ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 8 DE MAIG DE 2018
Número: 05/2018
Data: 8 de maig de 2018
Hora: ¾ de 5 de la tarda
Assistents:
Infants: Lola González Puig, Laia Marlés Callén, Arnau Domènech Barbosa, Abderrahim Morabit
Afallah, Pau Castejón Escala, Dalya Pavón El Gueddari, Èrika Dotor Matas, Álex Marcelo Marcos
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodríguez Arasa.
Regidor de festes: Raúl Casado Ruiz
Excusen la seva assistència: Lidia Pascual Balagué, Xavier Ascoz Legaz, Santi Domènech Márquez,
Octavi Cardona Bonet, Aina Travé Soler, Ferran Cerrillo Álvarez, Aina Vallès Travé, Ona Santos Marsà,
Júlia Rosales Trias, Arnau Vidal Vendrell,
Alcaldessa: Montserrat Albet i Noya.
Pren l’acta: Yolanda Rodríguez Arasa
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 varen poder assistir.
2. FESTA MAJOR
El Regidor de Cultura i Festes, Raúl Casado, ens explica les activitats que es faran durant la festa
major.
La cercavila es farà el diumenge al migdia com cada any, i ja s’han repartir les inscripcions a l’escola
perquè tots els nens i nenes s’hi puguin inscriure. Els infants proposen de fer el ball de pastorets, ja que
a l’escola l’estan assajant per la setmana cultural i els hi agradaria fer-lo a la cercavila. Acordem que
tothom qui vulgui fer aquest ball ho posi al full d’inscripció, i si son un mínim de 6 parlarem amb les
monitores per veure si el podem fer.
Un any més s’ha organitzat una tarda d’inflables a la zona esportiva que acabarà amb la festa de
l’escuma.
Es faran tornejos esportius durant el mes de juliol, als vespres, i les finals dels tornejos es faran la
setmana de la Festa Major. Seran oberts a tothom i es faran a la zona esportiva o en alguna plaça del
poble. També es farà un partit de futbol femení, en el que les nenes que vulguin també hi podran
participar.
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Un dia a la tarda hi haurà cinema a l’Auditori amb crispetes. El Raúl proposa als infants que facin
propostes de les pel·lícules que els agradaria veure.
El diumenge abans de la Festa Major, al matí, s’organitzarà el Trial Fang, i el divendres hi haurà dia de
Portes obertes a la piscina municipal.
I el mateix dia del Trial Fang a la tarda, es farà l’activitat que cada any organitzen els nens i nenes del
Consell d’Infants.
El Raúl els hi explica que des de fa anys que s’està organitzant una gimcana des del Consell d’Infants,
però que si volen poden preparar alguna altre activitat que els hi agradi més. També els hi proposa,
que facin un escrit pel Butlletí Dia a dia explicant l’activitat que prepararan, perquè tothom estigui
informat i hi participi més gent.
Preguntem als consellers/es si tenen propostes noves sobre aquesta activitat de la Festa Major, o si
volen continuar fent la gimcana. I la majoria acorden que volen fer una activitat diferent, una de les
propostes és fer una cursa d’orientació.
Acordem que pensarem com fer aquesta cursa d’orientació i en la propera reunió començarem a
preparar-la.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a ¾ de 6 de la tarda.
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