrere.  

Comentem de fer un dossier recopilant totes les propostes que s’han presentat i entregar-ho a les 

escoles i penjar-ho al portal de l’Ajuntament. Els consellers estan d’acord 

Els expliquem el concurs entorn al ciberbullying a on s’ha de confeccionar un foto còmic. Els 

consellers volen concursar. 

Correus per passar informació: 
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Roc: rboleda@escolaxoriguer.cat 

Aitana; aitanacumu@gmail.com 

Alba; albadosmilsis@gmail.com 

Mare Mar; rosercastro@hotmail.com 

Mare Aina; mist1@hotmail.es  

Nil; niltubaudachs@gmail.com 

Marta; mmolist@escolaxoriguer.cat 

Pep; pbretcha@escolaxoriguer.cat 

Quique; Quique.Jimenez@ilce.cat  

Elga; egonzalez@escolaxoriguer.cat  

Mare Èric: cristina.dordal@gmail.com  

Núria;  
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