CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16

Acta de reunió
Data: 8/2/2016

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:



Valoració CAU de bruixes.



Tour per l’Ajuntament amb la regidora per explicar-nos el funcionament de la institució.



Comencem a perfilar la cursa de patinets.



Col·laboració amb la cursa del Sàhara.

L’Associació Amics del Sàhara ens demana possible col·laboració per recaptar fons per la cursa que
es celebra a Centelles per ajudar al poble Sahrauí.
La regidora ens explica quines són les seves funcions i la dinàmica de funcionament de l’Ajuntament
i els seus departaments, tècnics, àrees, etc. Fem una visita guiada amb ella i ens explica com es
funciona de manera global.
Expliquem a les conselleres en que consisteix aquesta col·laboració, es tracta de fer alguna coseta
tipus polsera, anell, etc. amb els colors de la bandera del Sàhara per poder donar-los com a obsequi.
Decidim col·laborar amb les accions que es faran per recaptar fons pel campament Sahrauí.
PROPOSTES
- Dia STOP BULLIYNG.
- Al pavelló petit ficar-hi aire condicionat per què fa molta calor. Demanar si hi ha aire
condicionat.
- Concurs de gossos.
- Al carrer Collsuspina hi ha una font però no va.
- Fer una enquesta per tot el poble, sobre temes de civisme per conscienciar a la població.
- En els espais buits del poble fer coses.
- Restaurar el Palau dels Comtes.
- Fer un museu al Palau dels Comtes.
- Fer activitats d’esport.
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- Ficar pistes de bàdminton.
- Organitzar una acampada. Preguntar si a l’aplec de Puigsagordi es fa acampada o si es podria
fer en cas que la resposta fos negativa.
- Pel cap de setmana de l’esport es fan exhibicions però fer algunes activitats més per a nens.
- Fer una exhibició de monsters trucks.
- Restaurar el pont de l’estació.
- Carrer Collsuspina i la Font Calenta i l’altre que puja, fer-ho peatonal o per què. La vorera
és molt estreta i costa anar amb cotxet.
- Tornen a visibilitzar el malestar de les caques dels gossos al carrer.
- Hi ha una baixada de l’skate parc que no es segura, l’element es mou.
- Arreglar les voreres de la baixada de Can Molas del Bon Preu.
- Ficar pas de vianants a Can Molas. Demanar si es pot fer i si la resposta no és positiva per
què.
- Fer un carril bici a la pujada de l’escola Ildefons.
- Tornen a demanar fer alguna cosa al Palau dels Comtes.
- Fer aparcament de bici davant de l’escola Sagrats Cors.
- Arreglar els gronxadors del parc del Parc del Mestre.
- Que no aparquin a la vorera els cotxes ni al pas de vianants (Xoriguer).
- Al carrer Travessia de Catalunya hi ha porc senglars que ataquen als gossos.
Valoració de l’activitat de bruixes:
- En general va anar molt bé.
- Posar-nos algun distintiu per visibilitzar que som els dinamitzadors de les activitats.
- Demanar més taules.
- Valoren molt positivament la gent que va participar i els tallers. Els agradaria tornar a
participar del CAU de bruixes.
Expliquem que és el CNIAC i com es participa, els diem que es triarien dues vocals per anar a les
trobades i representar Centelles. Comentem que ho expliquin a casa per saber si es poden o volen
presentar.
La cursa de patinets es tornarà a fer, el cap de setmana de Sant Jordi, el dissabte, segurament al
matí. De cara a la propera trobada mirar de perfilar l’activitat.
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