
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 
Núm. de sessió: 1/2017 
Data: 13 de febrer 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. 
 Anna Peiró- Directora de la Llar Terres de Ponent.  
 Eli- Alumna de pràctiques de la Residència Terres de Ponent 
 Dolors Vilà- Ciutadania. 
 Carme Tudela- Dinamitzadora  del Casal Municipal per a la Gent Gran. 
 Judit Soler- Referent  de l’espai social de Catalunya- La Pedrera 
 Josep Maria Roure- Voluntari Creu Roja el Pla d’ Urgell 
 Montse Llovera- Referent oficina  jove 
 Sofia Revuelta (Referent Salut Comunitària) i Mireia -Directora Cap Mollerussa. 

 Anna Carné- ciutadania 

 Núria López- Ciutadania  

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

 Yezirah Vázquez- Equip de prevenció i mediació comunitària 

 Aurembiaix Tuxans alumna de pràctiques de  l’equip de prevenció i mediació comunitària 

 Maribel Pérez- Secretària del Consell Social de Mollerussa. 
 

Excusen la seva presència: 
 Elisabeth Martínez- Representant de Càritas Parroquial de Mollerussa 
 Alba Pla- Referent del CPNL del Pla d’ Urgell. 

 Antonieta Plaza- Voluntària de Creu Roja el Pla d’Urgell. 

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

 
Ordre del dia 

1-Presentació noves incorporacions al CSM. 
2- Aprovació acta anterior.  
3-Nous representants del grup per a l’any 2017. 
4-Valoració plenari 2017 
5-Estudi sobre voluntariat 
3-Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

 
 
1-La secretària dona la benvinguda  als nous membres que s’incorporen  aquest any 2017.Es fa una 
roda de presentació de tots els participants per a facilitar que es coneguin  i la secretària aprofita per 
recordar el funcionament del Consell Social. 
 
La secretària informa  al grup que s’han elaborat unes fitxes d’autorització de drets d’imatge per allò que 
fa referència  al  Consell Social. També, explica la secretària  que s’ha fet un grup de wassap del grup, 
que és exclusivament per aportar informació sobre les accions que desenvolupem i que la participació en 
aquest és voluntària, si algú no vol que s’incorpori el seu telèfon al grup, que ho comuniqui a la 
secretària. 
 
S’acorda enviar per part de la secretària a través de correu electrònic les dades de contacte de totes les 
persones que formen part del grup de “Foment del voluntariat” del Consell, per tal de que puguem estar 
amb contacte.  
 
S’acorda que es continuaran fent les reunions del grup ,el segon dilluns de mes de les 13.00 a les 14.30 
a l’Oficina Jove. Els mesos de juliol i agost no hi ha reunions. 
 
 
2-Es dona per aprovada l’acta del mes de desembre de 2016.  
 
3.Nous representants del CSM any 2017 
 
S’ofereixen per representar al grup “Foment del Voluntariat”  durant aquest any 2017 l’ Anna Carné i en 

Josep Maria Roure. S’acorda per unanimitat aquest fet.   
 
 
 
 
 



 
4-Valoració plenari: 
Es fa una valoració positiva del transcurs de la reunió a nivell formal.  Així mateix, es valora que les 
presentacions realitzades van ser entenedores i molt clares.  

 
Un altre aspecte molt important  a tenir en compte es l’avaluació de les accions que es porten a terme, 
ja que no podem avançar sinó som coneixedors dels resultats d’allò que realitzem.  Aquestes accions 
han de ser avaluades tant de manera quantitativa com qualitativa. Es a dir, de cada acció s’han de 
buscar indicadors que puguin ser avaluables. En el cas de la promoció del  voluntariat s’ha de avaluar si 
realment hi ha hagut un augment de voluntaris/es.  
 
Per poder avançar en les accions s’acorda que cada entitat enviarà  a la secretària abans del 28 
de febrer informació necessària per a poder tenir una correcta avaluació de les actuacions 
realitzades tenint en compte els següents indicadors:  
 
 Indicador quantitatiu: nombre de voluntaris nous que hi ha hagut durant aquest any i en els 
últims dos anys (comparar l’augment que hagi pogut haver-hi); duració de les accions de voluntariat 
(voluntariat puntual o continuat); col·lectiu majoritari en les acciones de voluntariat.  
 
Indicador qualitatiu: Recollir els principals  comentaris que ens van transmetre els visitants joves a 
l’exposició.  
 
La secretaria ho recollirà i podrà fer el retorn al grup  de dita informació per acabar de tancar de forma 
correcta l’acció i veure quin és l’impacte real i poder tirar endavant d’altres estratègies. 
 
 
5. Estudi Voluntariat: 
 
La Laura explica en quina fase es troba l’estudi que s’està portant a terme des del grup i es posa de 
manifest el següent:  
 
-Es veu la necessitat d’incorporar  a l’estudi noves entitats per entrevistar, per tal de disposar d’una 
mostra més representativa. Per aquest fet, es demana més col·laboració al grup per poder avançar més. 
S’acorda que qui tingui disponibilitat, que es posi en contacte directament amb la laura, per 
acompanyar-la durant tot aquest procés d’entrevistes. 
-Es veu necessari començar a  realitzar un buidatge de les entrevistes per avançar el treball per a 
posteriorment poder fer la valoració dels resultats .Per al buidatge de les entrevistes, s’ofereixen com a 
col·laboradores: la Judit Soler, la Maria Gassó, la Dolors Vilà , La Núria López i en Pere Pocurull. La 
Secretaria es posarà en contacte amb aquestes persones  quan tingui les entrevistes. La laura facilitarà 
també el guió d’allò que es vol extreure de les entrevistes  per a poder fer  la tasca de buidatge seguin 
els objectius que es van marcar a  l’inici del projecte. 
 
 
6-Precs i preguntes: 
 
Es reflexiona sobre el  fet de que  entre iniciativa i iniciativa passa molt temps, es complicat treballar de 
més  a més. Per això, una de les propostes es que es porti la feina feta a les reunions. Que es faci un 
treball previ i es consensuï la feina a la reunió mensual. Possibilitat de poder treballa per objectius 
diferents en petites  subcomissions per agilitzar les accions. 

 
Alguns membres  de l’equip realitzen altres propostes relacionades amb el grup i s’acorda que s’enviaran 
a la secretària més desenvolupades per si es vol treballar-les 

- Salut comunitària: des del CAP es proposa la possibilitat de que com a grup es 
pugui treballar la importància de la Salut per al ciutadà. Se’ns passarà el Pla de 
Salut 2016-2020 on hi ha l’apartat de “salut comunitària” per tal de que ens ho 
llegim. 

- Treballar el voluntariat familiar, es a dir, el voluntariat adreçat a la família i no de 
manera individual. Realitzar un dia de portes obertes de les entitats per a les 
famílies.  

- Fer capsules de voluntariat. Que les entitats preparin capsules de voluntariat amb 
un objectiu i una duració determinada.  

- Fer un decàleg amb el  que comporta ser voluntari per a poder facilitar-ho als 
pares a traves dels centres educatius i cercar la complicitat d’aquests per a 
promocionar que els joves puguin cercar aquet mon com una opció positiva i 
engrescadora 

 
Finalitza la reunió  a les 14.30h   
 


