
Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 6/2017 
Data: 12 Juliol de 2017 

Hora d’inici:  19:30h 
Hora d’acabament:  21:00h 

Lloc:  Parc Municipal de Mollerussa 
 

Membres 

 
Assistents:  

 Anna Villanueva – voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 
 Marta Simó – ciutadania. 
 Xènia Muray – tècnica ciutadania i diversitat. 

 Ana Rodríguez - referents associació AECC de Mollerussa 
 Jordi Domingo – ciutadania. 
 Yezirah Vázquez – Equip de prevenció i mediació comunitària, Ajuntament de Mollerussa. 
 Xavier Baqué – alumnes IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 Albert Ruiz – Cohesió social i convivència 
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 Mustafà – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Agnes Luzka – representant Associació de Polonesos. 
 Jaume Llombart – referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  
 Sílvia Solé - referents associació AECC de Mollerussa 

 
Excusen la seva presència: 

 Dolors Vilà – ciutadania. 
 Jordi Bonilla – alumnes IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 Núria Figuerola – ciutadania. 

 
 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Organització de l’espai per l’acte del 29 d’octubre  

3. Tancament del fil conductor de l’acte i recerca d’un títol. 

4. Jocs del món: explicació i exposició  

5. Elaboració del díptic i difusió  

6. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

2. Organització de l’espai per l’acte del 29 d’octubre  

S’acorda que: 

- L’escenari es situarà a la paret del pavelló, tal i com estava a l’acte que va organitzar Saó de Ponent. La 

resta d’espais romandran en els llocs que havíem acordat.  

- Ens posarem en contacte amb el president de l’associació de bitlles per redefinir la seva ubicació, per tal 

de que estiguin més a prop de la resta d’activitats.   

 

 

 

 

 

 



 

3. Tancament del fil conductor de l’acte i recerca d’un títol. 

 

Acordem que es farà un dibuix/ grafit al mur que es construirà amb les caixes que ha aportat el Lavin, 

representant la casa canal i el canal com a espai emblemàtic i per reforçar el sentiment de pertinença de 

Mollerussa. Sorgeix la idea de que el graffiti el pugui realitzar el Pol Castelló, amb el qual ens posarem amb 

contacte per tal de fer-li la proposta. Es proposa que els nens i nenes que assisteixin a l’acte pintin les caixes, 

prèviament marcades, i que al final de l’acte es construeixi el mur amb totes les caixes, on quedarà el graffiti 

pintat. També, s’acorda que al voltant del graffiti hi puguem enganxar eslògans o frases.  

 

En quant al títol, es proposen 4 títols diferents i es realitza votació per tal de presentar els més votats a alcaldia. 

Els resultats de les votacions son els següents:  

 

- Viu la diversitat: 10 vots 

- Festival multicultural: 5 vots 

- Mollerussa en positiu: 4 vots 

- Construïm la diversitat: 0 vots  

 

S’escull el títol: Viu la diversitat.   

 

4. Jocs del món: explicació i exposició 

 

Tal i com es va acordar a l’última reunió ensenyem els jocs del món i expliquem en que consisteixen, al grup li 

sembla bé, a més a més l’Agnès , presidenta de l’Associació de Polonesos s’ofereix per col·laborar amb jocs típics 

del seu país, així doncs, acordem que ens posarem en contacte amb ella per tal de tancar aquest tema.  

 

El Mustafa explica que el seu company , en Mussa pot venir a l’espai musical, per tant es confirma la presència 

d’un grup musical per part de l’ associació de Senegalesos.  

 

5.  Elaboració del díptic i difusió. 

 

Tal i com es va acordar es muntarà un “stand” del Consell Social, on es farà difusió de la feina que es realitza al 

Consell, en aquest “stand” es repartiran díptics, es pregunta al grup quins logos volen que surtin al material per fer 

la difusió i s’acorda que si podem posarem tots els logos de les associacions que i participen i si no es possible per 

espai només les nombrarem. 

També, es valora la possibilitat d’elaborar un nou díptic del Casal, mes actual per a poder incorporar-ho com a 

difusió el proper dia 29 d’octubre. 

 

6.  Precs i preguntes. 

 

Al final de la reunió es realitza un recorregut in-situ de l’espai del parc  on es realitzarà l’acte. 

Acordem que informarem de la data de la propera reunió, que serà la primera quinzena de Setembre. 

 

 


