
Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 01/2017 
Data: 15 de febrer de 2017 

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

Lloc:  Casal Municipal per a la Gent Gran 
 

Membres 

 
Assistents:  

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

 Jordi Domingo – ciutadania. 
 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. 
 Anna Rodríguez - referents associació ACC de Mollerussa 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  
 Yezhira Vázquez – Equip de prevenció i mediació comunitària, Ajuntament de Mollerussa. 
 Paqui Font – referent Associació Ecobenestar. 
 Xavier Baqué  i Jordi Bonilla – alumnes IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 

 
Excusen la seva presència: 

 Amadou Dia – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Agnes – representant Associació de Polonesos. 
 Sílvia Solé - referents associació ACC de Mollerussa 

 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Accions 2017 

3. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

 

1. S’aprova l’acta anterior.  

Es procedeix a realitzar una presentació individual de cada participant,  per donar la benvinguda als nous membres 

del grup o aquelles  persones que no han pogut assistir en les últimes reunions. 

La Secretaria del CSM exposa un breu resum de quina és la dinàmica establerta en el grup i com es desenvolupa la 

seva metodologia:  

- Les reunions del grup són el 3er dimecres de cada mes a la mateixa hora i lloc. 

- Les actes s’envien a tots els membres del grup i durant un període de temps es poden fer esmenes de les 

actes mitjançant notificació a Secretaria del CSM per tal de procedir a les rectificacions. 

 

Com cada any, en la primera reunió de l’any vigent el grup selecciona a dues persones que seran els representants 

del grup. En la renovació de càrrecs, d’acord amb el procés de votació del grup, la Marta i en Jordi donen relleu a la 

Dolors Vilà  i l’Anna Rodríguez . 

Aprofitant el mateix espai d’aprovació de l’anterior acta, es demana una breu valoració de satisfacció o propostes a 

millorar per el següent plenari del CSM. El recull de les aportacions dels diferents membres com ara la Marta, l’Ana, 

la Yezhira, la Dolors, en Jaume, el Lavin, en Jordi... són: 

 

- L’espai on es celebra el plenari és l’adequat. 



- Tant per l’espai com per la dinàmica del plenari, es valora un progrés positiu els dos últims anys. 

- Es valora positivament l’ús de suport i material com Power Points per les presentacions de les accions 

anuals. 

Arrel de les valoracions el grup consensua un acord per transmetre al Grup del “Foment del Voluntariat”. Acord: 

- Que les persones referents de cada grup assisteixin a la reunió del mes d’Abril i Octubre de l’altre 

grup per poder exposar les accions que es duen a terme per tal de promoure la comunicació interna 

dels grups del CSM i la cohesió del CSM. 

- Que al mes de juny es realitzi una  reunió unificant els dos grups als baixos del Edifici Sant Jordi on la 

trobada tindrà una dinàmica establerta: 1. Realitzar un intercanvi de les accions que es diuen a terme 

per part de cada grup. 2. Organitzar un pica-pica per oferir un espai més informal als membres del 

CSM i fomentar el coneixement mutu i la cohesió de grup. 

 

2. Accions 2017 

Abans d’iniciar la pluja d’idees d’accions del 2017 es procedeix a fer un breu resum dels objectius establerts l’any 

2016 i els resultats de l’estudi “Una radiografia de Mollerussa”. 

 

Blocs definits per a treballar: 

1: Definició d’espais, detecció de necessitats a la ciutat. 

2: Donar a conèixer la tasca del CSM i de les accions desenvolupades per fomentar la participació. 

3: Promoure accions que fomentin la participació, cohesió  social i la integració. 

4: Propostes de treball intern. 

   

Un cop s’ha elaborat l’informe final de l’estudi, el grup decideix realitzar una acció que doni resposta a les 

necessitat detectades a la ciutat. Però, es proposa que cada membre del grup conjuntament amb l’acta es faci un 

petit resum de conclusions dels resultats de l’estudi per tal de poder proposar en la següent reunió accions i 

aleshores decidir entre tots i totes una a realitzar. 

 

Del resum que del resultat es va extreure aquestes 5 necessitats genèriques: 

1. El sentiment de pertinença “ser de Mollerussa”:  

- Recuperar el sentiment positiu de Sóc de Mollerussa i/o Visc a Mollerussa. 

2. Fomentar l’oci:  

- Recercar estratègies que potenciïn la recuperació de la restauració i hostaleria. 

3. Potenciar l’associacionisme:  

- Recerca aliances per la suma d’accions que promoguin la convivència i potenciar la xarxa associativa. 

4. Millorar aspectes urbanístics:  

- Elaborar informes de deteccions de barreres arquitectòniques, espais foscos i/o promoure l’ús de l’app 

“VIAPPUBLICA” 

5. Promoure la igualtat d’oportunitats, la convivència i el coneixement mutu de la diversitat de la 

ciutat:  

- Acció concreta: organitzar activitats lúdiques, culturals...  

- Acció transversal: tenir en compte aquesta detecció en les anteriors. 

 

A partir d’aquestes deteccions es va proposar una sèrie d’accions que es podien dur a terme durant aquest any: 

 

 



Primera idea:  

- Curtmetratge “Tot passejant per Mollerussa” 

Segona idea:  

- Acció conjunta amb les Associacions de Joves i AMPAS per la promoció de l’oci en positiu. 

Tercera idea: 

- Trivial de la Diversitat (temàtiques: Mollerussa, Cultura, Esport, Catalunya,...) 

 

 

3. Precs i preguntes. 

Els alumnes del IES Terres de Ponent ens informen que a mitjans de l’any 2016 es va crear l’Associació 

Cultural Juvenil de Mollerussa que integra joves entre 12 i 18 anys. 

La Yezhira informa que a través de l’òrgan de participació juvenil de la nostra ciutat es poden articular 

diferents conjuntes per a cercar més aliances.  

 


