CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2016-17

Acta de reunió
Data: 7/11/2016

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:

 Benvinguda i presentació dels nous consellers/eres.
 Preparació de l’acte de constitució del proper divendres dia 18 de novembre.
Rebem a les mares i pares d’alguns dels nous consellers/eres i els demanem les autoritzacions. Ens
falten les autoritzacions de: en Nil, la Marta, l’Alba.
En Nil ens explica que va fer un power point i que es van presentar 6 persones.
La Núria també va fer un power point, es van presentar 7 persones.
La Marta va fer una presentació en un document, es van presentar 6 persones.
L’Alba i la Marcela van explicar per que es volien presentar, es van presentar 3 i 4 persones a cada
classe.
La Clara i la Carol ens expliquen com va anar la festa dels Súpers i diuen que va anar molt bé.
Primer la ubicació no va ajudar gaire però desprès, quan van obrir les portes, la cosa es va anar
animant.

PROPOSTES:
En Nil:
. Proposa fer una cursa pel jovent i nens petits i recollir diners per ajudar, una cursa solidària.
Recordem que aquest any farem una activitat per la Marató.
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. Fer una zona verda.
. Posar més cartells d’avís d’escola per que la gent tingui més cura.
La Núria:
. Fer el parc d’skate, comentem que ho comentarem a l’Ajuntament.
Marta:
. Fer espais per que les famílies puguin anar a fer pícnics i divertir-se. Comentem de mirar a
quins espais de Centelles es pot fer picnic.
. Fer carrils bicis per Centelles.
. Millora de les fonts. La font calenta no raja l’aigua i està bruta.
Clara:
. Fer un consell d’adolescents.
. Fer en alguna festa una activitat d’agafar pomes de l’aigua.
. Al carrer Jesús hi ha un mirall que s’entela i no es pot veure bé.
. Pel dia dels esports fer tornejos de diferents modalitats durant tot el dia.
. Posar el logo del Consell d’Infants amb un codi QR que expliqui que és l’òrgan.
. Restaurar el pont de l’estació. Comentem que ja s’ha parlat i que és molt complicat.
. Posar Wifi gratis al poble.
Ioana:
. Fer la segona edició de la cursa de patinets.
Roc:
. Fer més zones verdes, al pla del Mestre.
. Fer més carrils bicis.
Emma:
. Posar una font al parc de Can Cases. S’ha d’anar fins al parc de la plaça Catalunya.
. Posar un guàrdia al migdia a l’escola Ildefons.
. Més túnels del terror o coses de por a la nit pel Cau de Bruixes.
Carol:
. Fer un dibuix de com fer el parc, demanant col·laboració a l’escola.
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Joana:
. Fer un codi QR o quan fem alguna publicitat del Consell a on expliquem que és.
Andrea:
. Que posin un pas de vianants a Can Molas del Bon Preu.
Txell:
. Posar les terrisses del petit pi una mica endarrere per que ja han tirat un.
Comencem a treballar en els discursos de l’acte de constitució. Expliquem quina serà la dinàmica
del dia de l’acte .
Quedem pel dia 18 abans per treballar una mica els discursos i fem el sorteig pel simposi del
CNIAC. Guanyadors: la Bruna i en Nil i, per si de cas, la Marta i en Roc.

Temes pendents pel proper dia
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