CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16

Acta de reunió
Data: 8/5/2017

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:

 Valorar l’activitat de la marató
 Informar de l’activitat solidària
 Valorar el curs del consell
 Preparar la sessió de cloenda
Els consellers valoren l’activitat de la marató com a molt positiva, va estar molt participativa. A la prova de
cantar costava una mica que s’impliquessin. També valoren que les proves com haurien d’haver sigut
rotatives (en relació al referent de la prova) per què algunes proves no eren tant dinàmiques.
Expliquem que ens han demanat de participar a l’activitat, el dia 20 de maig al matí d’11 a 13 h “campament
de pau”, muntant tendes a la plaça Major, i participant a la gravació d’un mannequin challenge per reivindicar
la situació dels refugiats.
Demanem qui pot venir: Quique sí, Nil sí,Txell, Marta, Emma, Núria, Alba, Clara, Iona, Roc i la Bruna no ho
saben.
Portarem material tipus: celo, corda, cartolines, retoladors, llapis, etc.
La Núria, en Nil, en Roc i la Iona creuen que poden portar la tenda, quedem que ens diran si, finalment, les
poden portar.
PROPOSTES
Tots i totes demanen tornar a repetir el sopar amb tots els consellers/eres.
Nil:
−

Més senyalització per indicar que es recullin els excrements dels gossos.

Marta:
−

Ens tornen a demanar pel descampat del davant del Bon Preu.

1

−

A la baixada de Can Bruguera hi ha una rotonda al costat de la via i ho desbrossen però queden les
restes de la poda, s’hauria de netejar.

−

A la font grossa s’hauria de posar una xarxa tapant el forat per què és perillós.

−

Com està el tema del desdoblament de la via de la R3?.

Txell:
−

Posar un pas de vianants entre el carrer Jesús (corba) carrer Penyaplata.

Clara:
−

Prop de la piscina coberta hi ha un descampat que porta un camí que s’hauria de marcar millor i,
potser, senyalitzar alguna ruta per aprofitar-ho.

Roc:
−

Prop del pont d’Europa hi ha carretera que puja, camí Bellesguard, que s’hauria d’arreglar per què
està ple de sots i està molt malmès.

Ens anem a berenar i desprès passem el qüestionari d’avaluació per valorar les activitats d’aquest curs i rebre
les propostes pel curs vinent.
Comencem a treballar en el discurs de cloenda.
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