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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16 

 

Acta de reunió 
 
Data:  9/11/2015 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 
Temes  a tractar: 

 Presentació amb els pares. 

 Valoració de les presentacions. 

 Recollim propostes. 

 Expliquem l’eix central del curs actual. 

 Confeccionem els discursos de l’acte de constitució. 

 

Fem la presentació amb els pares i recollim les autoritzacions, expliquem les dinàmiques de 

funcionament i els horaris del Consell d’Infants. 

A l’escola Xoriguer es va presentar 10 candidatures de 14. 

A Sagrats Cors es van presentar 11 candidatures de 25 nens. A la classe d’una consellera es van 

presentar 2 persones de 25 nens. 

A l’Ildefons es van presentar 5 candidatures i va fer un prezzi de presentació. A la classe d’una 

consellera es van presentar 7 de 23. 

PROPOSTES: 

- Fer un blog del Consell d’Infants. 

- Fer un circuit de bicicletes per l’entorn de Centelles. 

- Que ens informin de com està el procés del Palau dels Comtes. Si hi haurà un procés 

participatiu per que la gent pugui dir que vol allà. 

- Tornen a demanar pel solar de davant del Bon Preu. Els expliquem que és una propietat 

privada i que l’Ajuntament no pot fer res. Demanar si poden parlar amb els propietaris per 

que el netegin. 
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- Arreglar la gespa del camp de fútbol. 

- S’han detectat alguns joves que fumen al voltant de les escoles. 

- Més activitats infantils. 

Demanem a les noves conselleres si els agradaria fer de nou la cursa de patinets i participar del Cau 

de Bruixes i ens diuen que si que els interessaria. 

 

BERENAR 

Comencem a treballar en els discursos de l’acte de constitució del proper dia 20 de novembre. 

Fem una dinàmica per saber que coneixen de l’Ajuntament i de les persones que hi treballen. A 

cada paper hi ha un càrrec (Alcalde, regidors, tècnic de l’Ajuntament, equipament, junta de govern). 

 

Temes pendents pel proper dia 

Quedem a les 18’30 h a la sala de plens per preparar l’acte de constitució del dia 20 de novembre. 
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