
 

Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 8/2017 
Data: 10 d’octubre 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 
 Yezirah Vázquez – Equip de prevenció i mediació comunitària, Ajuntament de Mollerussa. 
 Xavier Baqué – alumne IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 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 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 

 
Excusen la seva presència: 

 Jordi Domingo – ciutadania. 
 Mustafà – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Anna Villanueva – voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Díptics i cartell definitius 

3. Organització de l’acte del 29 d’octubre  

4. Temes pendents acte 29 d’octubre 

5. Presentació a premsa 

6. Espais de difusió  

7. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

2. Díptics i cartells definitius.  

S’ensenya el cartell de l’acte i els díptics un cop fetes les modificacions que va proposar el grup, al 

grup li sembla bé com han quedat i acordem que aquests seran els cartells definitius de l’acte. 

També s’acorda que es pugui fer difusió de les diferents activitats que realitzen les entitats que 

formen part del Consell Social al estand que es muntarà, acordem que si que es pot fer i que enviïn 

la informació que es vol donar a la secretària del Consell Social abans del dia 25 d’octubre. 

3. Organització de l’acte del 29 d’octubre 

 

      S’explica que per penjar els logos i els noms de les entitats col·laboradores amb el Consell              

Social s’ha adaptat un mural amb cartró ploma i un marc de fusta. 

 

           S’informa al grup que: 

- El puzle està pintat de blanc i fa falta que el Pol pinti el skyline. 



- Expliquem que s’ha contactat amb el president de bitlles, i que l’Albert farà una altra 

reunió amb ell i el Jaume Llombart per tal de preparar el material que necessitem de 

cara el dia 29. 

- La Xènia explica que tal i com vam acordar, i com teníem una mica de pressupost es 

va contractar l’empresa “Festa i Fusta” per tal de dinamitzar l’espai de jocs. 

Informem que cap membre del C.S ha d’estar-hi ja que inclòs amb el preu venen dos 

monitors. 

- La secretària exposa que tenia l’encàrrec de fer el contacte amb el Carles Crespo  

membre de l’entitat Saó de Ponent per el tema del conta-contes, confirma 

l’assistència, així doncs podrem realitzar l’activitat prevista. 

- Es confirma assistència del grup de reggae africà i del grup de joves mollerussencs 

“13 July” per l’espai musical 

- L’Anna Rodríguez estarà donant suport a l’espai esportiu i a l’espai musical. 

- S’informa que el Joan Solé, s’ha posat en contacte amb la secretària per informar 

que des de Creu Roja es portarà una ambulància i un punt de suport, amb una doble 

funció, de prevenció i com a mostra per ensenyar als nens que vulguin. Així com es 

confirma que podran assistir-hi voluntaris de Creu Roja per donar suport a l’activitat. 

- L’Anna informa que el servei de bar el farà “el Xiringuito”. 

-  També,  informem que es té intenció de donar alguna beguda i alguna cosa de 

menjar als músics/col·laboradors de la jornada. 

 

4. Temes pendents de l’ acte del 29 d’Octubre 

 

- Falta confirmar l’activitat que realitzaran els bastoners ( bastoners, geganters o 

ambdues) 

- La Yezirah exposa que confirmarà si poden venir dos o tres joves  de l’ EJI per tal de 

fer el Memory dels Drets dels Infants, ho confirmarà properament. També, acordem 

que en cas que realitzem el taller del memory la Yezirah en serà la referent i la Xènia 

serà la referent del taller de pintura (puzle) 

- Contactar amb policia i protecció, avisar de l’acte amb una setmana d’antelació. 

 

5. Presentació a premsa de l’acte. 

El grup acorda que els representants del Consell Social per presentar l’acte a premsa seran el 

Jordi Domingo i la Dolors, acompanyats del Jordi i el Xavier, com el Jordi i el Xavier són menors 

d’edat s’haurà de fer una autorització paterna i trucar als instituts i d’altres gestions 

administratives que es mirarà de poder tenir-ho solucionat per la dimarts, tot i que podria 

resultar molt just de temps. La  Yezirah s’ofereix a gestionar-ho. 

La Xènia realitzarà un esquema dels punts a seguir a l’hora de presentar l’acte a premsa i el 

que s’ha de dir. 

 

6.  Precs i preguntes. 

  S’acorda  amb el grup definir els espais de difusió. 

- El Jaume penjarà cinc cartells a la zona de la punta de cal Reñé i al carrer de la Pau. 

- El Jordi Domingo en penjarà 4 a la UdL 

- Xavi i el Jordi en penjaran 2 a la Serra i la Salle 

- La Dolors s’encarregarà del  Siloé, el Centre Adults, el CAP, el Centre Mèdic, el camp 

de futbol i l’Ignasi Peraire. 

- Es penjaran a  les guixeres escoles bressol, centres educatius pendents : les Arrrels, 

Pompeu Fabra i el Carme 



- La Núria acordem que fa difusió a la part del centre de la plaça ( Punt 14, llibreries, 

Patet i farmàcia) 

- La Marta es compromet a fer difusió a la zona piscines, estació de trens i estació de 

busos. 

- La Yezirah al Bar Amistat l’Oficina Jove i l’Espai Jove 

- L’Anna penjarà els cartells a les botiges de joguines i  les perruqueries i diferents 

bars de la ciutat. 

- La secretària facilitarà els pòster als membres de l’altre grup i enviarà una nota a  

d’altres associacions  i al referent d’interAMPES 

Acordem que proposarem a la Tere Diaz de Serveis Socials  que sigui la conductora de l’acte. En 

cas de que no pugui,  ens posarem en contacte amb l’Anna perquè li digui a una persona que 

ella coneix i que fa accions d’aquestes característiques. 

S’acorda que tornarem a fer una reunió abans del dia 29 i que seria el dimecres dia 25 

d’octubre a les 19.30h al Casal Municipal per a la gent Gran. 


