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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16 

 

Acta de reunió 
 
Data:  14/12/2015 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 
Temes  a tractar: 

 Valoració de l’acte de constitució. 

 Recollim propostes. 

 Decidim si participem del Cau de Bruixes i amb quines activitats. 

 

Les conselleres valoren molt positivament el dia de l’acte de constitució. Van venir de l’Ildefons 

Cerdà la directora i la tutora de 5è. Del Sagrats Cors la tutora 6è A i la tutora de 6è B, la de 5è A, 

la de 5è B i el director. Del Xoriguer vam venir la directora i el tutor de 5è. Les conselleres de 

segon any comenten que aquest any els ha agradat més l’acte de constitució d’aquest any. 

PROPOSTA 

- Proposen fer un bloc del consell d’infants. 

- Controlar més a on s’aparca a la Sagrera. 

- Davant del Bon Preu fer alguna cosa pels infants. Tornem a comentar que és un espai privat i 

no es pot fer res. 

- Als pipi cans posar circuits pels gossos. 

- Al carrer de davant de Can Molas (carrer Jesús) hi ha gent que deixa fer pipi i caca als 

gossos. 

- A la plaça Can Cases, posar  una font. 

- Posar corre cans (tubs i coses per que juguin els gossos). 

- A la Plaça de la Generalitat hi ha una esquerda (s’hauria de valorar quina és la mida 

d’aquesta). 

- Que tornin a deixar jugar a pilota a darrera de la Sagrera. 
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- Fer curses amb gossos. 

- Fer l’amic invisible. 

- Posar més pipi cans per que el poble estigui més net. Expliquem que l’important és que es 

faci un bon ús. 

- Aprofitar quan nevi per fer alguna activitat. 

- Posar un tió gegant a la Plaça com a Vic per decorar i fer-lo cagar. Expliquem que això ja es 

fa. 

- Al local nou de l’Esplai, els veïns es queixen de que hi ha molt de soroll. 

- Durant la jornada de la festa del pi fer més activitats per nens. 

- Que el carrer Jesús cap al final estaria bé posar un sot per que els cotxes no passin tant 

ràpid. 

- Un dia al mes fer cinema. Informen que al teatre ja es fa. 

- Fer una neteja popular del poble. 

- Fer una cursa amb patins. 

- Arreglar la gespa del camp de futbol. 

- Festa de la llum amb espelmes. Fer un dia de la NO contaminació, una festa sostenible, amb 

actuacions. 

- Ficar un pas de vianants davant de Can Molas del costat del Bon Preu. 

- Arreglar les voreres del carrer Sant Josep. 

- Podar els arbres més sovint. 

- Netejar més els carrers. Els expliquem que el problema és que la gent sigui una més cívica i 

neta. Hem de procurar no embrutar-los tant. 

- No posar llums en tots els fanals, repartir-les per que sigui més sostenible. 

- Fer waterpolo com activitat a la piscina. 

- Posar parquet al pavelló petit. 

- Canviar les llums de Nadal per que diuen que són molt antigues, que no consumeixin tant i 

que siguin més noves. 

- Ampliar l’skate parc. Comentem que no és possible, tècnicament no és viable. 

- Posar papereres al carrer Socors. 
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- Al carrer Hostalets, davant del DIA, hi ha un cartell molt baix i tothom xoca (adjuntem 

foto). 

- Al davant de l’Ildefons Cerdà, al davant de l’escola de baix, hi ha un pàrquing i els cotxes 

surten en contra direcció. 

- Als gronxadors del Pla del Mestre i el del davant del poliesportiu s’haurien de mirar per que 

no estan bé. 

- Arreglar el pont de la via, el que és més antic. Demanar per que no es pot arreglar (ja 

ens ho havien dit). 

- Fer un taller de disfresses per que els nens puguin fer la seva pròpia disfressa per 

Carnestoltes. 

- En el camp de la piscina  tallar l’herba i arreglar les porteries per que pugui ser un camp de 

futbol. 

- Durant les festes posar més papereres o contenidors. 

- Fer periòdicament més activitats per nens. 

- Fer una marató per recollir diners per investigar malalties. Expliquem que ja es fa la marató 

de TV3. Fer una activitat conjunta de totes les escoles. 

- Que s’organitzin rutes a peu per a gent gran. 

- Fer un dia per la gent gran. 

- Fer un dia en contra del bulling. 

- Fer tallers i manualitats per Nadal organitzades pel Consell d’Infants. 

- Organitzar un sopar del Consell d’Infants. 

- Al carrer del Marqués de Penyaplata que pintin els pas de vianants i que no deixin aparcar 

els cotxes. 

-  La placeta que hi ha al costat de l’estació de trens, hi ha un carrer de bosc i aparquen els 

cotxes, no deixant sortir als veïns. 

- Que no aparquin a l’altra part de l’escola Xoriguer, no es pot aparcar però la gent aparca. 

- Fer un carril bici a la carretera de Sant Feliu per poder anar fins a Hostalets. 

- Fer alguna extraescolar municipal de teatre per promoure fer obres amb la gent del poble i 

que puguin participar els nens (pastorets, etc.). Un triquet junior. 

- Que facin un pàrquing en els camps de dalt de l’Ildefons Cerdà per que ara és molt caòtic. 
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- Que facin un concurs de cuina organitzat per les conselleres. 

BERENAR 

Decidim que si que participarem al Cau de Bruixes: 

- Pintura de cara amb purpurina, amb plantilla. 

- Fer pins amb goma eva (bruixes, gats, barret, escombra, etc.). 

- Concurs de dibuix de bruixes. Categories: infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

- Fer taulells de tres en ratlla amb figures plastificades o de goma eva. 

Hem estat mirant la pàgina de l’ajuntament i els hem dit que tafanegin el portal web per veure que 

hi ha

 

Temes pendents pel proper dia 

Mirar el portal web de l’ajuntament.  
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