
 

 
Grup Impulsor 
 

Acta del dia 25 d’octubre de 2017  
 

Hora: 18.00 h 
Lloc: Aula polivalent del Centre Cívic 

 
 

1. Valoració de la Mostra d’entitats 
 

L’estand del PEB va estar ben muntat i va quedar prou bé. El 
vam compartir amb la XIC. En general, creiem que hi va haver 

força menys gent a la Mostra que en d’altres anys. Els membres 

del Grup Impulsor que també participaven a d’altres estands 
valoren que també hi va passar menys gent.  En tot cas també 

hi influïa l’activitat de dinamització que s’hi feia. Tot i així, el 
context del dia 8 d’octubre va ser atípic i la gent es comporta 

de formes diferents a les habituals. 
 

 
2. Treballs per grups projectes IV Fòrum 

a) Eix esports 
 

Hem detectat que Ràdio Begues ha engegat un nou programa 
de ràdio sobre els valors que es treballen en el món de l’esport. 

Demanarem informació sobre això per tenir-ho en compte a 
l’hora de desenvolupar l’eix d’esports. Tot i així, el projecte de 

generar un Decàleg d’Esports és difícil d’engegar en aquests 

moments. 
Abans del IV Fòrum ja vam detectar que les entitats esportives 

estaven en diferents estadis i no totes disposades a col·laborar 
en aquest projecte de treballar la salut social relacionada amb 

l’àmbit esportiu. 
Continuen havent-hi els problemes de veure alcohol a les 

instal·lacions esportives i d’altres que es relacionen amb els 
espais i els usos que se’n fan. 

També es detecta que hi ha un tema de gènere que s’ha de 
treballar si més no en l’esport del vòlei. Estaria bé que si hi 

hagués una situació reconeguda per un grup de pares es fes 
una demanda d’actuació amb la Regidoria de la Dona. 

En tot cas, el que és segur és que tots sabem el que NO volem 
en el món de l’esport. L’actuació del DEA es tornarà a 

programar per l’any vinent. 



 

b) Eix noves tecnologies 
 

Reflexionem com ha de ser el vídeo sobre aquest eix i tot el 

Grup Impulsor veu clar que haurà de ser en forma de 
càpsules. Podrien ser unes 5 o 6 càpsules amb dues o tres 

idees cadascuna. també podríem treballar-ho en forma de 
decàleg. 

La Sílvia ha fet un repàs del vídeo de les noves tecnologies i 
quedem que ens passarà el resum per escrit i a partir d’aquí 

tots ho treballarem. A la propera reunió del Grup Impulsor 
hauríem de concretar les idees bàsiques del vídeo. 

S’apunten ja algunes idees: 
 Infoxicació. 

 Tria de la informació interessant de la que no ho és. 
 Acompanyar els joves. 

 Anticipar-se. 
 Donar pautes. 

 Identitat digital. 

 Treballar l’autonomia 
 

c) Eix entitats 
Ja hi ha els resultats de l’enquesta que es va fer des de 

l’àrea de Participació. 
Properament hi haurà una jornada on es reflexionaran i 

debatran els resultats. 
 

 
 


