
Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 02/2017 
Data: 15 de març 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. 
 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”. 
 Xènia Muray – tècnica ciutadania i diversitat. 
 Dolors Vilà – ciutadania. 
 Yezhira Vázquez – Equip de prevenció i mediació comunitària, Ajuntament de Mollerussa. 
 Xavier Baqué  i Jordi Bonilla – alumnes IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 Musthafa – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  

 
Excusen la seva presència: 

 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 Anna Rodríguez - referents associació ACC de Mollerussa 
 Agnes – representant Associació de Polonesos. 
 Sílvia Solé - referents associació ACC de Mollerussa 

 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Aprovació acció i/o accions a desenvolupar 

3. Precs i preguntes. 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

 

1. S’aprova l’acta anterior.  

 

Aprofitant el mateix espai d’aprovació de l’anterior acta, la Núria fa una breu exposició dels resultats de la 

campanya de recaptació per poder comprar medicaments necessaris per cobrir la demanda de la Fundació Shalom 

(oferir suport als usuaris/àries del seu centre residencial per fer front a les despeses en tractaments mèdics). 

Exposa que la recol·lecta es va dur a terme durant una setmana i va ser un èxit. 

 

Tot seguit, el president de l’Associació de Senegal informa que el pròxim 07/10/2017 estan organitzant una 

jornada cultural a la Plaça de l’Ajuntament per promoure les cultures Africanes i alhora, poder comptar amb altres 

cultures Europees per la celebració del dia. El grup del CSM acorda que oferirà el suport en la difusió de l’acció i si 

escau, en l’organització de la jornada. 

 

 

 

 

 



 

2. Aprovació acció i/o accions a desenvolupar 

 
Arrel de la pluja d’idees recollida en l’acta anterior i després d’obrir un espai de debat per acordar una acció a dur a 

termes l’any 2017, el grup decideix: 
 
Acció:  

- Realització d’una jornada  lúdico/cultural a Mollerussa. 
Missió: 

- Foment de la convivència i l’oci en positiu. 
  

Objectiu:  
- Afavorir el contacte de la població mollerussenca sense discriminació de tracte per edat, gènere, ètnica, 

cultura... 
- Cultivar valors com la cooperació, integració, sentit de pertinença, tolerància, respecte a la diferència 

entres uns i els altres. 
- Aconseguir una millor convivència, adaptabilitat i adhesió per part de tots. 

 
Finalitat: 

- Donar resposta  a les necessitats detectades: sentiment de pertinença, fomentar l’oci, 
potenciar l’associacionisme i promoure la igualtat d’oportunitats, la convivència i el 
coneixement mutu de la diversitat de la ciutat. 

 
Proposta Data inicial de l’ acció: 

- Diumenge 22 d’Octubre de 2017, horari: 10.00 a 14.00 hores 
 
Ubicació acció: 

- Parc Municipal de Mollerussa i pavelló  poliesportiu com a espai alternatiu si plou 
 
Continguts de la jornada, zones d’interacció:. 
 

o Espai Musical 
 Grups de música de la ciutat (Joves). 
 DJ per música multicultural 
 Taller “Aprendre tocar la guitarra” o d’altres tallers relacionats amb la música 
 .... 

o Espai del Món 
 Jocs del Món 
 Contes Intergeneracionals. 
 Jocs tradicionals 
 ... 

o Espai Esportiu 
 Partits de futbol sense estereotips de gènere. 
 Altres esports... 
 ... 

 
- Finalització de la Trobada amb una acció conjunta. (pendent) 

 
- Paral·lelament, valorar possibilitat de: 

o Col·laboració d’empreses per aportar aigües o aliments. 
o Esbrinar si la concessió del bar del parc el dia de la Trobada esta vigent. 

 

 

3. Precs i preguntes. 

L’Anna Villanueva proposa explicar l’acció al Grup de “Foment de Voluntariat” per si de manera indirecta també 

volen col·laborar en l’organització de l’acció. 

 

 


