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Consell d’Infants de Centelles 

Data: 13 de febrer del 2017 

Lloc de trobada: Ajuntament de Centelles 

Acta de la  reunió 

Demanem les propostes als consellers: 

Clara: 

 Fer un Consell d’adolescents. 

 Fer polseres Candela per recaptar fons per la investigació contra el 

càncer. 

 Fer vorera al Pla del Mestre. 

 Més WC per les festes. 

 Fer un túnel del terror organitzat des del Consell pel CAU de Bruixes., 

a on puguin participar ex consellers. 

Núria: 

 Més llocs a Centelles d’oci infantil i juvenil, però no per a petits, ja hi 

ha molts. 

 Fer estructures d’escalada però gratuïtes. 

 Fer més zones verdes, amb més zones de pic nic, tot informant, 

amb codi QR i al “futur blog del Consell”. Potser a la baixada de Can 

Bruguera, a la baixada de la via. 
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 Ensorrar el pont antic que creua la  via. 

 Fer samarretes del Consell d’Infants per que ens identifiquin. 

 Reformar el parc d’skate. 

 Més vigilància a la zona de davant de l’Electra, hi ha joves que no 

respecten. 

Nil: 

 El carrer que puja del safareig, arranjar la vorera per que està molt 

malament. 

 Que posin bosses pels excrements dels gossos a les papereres. 

Andrea: 

 Fer el pas de vianants de davant de Can Molas. 

Emma: 

 Que l’Esplai, les guspires, pugui pintar els bancs de la plaça de 

colors. 

 Posar una font a Can Cases. 

 Al semàfor de la carretera, davant les escoles, posar un sensor per 

que no s’hagin d’aturar tanta estona els cotxes. 

Marta: 

 Arreglar la font del Pla del Mestre. 

 Vigilar una mica més les persones que fumen al costat de les 

escoles. 
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Bruna: 

 A les escales del Serrat, hi ha un bar que posa una plataforma i ara 

l’han tret però hi ha els claus i són perillosos. 

Txell: 

 Reforçar amb més papereres o contenidors per les festes, sobretot, 

pel Cau de Bruixes. (PORTA FOTOS) 

 Al carrer Jesús que hi ha una perruqueria, prop del Pipa, hi ha un 

creuament de carrers i no hi ha prous passos de vianants (falten 

dos, només hi ha dos pintats). 

Marcela: 

 Arreglar la font del Serrat. 

Alba: 

 Fer a la plaça activitats i exposicions, al Palau dels Comtes. 

 

Expliquem als consellers que s’ha acordat per la reforma del Pla del 

Mestre. Ensenyem els plànols i expliquem que, alguns dels arbres són 

protegits i no es poden talar. La zona infantil s’ha de respectar, tot i què, 

es pot millorar la tanca i alguna cosa més. Hi ha dos accessos per a 

gent amb mobilitat reduïda. 

Què farien amb les taules de picnic? 

Treure les que hi ha i posar de noves més grans. 
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Què farien amb el bar? 

Que hi sigui però s’hauria de reformar. Posar lavabos.  

Què necessitem al Pla del Mestre? 

Núria: 

1. Posar un rocòdrom. 

2. Aprofitant l’ombra dels arbres, posar llocs per seure. 

3. Els gronxadors fora i posar una cosa per penjar-se (porta foto). 

4. La tiro 

5. Tirolina posar-la al cantó de les escales. 

6. Posar una taula de ping pong a on hi ha la pista rodona. 

Nil: 

1. Posar una tirolina. 

2. Un tobogan amb tub. 

3. Una aranya o rocòdrom. 

4. Mini camp de futbol. 

Clara: 

1. A prop del bar, posar una pista de bàdminton. 

2. Entre els gronxadors i la rodona una pista de volley. 

3. A prop de l’escultura una tirolina. 

4. I a l’escenari, posar una pista de ping pong. 

Bruna i Txell: 
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1. Posar un tobogan de tub davant de l’espai dels petits. 

2. Un rocòdrom. 

3. Un gronxador d’aquells rodons amb xarxa, com una cistella. 

4. Un llit elàstic. 

5. Una tirolina. 

Marta: 

1. Un mini camp de futbol. 

2. Una tirolina. 

3. Un gronxador rodó. 

4. Rocòdrom. 

5. Arreglar la font. 

----------------------------------------------- 

Ubicar els nous elements traient la pista i  els gronxadors, conservant 

l’espai diàfan i l’escenari. 

 

Els demanem de poder quedar el dia 23 de febrer a les 20 h a la Violeta, a 

la sala de vidre, per parlar amb la resta d’entitats que participen de la 

marató de la sang. Vindran: la Núria, la Clara, la Iona, en Nil i en Roc, la 

Marta potser, la Txell potser, la Bruna potser i la Marcela potser, l’Alba 

potser. Convoca la Lourdes Toneu Cruells. 

La marató és el dia 8 d’abril, els demanem que s’ho apuntin. 

Idees per la marató de la sang: 
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 Ninot amb forma de gota de sang. Goma eva, ulls, pistoles de 

silicona, cotó o vuata. 

 Un puzzle en forma de gota de sang. Cartró, cartolina, llapis. 

 Tres en ratlla de la sang. Plantilla gota de sang i xeringa, cartró. 

 Fer clauers en forma de gota de sang. 

 Fer un pin en forma de gota de sang. 

 Fer una gota i posar un propòsit. 

 Fer una gimcana amb diferents activitats. 

 Organitzar jocs diferents: carreres de sacs, mocador, buscar amb els 

ulls tapats una gota dins una galleda, perseguir a algú que porti una 

gota de sang penjada, joc de pistes, encertar la gota dins una 

galleda. 

 Cursa d’orientació buscant gotes de sang i fer una petita prova per 

desprès donar-li el carnet. PORTAR UN IDENTIFICATIU 

D’ORGANITZADORS DE LA CURSA. Proves: fer mímica, saltar a peu 

coix, portar xeringues i encertar dins una galleda, amb els ulls tapats 

buscar una gota dins una galleda amb farina o aigua, fer una 

cartolina gran amb una cartolina i amb posit vermell signar i posar 

un missatge per animar a participar, pintar una gota de sang a la 

cara, omplir amb una cullera una galleda amb aigua i colorant 

(d’una a l’altra) els més grans amb la cullera a la boca. 
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