
 

CONSELL D’INFANTS CURS 2019-2020 

ACTA DEL DIA 08.11.2019 

Assistència: Falta Carlota, Paula i Karla 

Dinamitzadores: Dara i Paula 

17.00 – 18.10 h 

En arribar hem fet una dinàmica per trencar el gel i esperar que anés arribant tothom. 
Avui hem fet la dinàmica del llop ja que és un joc que els hi agrada molt. 

Valoració de l’Acte de Constitució i coses a tenir en compte pels propers anys:  

 L’alcalde proper amb el que es podia interactuar 
 Molta gent no va dir el discurs  
 Fer assaig general previ  
 Fer discursos per parelles 
 Berenar molt bé 

Formem grups per pensar en com fer el logotip i per decidir si volen que el faci un 
dissenyador professional, si el volen fer ells ja que hi ha algú que dibuixa bé, etc.  

Nom del Consell:  LLIÇANENS 

Logotip: 

- Una rodona que emmarqui el logo i difuminat pel voltant, a dins una capsa oberta que 
posi “lliçanens” de la que sortissin globus més o menys simètrics que a dins posi CI Liçà 
d’Amunt. / blau turquesa, groc, lila 

- Dissenyat per ells i elles 

- CI amb lletra doble grossa i entremig “lliçanens”. El punt de la I canvia segons si és 
nadal, halloween, etc.  

18.20 – 18.40 h 

- Berenar  

 

18.40 – 19.45 h 

En entrar de berenar ens hem repartit en tres grups per comentar les propostes que 
portaven i classificar-les en grans grups. Ho hem posat en comú i ha sortit el següent: 

URBANISME 

 Pista de l’esclat és petita; fer.la més gran 
 En els parcs posar tirolina, taules ping-pong i escacs i dames 
 Més llums de nadal 
 Carril bici a la carretera de Palaudàries i a les diferents rutes saludables 



 

 Auditori a la zona de Leroy Merlin (més concerts, etc) 
 Wifi gratis en algun punt del municipi (plaça, centre, etc.) 
 Font: al carrer Menorca (no n’hi ha o no funciona), parc de la urbanització Can 

Salgot i al carrer Ramón Llull i al parc de l’escola els Picots 
 On hi ha fonts o surt amb molta pressió o no surt 
 Tallar arrels dels arbres països catalans i c/caldes de Montbui  
 Arreglar escales per accedir a l’Skate park de Ca l’Artigas  
 Altaveus a pel carrer per posar musica de Nadal 

TRANSPORT 

 Que el transport públic sigui elèctric i que n’hi hagi més 
 Canvi l’horari del bus A4 de les 12.30h – va malament amb l’horari escolar. 

Intentar que passi a les 12.15h 

MEDI AMBIENT / CIVISME 

 Campanya de sensibilització per reciclar  
 Multa de 10 euros per llençar brossa al terra  

CULTURA 

 Festes nadal partit de hockey a la pista de gel 
 Millorar el carnaval, espectacle final de la rua, judici del carnestoltes, etc. 

SEGURETAT 

 Vigilants de pipi-cans  

Preguntes:  

 Com està el projecte de l’aparcament del Rosa Oriol? 

TEMES A TREBALLAR (Pendent): 

 Seguretat- xerrada de la policia i veure “calabozo” 
 Igualtat de gènere treballar-ho al gener per el 6 de març fer una activitat (març); 

manualitats de color lila, jocs de la igualtat de gènere, passar vídeo, fer pòsters 
sobre la igualtat de gènere, etc.  

 Medi ambient- canvi climàtic (neteja del riu Tenes i campanya de reciclatge). 
Proposar a l’ajuntament que organitzin la neteja del riu i nosaltres anar-hi com a 
voluntaris i fer cartells per penjar per poble. 

 Cultura- anar a la biblioteca al febrer i potser participar amb alguna cosa a l’abril 
per sant Jordi.  

  Disco-mòbil (per parelles fer una proposta)  

 19.45 – 19.55 h 

- Què és per mi el consell d’infants i què espero del consell d’infants (individual) 

 (individual) 


