
 

 
Grup Impulsor 
 

Acta del dia 31 de maig  de 2017 
 

Hora: 18.30h 
Lloc: Aula polivalent del Centre Cívic 

 
 

1. Informacions diverses. 
Comencem a parlar del funcional¡ment del Consell d’Infants 

d’aquest any. Aquest curs es va començar amb dos 
dinamitzadors. L’Àlex, que ja fa anys que ho fa, i la Laia 

Pasqual, que substituïa la Berta. Però de seguida van trobar 

feina, tots dos, tal com va passar amb la Berta i es va fer 
incompatible poder fer de dinamitzadors del Consell d’Infants. 

Les últimes sessions s’han assumit per part de la Carlota i la 
Carme Bagó. El Grup Impulsor ha treballat per buscar una 

persona que pogués assumir aquesta tasca però no ens en 
sortim. Està clar que és un voluntariat però que implica un 

compromís. Fins i tot ho hem proposat a persones adultes però 
tampoc ho han vist clar. 

Aquesta circumstància de no tenir un referent clar ha influït en 
la cohesió dels consellers i conselleres. Es va posar de manifest 

el dia que van presentar a l’equip de govern els seus projectes: 
estaven poc atents i dispersos. El projecte que més els atrau és 

el del parc metropolità. Els altres: pintar el túnel de Mas Ferrer 
per dignificar l’espai i la implicació amb el Consell d’Infants de 

Nicaragua no els motiven. De fet, el dia de la Marxa per 

Nicaragua d’enguany es va notar molt. Només un conseller hi 
va participar. El nombre d’inscrits general va baixar força 

respecte a l’any passat. 
La Carlota preguntarà el cost que pot suposar una empresa que 

coordini el Consell d’Infants per tal de valorar-ho. El dia 14 de 
juny hi ha l’última sessió del Consell d’infants. S’anirà a veure 

el túnel de Mas Ferrer i s’han d’escollir els representants del 
Consell Nacional. 

El 18 de juny es farà el mercat de segona mà. Els consellers i 
conselleres van dir que hi participarien amb joguines. 

  
2. El túnel de Mas Ferrer. 

És un acte que s’ha previst de fer dins dels actes de la Festa 
Major 2017. Hem d’assegurar la presència dels consellers i 

conselleres i posar-nos en contacte amb el noi que va fer els  



 

 
grafittis del 2016. Haurem de fer trucades de recordatori ja que 

la data queda allunyada de la finalització del curs.  De moment 

hi ha dos voluntaris del Grup Impulsor: Toni Pons i Jaume Sans. 
 

 
3. Com engeguem els projectes del IV Fòrum? 

Estem a l’espera de saber els resultats de l’enquesta que es va 
passar a totes les entitats i veure quina informació ens aporten 

les preguntes sobre salut social que hi vam incloure. 
Per altra banda la Conxita Peral aporta idees sobre el codi ètic 

per a les entitats. Decidim començar pel projecte de Noves 
tecnologies. Per al proper dia portarem idees i propostes per a 

la confecció d’aquest vídeo. 
 

4. Altres 
 


