
 

Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 10/2017 
Data: 27 de novembre de 2017 

Hora d’inici:  19:30h 

Hora d’acabament:  21:00h 
Lloc:  Casal Municipal per a la Gent Gran 

 

Membres 

 
Assistents:  

 Marta Simó – ciutadania. 
 Ana Rodríguez - referents associació AECC de Mollerussa 
 Jordi Bonilla– alumne IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 Albert Ruiz – Cohesió social i convivència 
 Jaume Llombart – referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 
 Dolors Vilà – ciutadania. 
 Núria Figuerola – ciutadania. 
 Xènia Muray – tècnica ciutadania i diversitat 
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 Anna Villanueva – voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 
 Xavier Baqué – alumne IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  

 
 

Excusen la seva presència: 
 Jordi Domingo – ciutadania. 
 Mustafà – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Agnes Luzka – representant Associació de Polonesos. 
 Sílvia Solé - referents associació AECC de Mollerussa 
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 

 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Preparació plenari 

3. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

 

S’aprova l’acta anterior i recordem les coses que es van dir de l’acte del 29 d’Octubre. 

- Al grup li agradaria tornar fer una altra jornada “Viu la diversitat” 

- Que l’acte es farà les dues primeres setmanes d’octubre. 

- Que es valorarà fer activitats que arrosseguin més tipus de públic, com per 

exemple gimcanes o activitats enfocades a la població més vulnerable ( ACUDAM , 

Terres de Ponent...)  

2. Preparació plenari 

El grup acorda que es proposarà a alcaldia fer el plenari les dues últimes setmanes de Gener, 

intentant que coincideixin amb dijous o dimecres.Els membres del grup del Consell Social que 

faran la presentació al plenari de les activitats realitzades durant aquest 2017 i les propostes 

per al 2018 seran la Dolors Vila i el Jordi Bonilla. 



El grup acorda que es prepararà un Power Point amb fotografies dels diferents actes que s’han 

realitzat durant aquest 2017, aquest Power Point el faran el membres que faran l’exposició amb 

el suport de la secretària del grup, la Maribel. 

També,  s’acorda que per al 2018 és faran propostes per incloure a l’acte la població amb més 

diversitats de tot tipus , i que es proposarà que referents de les diferents entitats que 

representen aquest tipus de població col·laborin amb el Consell Social per tal de poder incloure 

activitats on puguin participar. 

Una proposta que s’ha de treballar durant l’any per si la implementem o no per a l’any vinent 

seria concretar un treball amb la població als voltants dels 14 anys per veure quin tipus de 

model d’oci voldrien per a  la ciutat, ja que a l’estudi d’una radiografia de Mollerussa es copsa 

que manca oci en positiu per aquesta franja d’edat. Així com promocionar més el propi territori, 

creació d’espais on es puguin practicar i/o realitzar diferents activitats ( teatre, pintura, 

música...) posar jocs a terra als parcs on hi puguin jugar els més petits, creació d’un espai on 

es pugui aglutinar tota la població, com una bolera, futbolins, billars, màquines recreatives... 

Així doncs, el grup acorda exposar totes aquestes propostes al plenari del proper Gener, per tal 

d’establir les línies d’actuació del Consell Social per al 2018. 

  

 

3. Precs i preguntes. 

 

S’acorda que s’informarà de la propera reunió quan ens tornin resposta d’alcaldia. 

També, s’acorda que un dimecres a la tarda quedaran els representants del Consell Social que 

exposaran al Plenari, juntament amb la secretària per preparar el Power Point. 

 

   

 


