CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16

Acta de reunió
Data: 18/1/2016

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:



Recollim propostes i preparem totes les activitats pel Cau de Bruixes

PROPOSTES
- Arreglar carrer que puja des del fòrum cap a la torre (carrer cases del vapor), hi ha molts
nens que cauen. Igual al carrer Collsuspina.
- Posar més coses al parc de la Rambla Camp de l’Aigua.
- Arreglar el parc de la residència per que han caigut els cartells.
- Fer una botiga per celíacs. Els expliquem que això és una iniciativa privada.
- Fer un parc aquàtic o de jocs. Expliquem que això és inviable.
- Millorar els bancs de la Sagrera i de la plaça dels àngels.
- Fer un game. Expliquem que això és una iniciativa privada.
- S’hauria de procurar que no s’aparqui sobre de les voreres.
- Que posi contenidors a la plaça Major, la gent ha d’anar molt lluny a llençar les
escombraries.
- Que engeguin les fonts. Expliquem que algunes fonts s’han de parar durant l’hivern per que
es glacen.
- Davant de la Violeta fa molta olor de tabac i de drogues i que no facin tan xivarri.
- Que no deixin aparcar a la vorera del davant de la Violeta.
- Asfaltar la carretera del Xoriguer.
- Arreglar la font de la plaça.
- Arreglar la pista exterior de bàsquet del poliesportiu.
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- A l’estiu fer una guerra de NEF.
- Fer un mercadet del Consell d’Infants i recaptar diners.
- Al parc del poliesportiu li falten les xarxes a les cistelles.
- Les porteries de darrera de la piscina tampoc tenen xarxa.
- Fer un concurs de disfresses i un altre de maquillatge pel Cau de Bruixes.
- Fer un museu al Palau dels Comtes.
- Fer alguna campanya de conscienciació de la contaminació i per l’escalfament global.
- Mirar de treure els graffitis de l’skate parc per que els patinets rellisquen.
- Carrer Jaume Guinovart hi ha una baixada i un trencant, allà s’hauria de posar un badem per
que els cotxes van massa ràpid.
- Fer un blog del Consell d’Infants.
- Saber com està el tema del Palau dels Comtes.
Comencem a preparar els tallers del Cau de Bruixes.
FER PETOS PER IDENTIFICAR-NOS COM A DINAMITZADORS D’ACTIVITATS
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