
Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 4/2017 
Data: 17 de Maig de 2017 

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

Lloc:  Casal Municipal per a la Gent Gran 
 

Membres 

 
Assistents:  

 Anna Villanueva – voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 
 Marta Simó – ciutadania. 
 Jaume Llombart – referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 

 Xènia Muray – tècnica ciutadania i diversitat. 
 Dolors Vilà – ciutadania. 
 Ana Rodríguez - referents associació AECC de Mollerussa 
 Sílvia Solé - 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 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  

 
 
 

Excusen la seva presència: 
 Agnes Luzka – representant Associació de Polonesos. 
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 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. 

 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

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

3. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

 

S’inicia la sessió informant que el dia 22 d’Octubre al parc municipal es fa l’arribada de la mitja marató de la ciutat 

de Mollerussa, i per tant no és viable realitzar l’acte aquell dia, així doncs s’acorda que l’acte es realitzarà el 

dia 1 o el dia 29 d’octubre d’octubre tenint amb compte que aquells dies no hi ha cap altra activitat 

prevista.   

 

També acordem que en cas de condicions meteorològiques adverses l’acte es suspendrà. 

 

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. Precs i preguntes. 

 

Es confirma que el sopar es realitzarà el dia 14 de Juny a Creu Roja. 

 

S’acorda que la pròxima reunió serà el mateix dia que el sopar, el 14 de Juny. 

 

 

Espai Esportiu 

Participants 

- Mustafà 

- Dolors Vila 

- Marta Simó 

- Albert Ruiz 

 

Accions a realitzar  

 

- Parlar amb esports i cultura per confirmar data. 
- A partir del dia 3 de Juny parlar amb residencia 

Terres de Ponent per esport inclusiu. 
- Buscar espai per bitlles. 

 

 

Espai Musical 

Participants 

- Xènia Muray 

- Xavier Baqué  

- Jordi Bonilla 

- Ana Rodríguez 

 

Accions a realitzar. 

 

- Posar-se en contacte amb tres actuacions 

musicals: Fauna de Mollerussa ( Albert), 

Associació de Senegalesos (Mustafà) i Casal 

Popular l’Arreu (ball de bastons).  

 
 

 

Espai del món 

Participants 

- Anna Villanueva 

- Jaume Llombart 

- Yezirah Vázquez 

- Josep Àngel Lavin 

- Núria Figuerola 

 

Acords 

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

món, jocs intergeneracional, taller de henna, 

espai de manualitats, escacs i conta contes.) 

 

Accions a realitzar 

- Posar-nos en contacte amb les associacions per 

saber quin material necessitem i concretar les 

accions.  

- Contactar SOS Racisme, Mans Unides, Joan 

Viñals, membres del CAU, Angel Olaràn, grup 

dones àrabs, Saó de Ponent , EJI, Creu Roja del 

Pla d’Urgell. 

- Decidir fil conductor. 

 

 

Logística 

Participants 

- Maribel Pérez 

- Joan Sala Cortada 

 

Temes varis 

 

- Preguntar menú al bar per quedar-nos a dinar      

(Ana) 

- Es comenta de posar un punt d’assistència  de 

Creu Roja. 

- Preguntar si algun membre del Consell Social 

Voluntari vol participar i estar al “stand” del 

Consell Social el dia de l’acte. 

- S’acorda enviar proposta de programa. 

- Pressupost assegurança per els participants 

- Fer proposta de programació. 


