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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2017-18 

 

Acta de reunió 
  
Assisteixen;  la Ioana, l’Andrea, la Clara, la Txell, la Bruna, la Marta de Xoriguer, en Nil de Sagrats Cors, 

la Núria de Sagrats Cors, l’Alba de l’Ildefons Cerdà, en Roc i l’Emma. Falta en Quique. 

Consellers nous: Pep i Elga de l’escola Xoriguer, Aitana i l’Eric de l’Ildefons i la Mar i la Aina de Sagrats 

Cors. 

La Carol i la Mònica com a dinamitzadores. 

Falten;   

 

Data:  6/11/2017 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 
Temes  a tractar: 

 Presentació dels nous consellers i preparació de l’acte de nomenament i cloenda del proper 

dia 17 de novembre a la Sala de Plens 

 

Donem la benvinguda als consellers nous i ens presentem, els expliquem la dinàmica de funcionament 

a les mares que han assistit.  

Els consellers ens expliquen com van anar les candidatures i com les van presentar. 

La Clara ens explica com van anar les colònies del CNIAC. Van treballar, per grups de treball, un 

manifest que es vol presentar el 20 de novembre, coincidint amb el dia internacional dels drets  dels 

infants, i conjuntament amb Save The Children. Van valorar la festa dels Súpers i van donar opinions 

i opcions noves pel saló de la infància. Es van reunir per comissions i van fer les memòries i el pla de 

treball. També han jugat, van preparar jocs de nit, etc. La Clara ens llegeix el manifest. 

El expliquem que aquest any el sopar es tornarà a fer, el dia 17, després de l’acte de Constitució 

farem un sopar. 

Els comentem que quedarem davant l’Ajuntament a les 18’30 h. 
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PROPOSTES: 

Roc 

 Fer algun taller d’empatia per les escoles, degut al moviment polític actual. Ell creu que si de 

ben petits ens donen eines per ensenyar-nos a posar-nos d’acord i negociar de grans, és més 

fàcil. 

Clara 

 Fer un consell d’adolescents, de 1r a 2n d’ESO. 

Nil 

 Posar més bústies pel poble. Li fem reflexionar sobre aquesta necessitat, fem un petit debat. 

Núria 

 Fer una aplicació a on recollir les propostes de la gent de Centelles. 

Després treballem en els discursos per l’acte de constitució. 
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DISCURSOS: 

Aina Vila Tañà 

Hola, sóc l’Aina i m’ha fet molta il·lusió sortir escollida. Dono les gràcies als companys que m’han 

votat i espero donar molt bones idees per millorar el poble. 

 

Èric Falgueras Dordal 

Hola, em dic Èric i sóc de l’escola Ildefons Cerdà, m’agrada molt ser conseller d’infants i també 

m’agradaria exprimir al màxim aquesta experiència de ser conseller. 

 

Aitana Cuevas Muñoz 

Hola, em dic Aitan Cuevas i estic molt contenta de ser consellera d’infants per què crec que és una 

molt bona oportunitat per tirar endavant el nostre poble. Per molt temps que hagi conviscut amb 

aquests companys meravellosos. 

 

Roc Boleda Feliu 

Hola, em dic Roc Boleda i tinc 11 anys. M’ha agradat molt estar conseller i aquest any és el segon que 

vinc. M’agradaria fer moltes activitats i passar-m’ho molt bé. 

 

Núria Mas Montero 

M’ha agradat l’experiència de ser consellera, aquest any hem passat molts bons moments amb els 

consellers que s’en van. Trobaré a faltar als meus companys i la vostra companyia en aquest any que 

em queda com a consellera, si és que no hi ha consell d’adolescents. No hi sereu per què ja sou grans 

i us teniu que anar. Però per altra banda vull donar la benvinguda als nous consellers i espero tenir 

tant bones experiències.  

