ACTE TROBADA 16 DE NOVEMBRE VIRTUAL
Assistència: Isona, Ivana, Jana, Jan, Jan Rehues, Nil, Roger, Lluna, Aina, Hugo, Amelia, Alda,
Eric, Martina i Aira.
Dinamitzadores: Carol i Paula


BENVINGUDA AMB ELS PARES I MARES DELS NOUS CONSELLERS I CONSELLERES: la
trobada s’ha fet online i els primers 10 minuts hi havia pares i mares, els hem explicat
com funcionava i els hem acomiadat.



PRESENTACIÓ I DINÀMICA DE CONEIXENÇA: per tal de conèixer-nos amb els nois i
noies que entren a formar part del consell, hem fet una dinàmica que consisteix en
que cadascú ha de dir tres afirmacions sobre ell mateix (dues certes i una falsa) i els
altres hem d’endevinar quina és la falsa.



REPÀS DE LES ELECCIONS DELS NOUS CONSELLERS I CONSELLERES: els nous consellers i
conselleres ens han explicat com havien sortit escollits, si s’havia presentat més
companys de classe, etc.



PREPARACIÓ DE L’ACTE DE CONSTITUCIÓ (DIVENDRES 27): hem explicat en què
consisteix l’acte de constitució i que aquest any tindrà lloc al fransesc macià.
Seguidament cadascú ha preparat el seu discurs per el dia de l’acte de constitució.



RECULL DE PROPOSTES

-

renovar pistes de tennis del pavelló
canviar llums de nadal
renovar l’skate park, fer-lo més gran, etc.
canviar les carrosses dels reis
que fessin la vota dels reis per les afores també
pista de patinatge hi ha pedres i fa que caiguin
tapar els grafitis que no estan bé o són inapropiats, pàrquing del costat del bon preu,
etc.
controlar més les mesures covid’19, la gent va sense mascareta
fer una altra biblioteca, i que hi hagi més còmics mangas
netejar la nau que es guarden les carrosses de carnaval, on van els tabals a assajar,
està plena de vidres
reduir la velocitat dels cotxes a dins de centelles o controlar-ho més
els semàfors tarden molt a canviar
més pipi cans
organitzar una festa per la castanyada/hallowen per poder anar a casa d’altres
persones a buscar castanyes, caramels, etc.
preocupació per les caques de gossos

-

-

límit del volum de musica dels cotxes per dins de centelles
mini parc a la plaça major pels nens més petits
més zones verdes
fer algun scape room, xiquiparc, etc.
fer una campanya per netejar els carrers de centelles
més carrils bici i que siguin continuats
més papereres pel carrer, n’hi ha poques
perquè han tallat els arbres a la plaça de la generalitat? Volen que torni a se igual
aparcament de bicis al sagrats cors
que als caps de setmana hi hagi més paradetes de menjar i fires, foodtracks

