CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16

Acta de reunió
Data: 9/5/2016

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:

 Informar sobre la data de l’activitat de cooperació.
 Informar sobre el CNIAC.
 Valoració curs 2015-16.
 Demanar urgent, “petos” o alguna peça de roba identificativa.
 Confirmar hora i mati o tarda del dia 21, avisar a les conselleres.
PROPOSTES
- Fer un dia contra el bullying.
- Fer un sopar només de les conselleres, sense pares.
- Fer una excursió amb el consell.
- Més escombraries al carrer Sant Josep i al carrer Santa Coloma.
- Els contenidors del carrer Sant Josep resten visibilitat als cotxes i això pot provocar un
accident (vora l’stop).
- Fer més activitats a la festa de l’esport, com a exemple una gimcana.
- El Raid dels ausetans, fer un per més petits.
- Fer un concurs de còmics i convidar a en Lluís Cerdà.
- Tornar a posar el cartell, o bé, netejar-lo, que hi ha l’entrada. El que posa “Centelles
municipi independent.
- Arreglar la pista de tennis.
- Fer una xerrada a l’escola sobre sexe segur (informem de que segurament ja en fan).
- Fer una pista de bàsquet més cèntrica.
- Obrir les fonts que encara estan tancades.
- Tornar a posar els contenidors al carrer Hospital.
- Fer un altre skate parc.
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- Al davant de la piscina coberta hi ha un camí que està ple de males herbes, s’hauria de
netejar.
- Fer una cursa de bicicletes per l’Ajuda (conjuntament amb l’Ajuntament d’Hostalets).
- Al davant del fòrum tallar les herbes, va haver-hi un incendi fa poc.
- Fer un concurs de llibres o de contes per nens.
- Organitzar activitats pel dia 16 i 17 de maig, que és festa.
- Per quan està prevista la festa de l’esport?.
- Fer alguna activitat per la festa Major com a consell d’infants.
- Fer un consell d’adolescents.
- A darrera del Bon Preu hi ha un pas de vianants que creua directament a la pujada del pas,
s’hauria de fer una mica més a tocar amb el pas de la Ronda Tàpies, per que, la gent no baixa
per creuar.
- Organitzar una recollida menjar i/o diners pels refugiats, acompanyada d’alguna actuació.
Entreguem els qüestionaris d’avaluació i ens el retornen omplerts.
Tornem a explicar que és el CNIAP i que es poden presentar dos consellers del nostre municipi.
Entreguem una circular explicativa pels pares i autorització per poder participar per que ens la
retornin el pròxim dia.
Fem un joc per donar a conèixer els equipaments municipals.
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