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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16 

 

Acta de reunió 
  
Data:  9/01/2017 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 
Temes  a tractar: 

  

 

Parlem del simposi, expliquem l’experiència i expliquem que ens va semblar. Al simposi ens van 

regalar un llibre que recull les experiències de tots els consells d’infants i el comentem amb els 

consellers. 

Valorem l’activitat de Nadal, molt positivament. Proposem noves accions per l’any vinent: caretes 

de Pare Noel, barret de pare Noel, corones de Rei Mag d’Orient, arbres de Nadal, tions, fanalets, ... 

Ens tornen a demanar la cursa de patinets. 

Demanem als consellers que si volen fer activitats pel dia de la Marató i estan d’acord per 

unanimitat. Decideixen que fem diferents activitats per que sigui més dinàmic. 

Sobre les llums de Nadal ens comenten que falten llums al carrer de Jesús, Sant Josep, correus, Font 

calenta i carrer de Sant Martí. Cal reformar les de Fortià Solar, el carrer de l’estació i carrer Socós. 

PROPOSTES 

Els consellers ens demanen una suadora o samarreta o alguna altre peça de roba com a element 

identificatiu dels consellers a les accions que es duen a terme. 

Proposen fer un concurs de piruetes o velocitat, renovar l’skate parc. Fer una web del Consell o on 

tothom pugui donar la seva opinió o valorar les nostres accions. 

Núria: 

. Fer un consell d’adolescents. 

. Fer més zones verdes. 

. Fer un codi QR d’informació a Centelles. 
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. Falten papereres a la plaça de l’Electra. 

Nil: 

. Les escales del Serrat s’haurien d’arreglar, n’hi ha unes de pedres que estan tortes i algunes 

són tan petites que no passen els cotxets. 

. Arreglar les voreres del carrer que puja cap als safarejos. 

Bruna: 

. Les terrasses dels bars del passeig ocupen massa espai, s’haurien de treure unes quantes. 

 

Txell: 

. S’hauria de controlar la Violeta, hi ha molt de fum i molt de soroll. 

Roc: 

. Que passa amb els ponts de l’estació, creuar la via no és segur. 

. Fer més carrils bicis. Mirar. 

Nil: 

. Fer papereres que tinguin bosses per recollir els excrements dels gossos. 

Clara: 

. Fer una netejada de grafitis municipal. 

Aquest any l’eix principal és l’equipament municipal del poble, demanem als consellers si saben 

quins són els equipaments que té Centelles i els enumeren. Desprès els demanem que coneixen 

dels equipaments: si estan adaptats per a gent amb diversitat funcional, si coneixen els horaris i dies 

d’obertura, etc. 

Puntuació als equipaments: 

- Biblioteca, un 9 coneixen molt bé el seu funcionament i dinàmica. 

- Poliesportiu, un 7, necessitaria seients per gent amb diversitat funcional i en comptes 

d’escales per baixar o pujar les grades fer una rampa. 

- El CAP, un 9’5, està força bé. 

- Llistat de parcs: parc de la plaça Catalunya, pla del mestre, parc de Can Cases, parc davant 

de la benzinera, parc del carrer Vic, parc davant de correus, parc del poliesportiu. 
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- Llistat de places: plaça Major, plaça dels Àngels, plaça vella, plaça Catalunya, plaça de 

l’Electra, plaça de l’Esglèsia. 

Els informem que podran participar de la reestructuració del parc del Mestre. 
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