
 

Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 9/2017 
Data: 25 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 
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  
 Sílvia Solé - referents associació AECC de Mollerussa 
 Anna Villanueva – voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 Jordi Domingo – ciutadania. 

Excusen la seva presència: 
 Mustafà – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 

 Agnes Luzka – representant Associació de Polonesos. 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

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

3. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

 

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

 

S’acorda agafar el portàtil de la Regidoria de Benestar, Ciutadania i Infància per tal de poder 

posar música ambient durant el transcurs de l’acte, el Jordi i el Xavier seran els encarregats de 

portar un PEN amb música. 

La Xènia contactarà amb la Maria de Joventut per tal de fer difusió de l’acte. 

Per tal de poder descarregat tot el material que portarà brigada hem quedar el diumenge dia 29 

a les 08.00h , hi acudiran el Jaume el Joan i l’Albert. 

Tots els membres presents a la reunió es quedaran a desmuntar, el Jaume marxarà a les 

14:50h. 

Acordem que els membres de la Creu Roja acudeixin a les 10:00h 

Acordem  trucar al Pere Pocorull i a l’Agnes perquè facin difusió de l’acte.  

L’espai esport-musical el portaran entre l’Ana, el Xavi, el Jordi i l’Albert. A més es necessitarà 

algú mes del grup que vinguin de voluntaris. 

Els conductors de l’acte seran la Marta i la Dolors, el guió el farà l’Albert. 

6.  Precs i preguntes. 

No hi ha cap prec ni pregunta. 


