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Acta del Grup Impulsor
Reunits el 3 de març de 2017, a Can Pasqual.
Odre del dia:
1.
2.
3.
4.

Repàs de la reunió anterior.
Definició de la proposta les línies estratègiques del PEC.
Preparació del I Fòrum Educatiu d’Esparreguera
Torn de preguntes, agraïments i comiat

1. Repàs de la reunió anterior
Llegim l’acta
2. Proposta de reptes i línies estratègiques del PEC
- CONVIVÈNCIA: “ESPARREGUERA AMABLE”
- Cal fer accions de prevenció del racisme. Es veuen actituds incíviques al carrer.
- Cal sensibilitzar sobre la diferència, fomentar la no discriminació per raó de sexe, religió,
cultura.
- Els serveis i equipaments que ja existeixen, fer-los més inclusius!
- Taula cívica de convivència (civisme, educació, tolerància, empatia, assertivitat, etc.)
- Prevenció durant la infància, mitjançant activitats a les escoles (Activitat “Civisme” de la
Policia, Festa de l’Esport que inclogui modalitats esportives per a la diversitat funcional)
- ART i ESCOLA
- Connectar les escoles amb les arts plàstiques, escèniques i visuals, que hi ha tradició al
poble.
- CONÈIXER L’ENTORN
- Cal fomentar el coneixement de l’entorn
- PROMOURE LA XARXA D’AMPES
- Construcció de coneixement. Aprenentatge entre iguals.
- Manca de visió de col•lectiu, s’ha de dinamitzar més, les ampes ja pateixen de poca participació, cal veure un benefici clar, ja hi ha hagut l’intent d’una xarxa d’ampes i encara no
s’ha materialitzat, cal informació a pares i mares novells.
- Fons solidari: cada escola té el seu.
- COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS:
- Cal evitar solapaments de dates i d’activitats. Hi ha bona voluntat per a fer coses. Sensació de què el poble està viu. Cal fer més visibles les actuacions que ja es van fent. Falta
intercanvi entre entitats. Es podríen fer vídeos dels projectes. Reunió de representants per
a recollir les inquietuds. Potenciar el que ja tenim i els punts d’unió per a crear comunitat.
- COMUNICACIÓ DIFUSIÓ
- No arriba informació als barris, no hi ha una estratègia comunicativa de l’Ajuntament ni
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del conjunt d’entitats. Els barris ja no són només de segona residència.
- ACCESSIBILITAT ALS ESTABLIMENTS
- Rampes per a cotxets, cadires de roda.
- Reconèixer els establiments que ja ho fan.
- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ
- Tenir en compte els diferents graus de participació existents, preguntar més sobre quins
interessos té la població.
- EQUIPAMENTS EDUCATIUS
- Evitar la massificació a l’educació secundària.
- El que fa un PEC és generar experiències de convivència positiva entre els ciutadans/es.
3. Preparació del I Fòrum Educatiu d’Esparreguera
- Explicació i aprovació de la proposta d’organització i ordre del dia del Fòrum.
- Voluntaris per a llegir els REPTES del PEC: Miguel, Lourdes, Isaac, Rosa i Aniceto.
- Exposició amena i planera.
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