
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 3/2017 
Data: 24 d’Abril de 2017 
Hora de començament: 13.00h  
Hora d’acabament: 14.30h 
Lloc: Oficina jove Comarcal.  

Assistents: 
 Pere Pocurull- Ciutadania i referent del CIS Àngel Olaran. 
 Laura Sarri-  ASPID 
 Maria Gassó - Referent de l’espai social  de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa. 
 Elisabeth Jovells- Alumna de pràctiques de la Residència Terres de Ponent 
 Dolors Vilà- Ciutadania. 
 Montse Llovera- Referent oficina  jove comarcal 
 Anna Carné- ciutadania 

 Núria López- Ciutadania  

 Yezirah Vázquez- Equip de prevenció i mediació comunitària 

 Teresa Carnicé- Voluntària de Creu Roja el Pla d’Urgell. 

 Albert Ruiz – Cohesió social i participació ciutadana 
 Maribel Pérez- Secretària del Consell Social de Mollerussa. 

 
Excusen la seva presència: 
 

 Imma Farré- Referent Càritas Parroquial Mollerussa 

 Judit Soler- Referent  de l’espai social de Catalunya- La Pedrera 
 Josep Maria Roure- Voluntari Creu Roja el Pla d’ Urgell  

 Sofia Revuelta (Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa. 

 Anna Peiró- Directora de la Llar Terres de Ponent.  

 Carme Tudela- Dinamitzadora  del Casal Municipal per a la Gent Gran. 

 

 

 
Ordre del dia 

1- Aprovació acta anterior.  

2-Explicació activitat Consell Social de convivència  
3-Resum de l’estat en que es troba el estudi del voluntariat 
4-Accions a realitzar a les escoles per foment del voluntariat 
5-Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

 
 
1.Es dona per aprovada l’acta del mes de Març de 2017.  
 

 
2. Activitat Consell Social 
 
S’explica l’activitat (jornada de convivència per fomentar l’oci en positiu) que realitzarà el 

Consell Social de Convivència el dia 22 de Maig, i s’insta a participar a qui vulgui. 

3. Estudi del voluntariat 

S’explica que s’ha fet el buidatge d’unes 24 entrevistes aproximadament, i es ressalten uns 

trets comuns que es troben en la majoria d’elles. 

- El treball en xarxa entre les entitats es limitat. 

- Les associacions creuen que manca un espai per fer demandes a l’Ajuntament. 

- Manca intercanvi d’informació entre les entitats i l’Administració ( instal·lacions 

desaprofitades, activitats que no tenen el ressò desitjat...) 



- Es coincideix en que la manera de captar més voluntaris és fomentar el voluntariat als 

instituts i escoles de la ciutat. 

Per tant, s’acorda continuar amb les entrevistes que falten per tal de confirmar i 

aportar noves conclusions de l’estudi. 

 

4. Accions a realitzar a les escoles per el foment del voluntariat. 

El grup decideix començar a fer accions per fomentar el voluntariat, i sorgeix la idea de fer 

accions concretes a les escoles, idea per altra banda que és reforçada per una de les  

conclusions de l’estudi, així doncs es crea un debat i es proposa: 

- Fer un projecte per portar a les escoles per fomentar el voluntariat. I veure la resposta de 

les escoles a la idea del CSM, esperar un feedback. 

-L’Anna Carné proposa la idea de fer un super-heroi del voluntariat ( falta posar-li nom) per 

motivar els nens a participar en el projecte. 

- Adaptar el projecte a cada escola segons la necessitat. 

- Es pensa que millor començar per accions concretes, sorgeix la idea de netejar un espai 

públic, però primer fer una introducció a les escoles per explicar el que farem. 

- Introduir la diversitat en el tema del voluntariat. 

- Fer visible la reacció a l’hora de fer coses per els altres, sorgeix la idea de fer dibuixos per 

gent sola. 

- Continuar amb la línia d’actuació de les xerrades a les escoles 

 

Per tant, s’acorda que la secretària  trucarà a la referent del PEE per  quedar en una 

reunió amb el Josep Maria i l’Anna , per veure si  veu és viable o no la presentació 

de dita acció als centres educatius. 

Posteriorment, amb la informació rebuda entre tots, pensar com pot ser aquest 

super-heroi i quines propostes concretes podem fer amb els infants de la ciutat 

explicar el projecte i esperar un retorn. 

 

5. Precs i preguntes. 

El Pere Pocurull- Ciutadania i referent del CIS Àngel Olaran, exposa que considera 

important que preguntem als instituts/escoles l’edat a qui podríem dirigir l’acció, el 

grup considera la proposta adient. 

Es recorda que el proper dia 8 de Maig a les 13:00h tindrà lloc la propera reunió. 

 
Finalitza la reunió  a les 14.30h   


