
Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 3/2017 
Data: 26 d’Abril de 2017 

Hora d’inici:  19:30h 
Hora d’acabament:  21:15h 

Lloc:  Casal Municipal per a la Gent Gran 
 

Membres 

 
Assistents:  

 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 Anna Villanueva – voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 
 Marta Simó – ciutadania. 

 Jaume Llombart – referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 Xènia Muray – tècnica ciutadania i diversitat. 
 Dolors Vilà – ciutadania. 
 Ana Rodríguez - referents associació AECC de Mollerussa 
 Yezhira Vázquez – Equip de prevenció i mediació comunitària, Ajuntament de Mollerussa. 
 Xavier Baqué  i Jordi Bonilla – alumnes IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 Albert Ruiz – Cohesió social i convivència 
 Mustafà – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Núria Figuerola – ciutadania. 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  

 
 
 

Excusen la seva presència: 
 Agnes Luzka – representant Associació de Polonesos. 
 Sílvia Solé - referents associació AECC de Mollerussa 
 Jordi Domingo – ciutadania. 

 
 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Treball en grups segons temàtiques a realitzar l’activitat el dia 22 d’Octubre. 

3. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

S’inicia la sessió informant que la Secretaria del CSM va trucar a Alcaldia, Cultura i Secretaria per informar de la 

proposta d’acció i reservar el dia 22 per la realització de la jornada.  

Es fa un recordatori del que es va dir en l’última reunió i s’acorda treballar per grups, com també finalment fer 3  

espais segons les temàtiques que treballarem (esports, musical i món) , i a més reduir la duració de la jornada de 

4 hores a 3 hores, és a dir realitzar l’activitat de 10:00h a 13:00h. 

 

2. S’exposa treballar en grups segons temàtiques a realitzar el dia 22 d’Octubre. 

En el següent quadrant s’inclou els tres Espais que conformaran l’activitat i també, el grup de logística que 

s’encarrega de l’organització de la infraestructura que necessitarem per dur a terme les accions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Espai Esportiu 

Participants 

- Mustafà 

- Dolors Vila 

- Marta Simó 

- Albert Ruiz 

 

Acords 

- Habilitar una sèrie d’espais ( futbol, voleï, 

bàsquet...)  per practicar diferents esports. 

- Aportar el material i que la gent que assisteixi 

al acte pugui jugar. 

- Disposar de col·laboracions i/o voluntariat 

que controli els tempos dels espais perquè 

tothom participi per igual.  

- Realitzar accions per fomentar l’esport inclusiu. 

 

Accions a realitzar  

- Parlar amb esports de l’ ajuntament per saber del 

material que disposem (pilotes, xiulets, 

cronòmetres, petos....)  

- Posar-nos en contacte amb la Residència Terres 

de Ponent, ACUDA’M i Siloé per realitzar alguna 

activitat esportiva amb ells. 

 

Espai Musical 

Participants 

- Xènia Murray 

- Xavier Baqué  

- Jordi Bonilla 

- Anna Rodríguez 

Acords 

- Posar-se en contacte amb tres grups musicals: 

Fauna de Mollerussa, Associació de Senegalesos i 

Casal Popular l’Arreu (ball de bastons). 

- Es parla de fer un acte de cloenda en aquest 

espai.  

 

Accions a realitzar 

- Posar-nos en contacte amb els grups per saber 

disponibilitat. 

 

Espai del món 

Participants 

- Anna Villanueva 

- Jaume Llombart 

- Yezhira Vázquez 

- Josep Àngel Lavin 

- Núria Figuerola 

 

Acords 

- Cada associació que vulgui participar faci tallers 

per al públic.  

- L’espai el formaran 3 taules, una dedicada a jocs 

del món, i les altres dues a la realització de 

tallers. 

- Definir participació EJI. 

- Proposar acció-conjunta amb Saó de Ponent. 

 

Accions a realitzar 

- Posar-nos en contacte amb les associacions per 

saber quantes activitats es faran i quin material 

necessitem.  

- Contactar SOS Racisme, Mans Unides, Joan 

Viñals, membres del CAU, Angel Olaràn, grup 

dones àrabs, Saó de Ponent  Creu Roja del Pla 

d’Urgell. 

 

 

Logística 

Participants 

- Maribel Pérez 

- Joan Sala Cortada 

 

Temes varis 

- El Josep Àngel Lavín comenta que podem 

demanar carpa de l’Ajuntament si ho considerem 

oportú. 

- L’Anna Rodríguez se’n encarrega de assabentar-

se si s’obrirà el bar o tenim que buscar una 

alternativa. 

-  Es comenta de posar un punt d’assistència  de 

Creu Roja. 

- Es necessitarà cadires i taules. 

- Es proposa un punt d’informació del CSM. 

- Assegurança per els participants 



3. Precs i preguntes. 

S’acorda portar un plànol del recinte per poder ubicar els diferents espais que facilitaran l’organització de 

l’esdeveniment.  

Es verbalitza la necessitat d’establir el procediment de comunicació i difusió de l’esdeveniment per tal de fer el 

màxim de ressò i arribar a tota la ciutadania. Es parla d’enviar correus electrònics a les associacions, fer cartells, 

tríptics...  

S’acorda que la pròxima reunió serà el dia 17 de Maig. 


