ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 10 DE MAIG DE 2016
Número: 05/2016
Data: 10 de maig de 2016
Hora: ¾ de 5 de la tarda
Assistents:
Infants: Martí Simó, Gemma Farré, Aleix Bertran, Júlia Crespo, Zoe Tolsau, Laura Luque, Ana Armero,
Aïsha Tolsau, Om Ràfols, Josep Miret, Mireia González, Helena Garrido, Clara Vilella, Mar Medina,
Cèlia Canillas.
Regidor de Festes i Cultura: Raul Casado
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodríguez.
Excusen la seva assistència: Ivan Marcelo, Aloma Cuadrado, Pau Trapero, Marc Banchs, Pol
Vendrell, Martí Vendrell
Pren l’acta: Yolanda Rodríguez
S’obre la sessió i acta seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia del Consell.

1. LECTURA DE L’ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Fem una lectura de l’acta de l’última reunió del Consell d’Infants, i expliquem els temes tractats als
infants que no hi van assistir.
2. FESTA MAJOR
En la reunió d’avui tractarem el tema de la Festa Major.
La Gemma, la Júlia i la Mireia, proposen de fer un grup de bastoners petits, per la cercavila. Ja que
diuen que a elles els agradaria fer el ball de bastoners, però no volen anar amb el grup de bastoners
grans perquè ells/es ja saben fer molts balls i si s’apunta gent nova que no sap ballar-los perdrien molt
de temps ensenyant-los.
La Yolanda els informa que per fer un ball necessitaríem un mínim d’uns 6 nens/es. Proposem que
quan vinguin a fer les inscripcions a l’Ajuntament, anotin que volen fer bastoners petits, i si arribem al
mínim de nens/es estudiarem si podem tirar endavant la proposta.
Avui ha vingut a la reunió el Raul Casado, Regidor de Festes i Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues, per explicar als infants del Consell els actes que estan preparant per la Festa Major, i
també per escoltar les seves propostes.
Ens explica que en els diferents dies de Festa Major, s’han pensat motes activitats per infants i joves i
convida a tots els consellers/es a participar-hi.
Les activitats que es proposen son: torneig de mataconills, trial fang, espectacle musical familiar, tarda
d’aventura amb tirolina, rocòdrom, inflables..., portes obertes a la piscina municipal, torneig de pingpong, cinema a la fresca, i la gimcana del Consell d’Infants.
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Als consellers i conselleres els semblen molt bé aquestes propostes d’activitats i estan molt animats en
participar-hi.
Pel que fa a la gimcana del Consell, els infants tenen moltes ganes de tornar-la a organitzar per
aquesta Festa Major.
Proposem que en les properes reunions ens dedicarem a preparar la gimcana, i que per la propera
sessió pensarem propostes de les proves que farem a al gimcana.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a ¾ de 6 h de la tarda.
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