
Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 5/2017 
Data: 14 de Juny de 2017 

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

Lloc:  Centre Obert la Banqueta 
 

Membres 

 
Assistents:  

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

 Dolors Vilà – ciutadania. 
 Ana Rodríguez - referents associació AECC de Mollerussa 
 Jordi Domingo – ciutadania. 
 Yezirah 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 
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 Mustafà – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Núria Figuerola – ciutadania. 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 

 Sílvia Solé - referents associació AECC de Mollerussa 

 
 
 

Excusen la seva presència: 

 Agnes Luzka – representant Associació de Polonesos. 
 Jaume Llombart – referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 

 
 
 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Posada en comú de les gestions realitzades en relació a l’acte de l’Octubre. 

3. Propostes per l’elaboració d’un fil conductor i d’un títol per a l’acte de l’Octubre. 

4. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

 

S’inicia la sessió informant que finalment le dia marcat serà el 29 d’octubre  tenint amb compte que aquell dia 

no hi ha cap altra activitat prevista.   

 

2. Posada en comú de les gestions realitzades en relació a l’acte de l’Octubre. 

 

Es realitza una posada amb comú en relació als diferents espais i les diferents gestions realitzades per part dels 

membres del Consell. 

 

 

 



 

 

3. Propostes per l’elaboració d’un fil conductor i d’un títol per a l’acte de l’Octubre. 

 

Desprès de la realització d’una sèrie de propostes per al fil conductor,  es decideix fer un mur/mural amb caixes 

de cartró numerades, on empegarem eslògans e idees (a concretar a la propera reunió) “ construint Mollerussa, 

Mollerussa ciutat dels desitjos...” També es proposa que aquest mur/mural es pugui posar en diferents llocs de la 

ciutat, amb la idea de donar a conèixer la tasca del CSM. 

Aquests eslògans i/o idees que empegarem al mural el realitzaran en algun taller dels espais del món, i un 

dinamitzador del grup del CSM durà a terme aquest taller. 

Per definir millor el fil conductor el pròxim dia es portarà un exemple de les caixes que es volen utilitzar i 

fotografies del material disponible. 

 

 

 

 

 

Espai Esportiu 

Participants 

- Mustafà 

- Dolors Vila 

- Marta Simó 

- Albert Ruiz 

 

Accions a realitzar  

 

-Parlar amb residencia Terres de Ponent per esport 
inclusiu. 

 
Acords 
 
-El camp de bitlles es situarà a darrera del escenari. 
 

 

Espai Musical 

Participants 

- Xènia Muray 

- Xavier Baqué  

- Jordi Bonilla 

- Ana Rodríguez 

 

Acords 
 
-El grup Fauna ens confirmarà  la seva participació 
.Si no hi ha novetats o problemes amb la nova data 
actuaran els bastoners i els gegants. 
-Esperar retorn del grup de Senegalesos. 
-Contactar per al tema de l’equip de so (quan 
tinguem els grups tancats)  

 
 

 

Espai del món 

Participants 

- Anna Villanueva 

- Jaume Llombart 

- Yezirah Vázquez 

- Josep Àngel Lavin 

- Núria Figuerola 

 

Acords 

- Es faran els tallers de (, bitlles, jocs del món, jocs 

intergeneracional,  espai de manualitats,  i conta 

contes.) 

- Els membres del grup acorden a fer un fil 

conductor de l’acte, “veure a l’apartat 3 de 

l’acta.” I que aquest tingui relació amb alguna de 

les activitats que es faran a l’espai de món. 

 

Accions a realitzar 

- Concretar el material que necessitem per la 

realització de les activitats. 

- Dels jocs del món proposats escollir-ne 5 o 6. 

 

 

Logística 

Participants 

- Maribel Pérez 

- Joan Sala Cortada 

 

Temes varis 

. 
- Acordem que s’ha de contactar amb vàries 

associacions ( Creu Roja, Associació de joves, 

membres CSV, 50 i +...) ja que l’activitat 

requerirà de col·laboradors/voluntaris . 

- S’informa que el pressupost de l’assegurança 

serà d’uns 150€. 

- La proposta de programació sembla bé al grup, 

es valorarà l’opció de només fer un grup musical. 

- Fer una instància a l’Ajuntament per reservar 

l’espai, per poder fer ús del pavelló i guardar 

material, punts de llum, neteja del espai abans i 

després i col·laboració del tècnic de cultura. 



4. Precs i preguntes. 

 

S’acorda que la propera reunió tindrà lloc al Parc Municipal, que cada membre del grup aportarà idees per 

posar nom a l’activitat. 

 

També acordem portar les caixes a mode d’exemple per fer-nos una idea de com quedaria el mural, a més de 

fotografies d’algunes de les idees que han sorgit ( arbres de fusta per incloure al mural ) 

 

S’acorda que la pròxima reunió serà el 12 de Juliol i que tindrà lloc al mateix Parc Municipal. 

 

 


