
2n trimestre 

DATA 10/02/2022 

ASSISTENTS 

Pau, Martí, Núria, Joana, Marçal, Jan, Vladi, Martí U., Mar, Paula, 
Júlia, Rihanna 

QUI PREN ACTA? Martí Guix 

QUI GESTIONA EL 
TORN DE PARAULA? 

Martí Ullastre i Jan Erra 

 

DE QUÈ HEM PARLAT? 

En Vladi, en Marçal, en Jan i en Martí G., ens han portat una proposta nova. Ens han presentat 

amb un power point la possibilitat de fer un Pump track a Sant Julià de Vilatorta. Tot i que la 

proposta és molt xula, s’ha considerat molt cara i fora del que nosaltres podem fer. Per aquest 

motiu, hem desestimat la proposta i ens hem centrat en la proposta del mes passat en fer una 

zona de cabanyes a les Set Fons.  

 

A QUINS ACORDS HEM ARRIBAT? 

Hem acordat fer comissions (grups de treball) per tal de pensar com fer les cabanyes i tots 

aquells aspectes a tenir en compte per tal de fer-les. Per aquest motiu s’han creat les següents 

comissions:  

Comissió de disseny: Júlia, Rihanna, Paula  

Comissió de cerca de preus: Martí G., Jan i Vladi 

Comissió de material i mètodes de construcció: Mar, Marçal i Joana  

Comissió de mides i llocs on poder-les instal·lar: Martí, Núria i Pau  

 

QUINES TASQUES TENIM PER LA PROPERA SESSIÓ? 

Per la següent sessió, cada comissió haurà de portar i presentar allò que ha trobat al respecte 

de la mida, disseny, lloc, material i preus. D’aquesta manera, es podran posar tots els aspectes 

en comú i podrem començar a dissenyar i a crear el projecte de la zona de cabanyes al Parc de 

les Set Fonts.  

Al estar tan relacionades unes comissions amb les altres, hem considerat que seria bo que 

entre les comissions es puguin trobar en algun moment per tal de compartir allò trobat i 

compartir-ho abans de presentar-ho al Consell.  

 

PROPERA SESSIÓ: DIJOUS 10 DE MARÇ 

 


