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Acta Reunió Grup Impulsor  

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DE TORELLÓ 

Reunió virtual Zoom 

Dia: 19 de maig de 2020 de les 12.30h a 14h 

Assistents:  

▪ Núria Montanyà, Regidora d’Educació 

▪ Joan Dot, Tècnic d’Educació  

▪ Carme Camprubí, Tècnica d’Educació 

▪ Carles Muñoz, tècnic de comunicació 

▪ Carme Brugarola, assessora LIC 

▪ Meri Payan, tècnica de diversitat 

▪ Montse Martí, tècnica de formació ocupacional 

▪ Esther Martí, educadora llar d’infants La Cabanya 

▪ Laia Monterde, Xarxa Consultors 

 

S’excusen:  

▪ David Sala, com a pare IEMM 

▪ Toni Colomo, Tècnic d’Esports 

▪ Glòria Camps, cap d’estudis de l’escola Sagrats Cors 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

1.       Priorització de les accions de comunicació de 2020 del PEC 

 

Tal i com es va acordar a la darrera reunió del Grup Impulsor, es va treballar l’estratègia de 

comunicació del PEC i es va acordar a nivell polític i tècnic (educació i comunicació) la 

priorització de les accions plantejades al document. En relació al 2020 s’han destacat 8 

actuacions que s’han prioritzat de la següent manera pel Grup Impulsor. La més important és 

la dinamització de la web i les xarxes del PEC, tot i que el nivell de dinamisme dependrà dels 

recursos humans disponibles a la regidoria. En segon lloc, s’ha prioritzat completar el Banc 

d’agents educadors, és a dir, el llistat d’entitats, serveis, equipaments que tenen un rol 

educatiu a Torelló. Això està lligat a disposar d’una base de dades relacional complerta i 

actualitzada. Finalment es prioritza la campanya per al procés participatiu del PEC i la jornada 

de presentació, prevista inicialment per al 7 d’octubre. 
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En relació a la comunicació, els membres del Grup Impulsor comenten: 

▪ El Centre Cultural Islàmic fa classes d’àrab al centres de culte de Torelló, caldria 

incloure’l com a agent educador per implicar també la comunitat islàmica. 

▪ També hi ha una entitat de cooperació que pot fer xerrades sobre els projectes. 

▪ Existeix el Canal de youtube del PEC de Torelló.  Aquest és un canal que es va fer servir 

per penjar els vídeos del PEC, no està actiu. L’Ajuntament està mirant de disposar d’un 

canal propi. 

▪ Hi ha un problema de disgregació de la informació/comunicació educativa? A banda de 

la web i les xarxes socials d’Units per Educar, hi ha un perfil a twitter del Educometre, 

la plana web de la regidoria d’educació i el canal de Telegram, que s’està utilitzant 

molt per difondre formació de persones adultes on-line i informacions, alertes, etc. 

▪ En relació a la campanya de difusió del procés participatiu, es podria implicar el 

Consistori Infantil amb una sessió participativa un cop constituït (novembre) i 

proposar-los enregistrar un vídeo sobre el PEC. 

 

S’adjunta a l’acta el document de les accions de comunicació 2020. Durant les properes 

setmanes es tancarà l’estratègia de comunicació, amb accions també a mitjà i llarg termini.  

 

2. Debat sobre el mapa de recursos del PEC de Torelló 

 

Es treballa en tres grups simultanis, cadascun tracta una proposta inicial de recursos educatius, 

és a dir, de projectes, serveis, programes que responen als objectius del PEC. No es recullen  

agents educadors (centres educatius, equipaments, entitats i empreses....). 

  

 
 

El resultat dels tres plafons es pot veure aquí: 

Eix 1 // Eix 4 https://next.canvanizer.com/canvas/wX26bfy6P1DRG  

Eix 2 // Eix 5 https://next.canvanizer.com/canvas/wJqEZDoBpXPCR  

Eix 3 // Eix 6 https://next.canvanizer.com/canvas/wwMIPJ03G3Odl  

https://next.canvanizer.com/canvas/wX26bfy6P1DRG
https://next.canvanizer.com/canvas/wJqEZDoBpXPCR
https://next.canvanizer.com/canvas/wwMIPJ03G3Odl
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Es comenta que cal buscar una forma d’ordenar la informació que sigui clara, evitant al màxim 

les repeticions i que no quedi cap recurs educatiu fora. Potser l’organització per eixos va bé per 

ordenar però no per a comunicar. 

 

Caldria lligar el disseny de la infografia amb la imatge i el logotip d’units x educar. 

  

En dubte si caldria fer una infografia dels agents educadors (recursos educatius formals i no 

formals, com centres educatius, entitats, empreses, equipaments educatius...)  

 

3.       Propers passos  

 

Treballar sobre els continguts del Mapa de recursos educatius i el disseny de la infografia. 

Tancar l’estratègia de comunicació del PEC. 

 

Propera reunió: es proposa fer-la on-line (o presencial) el 30 de Juny de 2020.  L’objectiu 

principal de la reunió serà el tancament de la diagnosi socioeducativa prèvia i de l’estratègia de 

comunicació.  Així com la preparació del procés participatiu de la tardor. 

 

 


