
 

Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 9/2017 
Data: 27 de novembre de 2017 

Hora d’inici:  19:30h 

Hora d’acabament:  21:00h 
Lloc:  Casal Municipal per a la Gent Gran 

 

Membres 

 
Assistents:  

 Marta Simó – ciutadania. 
 Ana Rodríguez - referents associació AECC de Mollerussa 
 Jordi Bonilla– alumne IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 Albert Ruiz – Cohesió social i convivència 
 Jaume Llombart – referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 
 Dolors Vilà – ciutadania. 
 Núria Figuerola – ciutadania. 
 Xènia Muray – tècnica ciutadania i diversitat 
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 Anna Villanueva – voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 Jordi Domingo – ciutadania. 
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 

 
 

Excusen la seva presència: 
 Mustafà – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Agnes Luzka – representant Associació de Polonesos. 
 Xavier Baqué – alumne IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 

 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Avaluació acte 29 d’Octubre “Objectius” 

3. Avaluació acte 29 d’Octubre “Operativitat” 

4. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

 

2. Avaluació acte 29 d’Octubre “Objectius” 

Recordem l’estudi que es va fer, les necessitats que vam detectar en aquests estudis i d’on va 

néixer la idea de realitzar la jornada. Acte seguit valorem si s’han complert els objectius, el retorn 

que va fer la població que va venir a l’acte va ser positiu, molt bona valoració dels jocs “Festa i 

Fusta”. El grup creu que la idea d’una jornada per fomentar la convivència i la diversitat es va 

complir, ja que va venir gent de totes les edats i de varies cultures diferents, foment de convivència 

i participació als jocs intergeneracionals. 

El grup creu també que no vam captar la població d’entre 14 i 21 anys, que durant l’espai de jocs 

del món no hi havia activitats destinats a aquest tipus de públic. 

 

 

 



3. Avaluació acte 29 d’Octubre “Operativitat” 

Per el que fa a l’operativitat de l’acte el grup comenta: 

- Les propostes de dia si es torna a realitzar l’acte és la primera quinzena d’Octubre. 

- L’horari i la durada va ser l’adequat, però es proposa de fer-ho un dissabte a la 

tarda per tal d’arribar a la població més jove. 

- La difusió era millorable ja que hi havia poc coneixement de la realització de l’acte 

per part de les AMPES, també es comenta que al coincidir varis actes el mateix dia va 

fer que la població a la qual anava destinat es dividís, tot i que va venir força gent. 

- Per el que fa als espais: 

o Espai musical Bona organització però s’han de redefinir els horaris, ja que 

l’últim grup va acabar molt tard i no hi havia gairebé gent. Propostes de 

només un grup o de solapar activitats per tal de que no s’allargui tant. 

o Espai de jocs del món La pintura i els jocs de “Festa i Fusta” van tenir molt 

bona acceptació, però es necessita més material per pintar, ja que el puzle 

es va pintar molt aviat. Proposta per l’any que bé, més tallers de 

manualitats. També va faltar més material com pinzells, cartrons... 

o Espai esportiu Va faltar gent de l’organització a l’espai de bitlles, a més 

s’hauria d’haver fer un carril per als més menuts, a l’espai esportiu també 

va faltar gent ja que van desaparèixer pilotes. 

- De cara l’any que bé comencen a sortir propostes com fer una gincama i involucrar 

als del CAU ( per atreure la població mes jove) fer activitats amb robòtica... 

- També es comenta que s’ha de redefinir com fem la difusió del Consell Social a l’acte, 

ja que durant la jornada del dia 29 poca gent es va atansar a l’estand per informar-

se de que és el Consell Social. 

 

    Precs i preguntes. 

 

Es decideix que la propera reunió serà el dia 13 de desembre,  on es prepararà el plenari del 

Gener i on es faran propostes per realitzar activitats de cara a l’any que bé. 

També acordem que després de la reunió anirem a un bar proper per tal de fer un berenar-sopar 

amb tots els membres del grup. 

 

   

 


