
 

 
Grup Impulsor 
 

Acta del dia 29 de març de 2017 
 

Hora: 18.30h 
Lloc: Aula polivalent del Centre Cívic 

 
 

 
1. Diverses informacions 

 
- La Moneda social de la Cuca era un projecte que havia iniciat la 

Lurdes Griñó. El va traspassar a la Carme Bagó, que ara en farà 

el seguiment. 
La Carme planteja les dificultats que té aquest projecte. Explica 

que  va parlar amb l’ Ignasi, que portarà els dos horts. Caldria 
que sortís algú de la XIC i algú del PEB per a formar part 

d’aquesta comissió de seguiment de la Cuca. A la Caseta verda, 
els dimecres es vendran en cuques els productes de l’hort. 

Un producte que podria ser emblemàtic de Begues és el tirabec. 
Això podria ser el començament d’un projecte de la cistella 

ecològica. 
 

- La Carlota i la Teresa expliquen que s’han incorporat a la 
comissió Tècnica amb els tècnics d’altres Regidories com són 

Joventut, Participació i Esports. 
 

- Parlem de si la XIC hauria de ser una entitat ja que actualment 

tenim dificultats per a sol·licitar coses a l’Ajuntament. 
 

- Ens han convidat de Sant Andreu de Llavaneres  per a anar a 
explicar la nostre experiència del PEB. Podríem anar-hi el 26 

d’abril. 
 

- El Manel planteja la complexitat dels actes en l’àmbit de l’esport. 
No només cal tractar els actes violents sinó també analitzar 

perquè passen les coses. Des de la visió educativa del  PEB 
podem treballar les reaccions i el perquè passen les coses. 

 
- Passem el document que es va presentar a la reunió d’aquest 

mes de març a les entitats i que explica el Projecte de l’àrea de 
Participació ciutadana. Si s’obre el canal d’entitats hem de 



vehicular les propostes del PEB sobre l’eix d’entitats a través del 

canal que ja s’ha establert. 
 A l’abril s’incorporarà el tècnic d’esports. 

 

- A la propera reunió podem reflexionar sobre el decàleg i el codi 
étic. Portem idees i farem una pluja d’idees. 

 
- La Carlota explica el Consell d’Infants. 

 
- Valorem els dos cursos que es van dur a terme en col·laboració 

amb la Universitat de Barcelona sobre l’ús del DEA. En total hi 
van assistir unes 45 persones. Van anar molt bé però esperàvem 

una implicació més gran de les entitats esportives. 