 

Mar González i Castro 

Hola, sóc la Mar!, vaig als Sagrats Cors i faig 5è A, estic molt contenta de ser la representant de la 

meva classe. Vull donar les gràcies als meus pares i a tots els companys que han confiat en mi. 
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Emma Figueras Planas 

Hola, sóc l’Emma Figueras Planas. Aquest any jo ja marxo. Estic trista per què m’ha agradat molt 

participar i ha sigut una experiència molt divertida però ara em toca marxar. Però per una altra banda 

també estic contenta perquè entraran en Pep, l’Elga, l’Èric, l’Aitana, la Mar i l’Anna, que espero 

continuïn al consell amb la mateixa il·lusió i entusiasme com sempre. 

 

Alba Rescalvo Márquez 

Hola, sóc l’Alba i fa un any que estic al Consell d’Infants i estic molt contenta perquè a totes les 

activitat que hem fet m’ho he passat molt bé i a part eren molt divertides. Les activitats que hem fet 

han sigut: 

 Una gimcana per la marató de la sang. 

 Vam col·laborar en el campament per la pau. 

 I per últim vam fer unes postals de Nadal. 

Aquest any m’agradaria treballar el tema del bullying per què trobo que podria ser un tema bastant 

interessant per treballar al Consell d’Infants. 

 

Pep Bretcha Vila 

Estic molt content perquè he sortit conseller. Haig de donar les gràcies als meus companys de classe. 

També haig de dir adéu als consellers que ja fan primer d’ESO. 

 

Elga González Jorquera 

Hola, sóc l’Elga!, per començar vull agrair als meus pares per haver-me donat idees per fer el power 

point de presentació a l’escola i, a tots els meus companys per haver-me votat i haver confiat amb 

mi. 

Jo vull aportar moltes idees per millorar el nostre poble i vull ajudar a tothom. Moltes gràcies a 

tothom per haver-me escoltat. 
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Marta Molist Garcia 

Hola, sóc la Marta Molist i ja fa un any que estic al consell dïnfants. Vull donar una forta abraçada i un 

bon comiat als companys que ja fan primer d’ESO i ja marxen, a la Txell, la Bruna, la Clara, la Ioana, 

la Emma i l’Andrea. 

Perquè han aportat moltes propostes i són molt bones companyes. També vull donar la benvinguda 

als nous consellers que han arribar, l’Elga, en Pep, l’Aina, la Mar, l’Aitana i l’Èric. Que de ben segur 

aportaran molt bones propostes per una millora del poble. Moltes gràcies! 

 

Nil 

Hola, sóc en Nil!, i aquest any és l’últim per mi i els meus companys que van entrar juntament l’any 

passat. M’agradaria dirigir-me als nous consellers que entren aquest any. 

 

Txell 

Hola a tots!, sóc la Txell, ja fa dos anys que estic al consell d’infant i tant de bo no s’acabés. No vull 

marxar però m’ho miro des d’un altre punt de vista i és que entren unes persones responsables que 

segur que ho faran tant bé com puguin. Ara voldria acomiadar als que marxem, així que adéu a tots!. 

 

Bruna Bretcha Vila 

Sóc la Bruna, porto dos anys al consell i ja no puc seguir aquí. Tots dos anys m’han agradat molt fent 

activitats pel poble i veient com els infants centellenc es divertien jugant i passant-s’ho bé. Però marxo 

pensant que els consellers que ara fan 5è ho faran tant bé com ho hem fet nosaltres. 

 

Andrea 

Hola, sóc l’Andrea i he estat dos anys al consell d’infants i avui serà l’últim dia que estaré en ell i em 

toca acomiadar-me. M’ha encantat participar-hi, m’ho he passat molt bé i he rigut moltíssim i he fet 

moltes propostes. El que més m’ha agradat ha sigut donar la meva opinió sobre totes les propostes 

que podia fer per millorar el poble.  

També m’ha agradat molt passar petites estones del dilluns amb els meus companys del consell i les 

super dinamitzadores del consell a les que dono les gràcies per tot. Vull desitjar moltíssima sort als 

consellers que entren que segur s’ho passaran molt bé i els que es queden que ho faran igual de bé 

com al primer any!!!.  
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En general que el consell d’infants ho és tot!!!!. 

 

 

 

 


	Acta de reunió

