
 

 
Grup Impulsor 
 

Acta del dia 25 de gener de 2017 
 

Hora: 18.30h 
Lloc: Aula polivalent del Centre Cívic 

 
 

 
 

1. Conclusions IV Fòrum    
 

Els membres del Grup Impulsor han treballat per grups els eixos 

del IV Fòrum i han presentat les seves conclusions. Valorem les 
propostes que sorgeixen i farem un document únic que reculli tot  

el procés que hem seguit per organitzar el IV Fòrum i dels 10 anys 
de PEB. 

 
Repassem les inscripcions dels cursos de DEA i primers auxilis. El 

primer grup té 18 persones inscrites i el segon 5. En aquest últim 
s’han inscrit 5 agents de salut. 

 
 

2.  Priorització d’actuacions. 
 

Un cop hàgim redactat el document de conclusions convocarem 
una reunió politicotècnica per valorar les propostes i prioritzar-les. 

 

3. Consell d’Infants. 
 

El consell es va reunir amb el regidor Joan Molina que els va 
explicar el projecte de construir un parc metropolità a la 

Parellada. És un parc de 5 ha. i hi hauria  una zona d’oci. Van 
parlar de quina col·laboració podria fer-hi el Consell d’Infants. Ara 

els consellers ho explicaran a l’escola. 
La Laia Pascual, la nova dinamitzadora del Consell d’Infants, ha 

plegat i tornen a estar amb l’Àlex sol. Cal buscar una altra 
persona de reforç. A l’anterior comissió politicotècnica es va 

comentar que seria bo allargar el procés de participació que 
s’inicia al cicle superior fins a l’ ESO. La dificultat és com moltes 

vegades, de coordinació i dedicació del personal. 
La marxa solidària també va ser una activitat que es va preparar 

conjuntament entre cooperació en acció i el Consell d’infants. Ara 



a El Sauce, estan de vacances i nosaltres hem d’aprofitar per 

definir les nostres accions. La Carme Bagó, la Carlota i l’Àlex es 
reuniran per parlar-ne. 

 

4. Formació DEA: primers auxilis. Eix Esports 
 

Aquest punt s’ha tractat al punt 1. 
 

 
5. Altres 

 
Tractarem el tema dels horts urbans. Finalment l’ Ignasi Gras 

es quedarà els dos horts. Es farà una reunió amb l’ Ignasi i se 
li explicarà la vinculació dels horts amb el projecte de la 

Cuca, la moneda social de Begues. La Carme Bagó convocarà 
una nova reunió de cucaires. Ens posem un termini fins al 

maig aproximadament per veure com va. Si no obtenim 
resultats ens ho replantejarem. 

 

 
 


