
 

 
Grup Impulsor 
 

Acta del dia 24 de gener de 2018 
Hora: 18.00h 

Lloc: Aula polivalent del Centre Cívic 
 

1- Treball per grups 
 

- El Consell d’Infants torna a arrencar avui mateix amb l’empresa 
Itinere que el coordinarà fins a final d’aquest curs. Avui s’han 

presentat i conegut i  nosaltres aprofitem també  per fer les 
presentacions amb el Grup Impulsor. 

 

- Els tallers sobre l’ús dels DEA i primers auxilis també estan en 
marxa. Seran els dies 19 i 28 de febrer i el Manel  comenta que 

estan quasi plens. 
Parlem de fer-ho arribar als agents de salut i la Carlota se’n 

encarregarà de dir-los-ho. Els tallers porten per nom: Nosaltres 
podem salvar vides, i tu? 

A més, com que aquest projecte està coordinat per la 
Universitat de Barcelona  (amb qui vam signar conveni l’any 

passat) ens han ofert un estudi dels actius de salut del 
municipi. Aquest estudi l’elaboraran estudiants de l’Escola 

d’Infermeria a través de la metodologia d’ Aprenentatge – 
Servei. 

La Regidoria de Salut ja n’està al cas. 
La setmana vinent farem un correu a totes les entitats 

esportives per si s’hi vol apuntar alguna més. 

 
- Es comenta que alguna persona del Grup Impulsor hauria 

d’assistir a la Jornada de l’Observatori d’entitats proposada per 
al dia 10 de març a Can Rigol per analitzar i valorar els 

resultats de l’enquesta que es va passar a les entitats des de 
l’Àrea de Participació Ciutadana. 

 
2- Informació de l’elaboració del vídeo 

 
- Establim que el rodatge del vídeo de les noves tecnologies serà 

el dia 3 de març a la biblioteca. 
 

Repassem els rols: 
 

1) Pare/mare: Txell Llenas. Li preguntarà el Josep M. 



2) Infant: un nen/a membre del Consell d’Infants d’uns 11 anys 

d’edat. 
3) Gent gran: Teresa Serra. Li preguntarà la Teresa. 

4) Entitat: Rugbi la Teresa ja els ho va explicar. Cal insistir-hi. 

5) Expert: Jordi Jubany. 
6) Del Grup Impulsor, que farà de moderador i conductor de la 

taula rodona: Jaume Sans. 
7) Jove: el busca Toni Pons. 

 
Quan hàgim rebut la confirmació dels participants els escriurem un 

correu i els passarem les idees claus. 
   

 
 


