
Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 7/2017 
Data: 13 de setembre de 2017 

Hora d’inici:  19:30h 
Hora d’acabament:  21:00h 

Lloc:  Casal Municipal per a la Gent Gran 
 

Membres 

 
Assistents:  

 Anna Villanueva – voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 
 Marta Simó – ciutadania. 
 Ana Rodríguez - referents associació AECC de Mollerussa 

 Yezirah Vázquez – Equip de prevenció i mediació comunitària, Ajuntament de Mollerussa. 
 Xavier Baqué – alumnes IES Terres de Ponent, Servei Comunitari. 
 Albert Ruiz – Cohesió social i convivència 
 Josep Àngel Lavin – president  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 Jaume Llombart – referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 
 Joan Sala Cortada – voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 Dolors Vilà – ciutadania. 
 Jordi Bonilla – alumnes IES Terres de Ponent, Servei Comunitari 
 Elisabeth Jovells- Representant de la Residència Terres de Ponent  
 Núria Figuerola – ciutadania. 

 
Excusen la seva presència: 

 Xènia Muray – tècnica ciutadania i diversitat 
 Jordi Domingo – ciutadania. 
 Mustafà – president de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 Agnes Luzka – representant Associació de Polonesos. 
 Maribel Pérez – secretaria del Consell Social.  
 Sílvia Solé - referents associació AECC de Mollerussa 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

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

3. Elaboració del díptic i difusió  

4. Informació xarrada Associació d’Alzheimer  

5. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

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

 

- Proposta de cartell: es comparteix amb tot el grup la proposta de cartell i es realitzen les següents 

observacions i modificacions: 

o Color del fons: a tothom li agrada, per tant quedarà grog 

o Lletres del títol: es canviarà el tipus de lletra a més de posar el títol recte, no ovalat com 

esta amb aquests moments.  

o L’apartat d’espai esportiu passarà a la part de dalt informant de que aquest es dura a terme 

durant tot el mati 

o En quant a l’apartat de tallers, es proposa posar alguna cosa més genèrica, com per 

exemple: “activitats per als més petits” i no especificar quins tallers es portaran a terme.  

o Els logos de les entitats no sortiran al cartell, sinó que s’imprimiran i es penjaran a l’estand.  

o Els dibuixos es proposa que quedin més difuminats i canviar-los de posició per tal de que no 

es mengin lletres.  



- Mural i graffiti 

o S’explica la proposta de realitzar el mural en les peces de puzle i a tothom li sembla bé. 

Aquestes es pintaran de blanc i el Pol Castelló realitzarà la silueta de la imatge que volem.  

o Per poder desprès col·locar les peces, disposarem dels panells que es fan servir per a les 

campanyes electorals. Es faran servir dues com a mínim, i  les mides arribarien a ser de 

2mx4m.  

o Com a imatge es realitzarà l’skyland de Mollerussa, amb els edificis més emblemàtics 

(acabar de parlar-ho amb el Pol Castelló): ajuntament; església; casa canal; consell 

comarcal; teatre l’Amistat; el Canal; el salt del Duran.  

o Les peces ja es portaran marcades amb colors i numerades en ordre per que a l’acte sigui 

més fàcil el seu muntatge. 

o Es guiarà als nens i nenes en quant als colors a fer servir per pintar cada peça, és a dir, no 

pintaran de manera aleatòria.  

- En quant a les persones que necessitem per a cada espai: 

o Stand: parlar amb el grup de “Foment del Voluntariat” per saber si hi ha dues persones que 

puguin estar a l’estand el dia 29 

o Espai esportiu: dues persones. L’Albert i faltaria algú altre. 

o Tallers: 

 Bitlles: 2 o 23 persones. Jaume Llombart + president del Club de Bitlles.  

 Taller de pintar el mural: unes 4 persones. Marta Simo; Dolors Vilà; Anna 

Villanueva i Yezirah Vazquez 

 Jocs del món: en funció de si es contracta una empresa o ho fem nosaltres 

mateixos. 

o Espai musical: dos persones. Jordi Bonilla i Xavier Baque. A més s’encarregaran de portar 

música per als moments en que no hi hagi concert ni ball de bastons i es vulgui amenitzar la 

jornada.  

- Altres: L’Anna ens confirma que l’empresa que gestiona el bar de les piscines obrirà el servei aquell 

dia.  

 

3. Elaboració del volador del Consell Social de Mollerussa  

 

Es presenta el volador que hi ha actualment i es proposen les següents modificacions:  

- El logo de l’Ajuntament de Mollerussa posar-ho a la part de baix . 

- El logo del Consell Social fer-lo servir com a títol, dins de la mateixa “baferada”. 

- Actualitzar la informació de la part del darrera del volador 

- A les “bafarades” que surten posar paraules claus que defineixen el Consell: participació ciutadana; 

cohesió social; voluntariat; cooperació... 

S’ha de tenir en compte que totes aquestes propostes s’han de compartir amb el grup de Foment del 

Voluntariat per a que puguin fer les seves aportacions. Això es realitzarà a la reunió del 18 de setembre.  

  

4. Informació Associació Alzheimer 

Es traspassa la informació relativa a la xarrada que dura a terme el Dr. Gerard Piñol el dia 21 de setembre 

de 2017 a les 20.00 al Centre Cultural i al que estem convidats i convidades. 

El Lavin informa de que el mateix dia 21 durant el mati l’Associació d’Alzheimer durà a terme activitats a 

la plaça de l’Ajuntament.  

 

No hi ha precs i preguntes 


