CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2018-19

Acta de reunió
Assisteixen; Pep, Jana, Elga, Jan, Jan, Ona, Roger, Maria, Aina, Mar,Tamaya
La Carol i la Paula com a dinamitzadores.
Falten; Eric

Data: 08/04/2019

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Recollim propostes:
Fem valoració de la marató de la Sang
No van passar molts nens ( entre 30 i 50)
Hi ha haver el problema del mal temps
Ens faltava un cartell anunciant la nostra activitat
L’espai no ajudava( poc espai a la taula, la música molt alta...)
L’activitat era senzilla per falta de temps.
Els agradaria tornar a participar a la marató de la Sang: una manualitat, escalfadors fets amb llavors
en forma de gota, pilotes antiestres en forma de gota ( amb globus vermells i arròs i farina), els pots
de la calma, taller d’ungles amb gotes de sang, pedres decorades amb esmalt d’ungles....)que vinguin
a col.laborar els exconsellers. Decorar llibretes i decorar amb gotes goma Eva...

PROPOSTES
-

Remarquen de fer l’aplicació de les papereres: s’han de localitzar totes les paperers,
geolocalitzar, fer una app, FALTARA BUSCAR NOM( PROPOSTA CONSELL D’INFANTS
CENTELLES PAPERERES...)

-

Fer el Consell cada 15 dies 8 volen fer sessions pq coneixen nens i nenes d’altres escoles, volen
poder preparar més activitats...)
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-

Consell d’Adolescents

-

Fer un dia sense cotxes per Centelles

-

Tornar a fer baixar de carros ( ja no es fa? Perquè?)

-

Fer la vorera mes ampla a la baixada del Pere Barnils.

-

Posar gronxador fet amb cordes que caben molts nens...

-

Mes control tema alcohol per carnaval.

-

El pàrquing del dia és molt brut i s’hi fan” botellons”.

-

No es veuen els dibuixos del carril bici.

-

El pas de vianant des de les piscines cobertes fins el pont de les bruixes.

-

Pintar pas de vianant carrer galejador.

-

Posar una rotonda en comptes d’un semàfor( pq es fa molta cua)

-

Que no pugin vehicles a l’hora d’entrada de l’escola Ildefons o que estigui controlat.

-

Carril bicis i patinets a la pujada del Ilefons Cerdà

-

Arreglar el banc plaça can Cases ( potser ja està)

-

Que no entrin els de la Eso a l’escola Ildefons ( a jugar a futbol, fumar...)

-

Carrer Sant Josep arreglar la paperera

-llums a la pista de Basquet de fora del parc del poliesportiu
-posar mes rampes i accessos a les voreres i escales per les persones amb mobilitat reduïda
- posar senyals als passos vianant per les persones amb discapacitat visual.
- mes activitats per infants a la festa major
Posar una tirolina en algun espai del poble
-

Tornar a fer la plaça 1 d’octubre

SEGONA PART DE LA SESSIÓ:
-fem al passei activitat sobre genere:
El joc de les bruixes i la dinàmica
Faltarà conclusions i resum de la feina feta sobre el tema a la sessió del maig
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