
    BBBBUTLLETÍUTLLETÍUTLLETÍUTLLETÍ 

  del Consell d’Infants 

                
        Juny 2016 

  

  
Convocatòria 

     
Us volem recordar que 
lapropera reunió del consell 
d’infants serà divendres 10 
de Juny de les 17.15h a 
les 19.30hal Centre Cívic Les 
Tovalloles. 
  
Temes que tractarem: 
1) Valoració de la trobada 
amb l’alcalde. 
2) Reunió amb les famílies. 

3) Valoració d’aquest curs i 
objectius fins a novembre 
2016 (si s’escau). 

  

Les vostres famílies estan 
convocades a les 18:30h, 
perquè els pugueu explicar 
el que heu estat fent aquest 
any. 
  

Acta 20 Maig 
  
Valoració de la Gimcana de la Rosa. 
Va ser divertit. Malgrat plogués, va valdre la pena continuar 
amb la gimcana. 
Hi van participar 8 grups, més que en les últimes edicions. 
Un tema a millorar és que alguns joves participants 
reclamaven més puntuació a les proves sense merèixer-se-la. 
L’alcalde ens va adreçar una carta per agrair-nos la nostra 
col·laboració en l’organització i dinamització de la gimcana. 
  
Trobada amb l’alcalde. 
Vam treballar per grups de 2 o 3. Cadascun s’encarregava de 
pensar o organitzar les propostes recollides a les escoles 
segons una zona (districte) de Sant Feliu. 
A part, un grup de “reporters” recollia les preguntes que 
volíem fer a l’alcalde. 
Encara que vam haver d’accelerar al final en el torn de 
paraules, perquè pogués parlar tothom, ho vam aconseguir! 
  
Vam enregistrar l’entrevista en àudio. I després es penjarà al 
web de Sant Feliu. 
  
Més informació, al document adjunt. 

Per a qualsevol dubte o informació que necessiteu comentar-nos: 
consellinfants.santfeliu@gmail.com  

 
 

 

 

Recull propostes Consell Infants (i escoles St. Feliu) 

20 Maig 2016, Trobada amb l’Alcalde Jordi Sanjosé. Sala de Plens Ajuntament 

 

Districte 1: Centre 

- Parquing de bicicletes davant de l’escola Tramuntana. 

- Comentar si un parquing de motos al costat del pati de l’escola Tramuntana és el millor lloc. 

- Més parcs verds amb flors i arbres bonics. 

- Més pavellons però de tots els estils. 

- Instal·lació d’una font d’aigua potable a la Plaça de la Vila. 

- Canviar de lloc els contenidors del carrer Verge de la Salut. 



- Instal·lació de porteries i cistelles de futbol a la Plaça 8 de Març. 

- Posar plantes al carrer Joan Antoni Samaranch. 

- Instal·lar més fanals a la Carretera Sànson. 

- Insal·lar unes escales mecàniques davant de l’Escola Bressol Patufet. 

- Que es tallin els arbres del carrer Prolongació Falguera. 

- Fumigar més el Parc Nadal i Llobregat. 

 

Districte 2: Falguera 

- Posar wifi al Parc Llobregat. 

- Què es pots fer per aprofitar el petit espai que hi ha davant de l’Institut Martí i Dot? 

- Fer porteries a la plaça del Falguera per no molestar els veïns i no trencar els vidres. 

- Al carrer Prolongació Falguera, a la part que s’uneix amb carrer Sant Josep s’han de canviar 
les rajoles, perquè quan plou esquitxen. 

-En el carrer Rupert Lladó on comença el carrer el Pla per la nit no es veu res. 

 

Districte 3: Roses Castellbell 

- Que facin un pipi-can a la Rambla Marquesa Castellbell. 

- Que no posin plantes o contenidors al costat dels passos de vianants perquè els cotxes 

puguin veure millor si passa gent. 

- Tornar a posar les barques a Torreblanca. 

- Arreglar els vestuaris del Palau Joan Carles Navarro. 

 

Districte 4: La Salut i Districte 5: Can Calders 

- S’ha de pintar la caseta  perquè està plena de grafitis o posar una nova caseta. 

- Tapar els graffities que hi ha a Can Maginas. 

- De vegades, al pavelló Andrey Xapkin, que vigilin amb la doble fila, que no triguin molt. 

 

Districte 6: Les Grases 

- Al CAP de la rambla s’hi ha d’afegir aparcaments. 

- Posar més tanques al parc que hi ha més a prop del pont. 

- Que la gent reculli els excrements dels gossos quan utilitzi el pipican. 

 

Districte 7: Mas Lluí 

- Fer més aparcaments de motos perquè no aparquin a la vorera. Alguns en bateria. 

- Habilitar places i parcs amb elements de gimnàstica.  

- Fer un skate park a Mas Lluí. 

- Bosses per a les caques dels gossos. 

- Llum a tots els carrers. 

- Pista d’hoquei patins. 

- Més contenidors prop del Parc Europa. 

 

 

Generals: a tot el municipi: 



- Fer una app amb el contingut del blog. 
- Que el camió de la neteja pasi per la matinada. 
- Pista de hokey patins. 

- Señals de recollida d' excrements amb bosses. 
- Un menjador social. 

- Més fonts. 
- Mapes de la ciutat al carrer. 

- Fer una sala recreativa. 

- Un espai de voleibol. 

- Arreglar els forats i els esvorancs dels parcs, places i carrers. 

- Soterrament de les vies del tren. 

- Instal·lació de bancs per asseure’s. 

- Que posin més papereres. 

- Que a les escoles vingui gent de l’Ajuntament a explicar el que fan. 

- Reixes altes al tren. 

- Que posin més pàrquings de bicicletes a les escoles. 

- Netejar el riu Llobregat. 

- Crear llapis i bolígrafs amb el logo del Consell d’Infants per donar-nos a conèixer. 

- Que el passaport cultural es reparteixi per correu. 

- Que posin multes per les caques dels gossos. 

- Que es facin projectes a les escoles, a 5è i 6è, sobre Sant Feliu i el Consell d’Infants. 

- Que es facin més aparcaments per a motos. 

- Que es posin càmeres de vigilància als arbres i més policies que vigilin la gent que tira coses 

al carrer. 

 

 

Preguntes a l’alcalde 

- Quines botigues hi haurà al nou centre comercial? 

- Quan obriran un Mc Donalds o Burger King? 

- Per què no baixen els impostos? 

- Què faran amb les vies del tren, al final? 

- Què podria fer l’Ajuntaments i hi hagués una malaltia greu a Sant Feliu? 

- Què va ser el millor de la seva infància? 

 

 

 

 

 

 


