
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 10/2017 
Data:  desembre 

Hora de començament: 13.00h  
Hora d’acabament: 14.150h 

Lloc: Oficina jove Comarcal.  

 

 
Assistents: 

 
 Pere Pocurull- Ciutadania i referent del CIS Àngel Olaran. 
 Judit Soler- Referent  de l’espai social de Catalunya- La Pedrera 
 Laura Sarri- representant  ASPID 
 Núria López- Ciutadania  

 Sofia Revuelta -Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa. 

 Joan Artigas– Representant AFA Pla d’Urgell (Ass. Alzheimer) 

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

 Maribel Pérez- Secretària del Consell Social de Mollerussa. 

 Maria Gassó - Referent de l’espai social  de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa. 

 Anna Carné- ciutadania 

 

 
Excusen la seva presència: 
 

 Lourdes Fort- Coordinadora de l’àrea  d’atenció a les persones del Consell Comarcal  

 Maria Tiscar - Referent oficina  jove comarcal 
 Anna Peiró- Directora de la Llar Terres de Ponent.  

 Josep Maria Roure- Voluntari Creu Roja el Pla d’ Urgell 

 

 

 
Ordre del dia 

1- Aprovació acta anterior.  

2-Informació situació estudi sobre el Voluntariat a la ciutat de Mollerussa   

3-Preparació plenari 2018 
4- Precs i preguntes  
 
Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

 
 
1- Es dona per aprovada l’acta del mes anterior, 
 
2- La Laura ens explica en  quin moment està l’estudi sobre el voluntariat i l’associacionisme 
a la ciutat de Mollerussa que s’està portant a terme i que es podran presentar les conclusions 

en la reunió del plenari que tindrà lloc durant el mes de gener. 
 
El grup manifesta la voluntat de poder una vegada presentat l’estudi a   l’Ajuntament cercar 
quines serien les millors estratègies per fer el retorn de les conclusions a les entitats i 
associacions que han col·laborat i que aquesta serà una de les tasques a realitzar durant el 
proper any 2018. 

 
3-També, el grup valora que una altra de les accions a desenvolupar durant el proper any 
2018,  sigui la implementació de l’acció relacionada amb el fomentar els valors intrínsecs al 
voluntariat des de la infància, a través del projecte a les escoles que ja es va presentar als 
centres escolars. 
Ara s’ha de fer el contacte amb les AMPES per a poder explicar-ho i cercar també la seva 
col·laboració i poder veure si des de les AMPES es pot articular i començar a elaborar  tot el 

material al respecte i la temporització de l’acció. 
  
 
 
 



4. Precs i preguntes: 

La secretària agraeix a Sofia  , la explicació que durant el  mes de novembre es va fer  al 

Consell Social de Mollerussa sobre el programa “ Actius de Salut”. Tanmateix,  a posteriori la 

secretària del CSM va enviar a tots els  membres del CSM material facilitat per Sofia   al  

respecte sobre el programa anomenat amb anterioritat. 

Abans de finalitzar la reunió la Sofia  facilita  als membres del Consell Social participants en 

aquesta reunió,   informació i material sobre les següents accions: 

o  La Carpeta de la Meva Salut 

o La carta de "Drets i deures de la Ciutadania en relació amb la Salut i l'atenció 

Sanitària". 

La Secretaria explica al grup que la reunió del Plenari, tindrà lloc durant el mes de gener de 

2018 entre els 24 i el 31. Una vegada confirmada la data ja s’enviarà convocatòria  al 

respecte. 

 


