
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 6/2017 
Data: 3 de Juliol 

Hora de començament: 13.00h  
Hora d’acabament: 14.30h 
Lloc: Oficina jove Comarcal.  

 

 
Assistents: 

 
 Pere Pocurull- Ciutadania i referent del CIS Àngel Olaran. 
 Maria Gassó - Referent de l’espai social  de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa. 
 Yezirah Vázquez- Equip de prevenció i mediació comunitària 

 Albert Ruiz – Cohesió social i participació ciutadana 
 Judit Soler- Referent  de l’espai social de Catalunya- La Pedrera 
 Heura – Oficina Jove comarcal 

 Laura Sarri- representant  ASPID 
 Carme Tudela- Dinamitzadora  del Casal Municipal per a la Gent Gran. 

 Maribel Pérez- Secretària del Consell Social de Mollerussa. 

 

 
Excusen la seva presència: 
 

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

 Núria López- Ciutadania  

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

 Anna Carné- ciutadania 

 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.  

 

 
Ordre del dia 

1- Aprovació acta anterior.  

2-Informació sobre l’acte del Consell Social de Convivència. 
3-Explicació de la reunió del pla educatiu d’entorn. 
4-Estat de l’estudi del voluntariat. 
5-Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

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

 
2. Informació sobre l’acte del Consell Social de Convivència. 
 
S’informa de que l’acte amb es realitzarà el dia 29 d’Octubre, i es recorda que posarem un 

“stand” del Consell Social, on donarem informació i repartirem uns tríptics amb l’objectiu que 

la ciutadania de Mollerussa conegui la nostra tasca. Es recorda i es remarca que per aquesta 

jornada i per el muntatge del propi “stand” necessitarem voluntaris dels dos grups del 

Consell Social. 

3. Explicació de la reunió del Pla Educatiu d’Entorn. 
 
S’explica al grup , com va anar la  reunió del pla educatiu d’entorn. S’informa que 

finalment, no es va poder explicar el projecte, ja que molts dels instituts i escoles que 

havien d’assistir-hi no podien vindre, de totes maneres es va acordar amb referent del 

programa  que al setembre es realitzarà una nova reunió entre els representants del 

CSM l i representants dels centres educatius per a que es pugui explicar el projecte de 

voluntariat ( segons ens va comentar ella ,la primera setmana de setembre) 



També, la Yezirah informa que ha contactat amb els dinamitzadors del casal d’estiu per 

conèixer com serà el conte que faran servir, explica que el conte es dirà “Casalet de Qualia”. 

Es treballaran els valors com: el companyerisme,  la tolerància, la creativitat) a través dels 

super herois i a través del joc. Acordem que continuarem amb el projecte que vam 

marcar com a grup inicialment, ja que el conte del casal d’estiu no te una relació específica i 

molt forta amb el  nostre projecte. 

4. Informació sobre l’estudi del voluntariat. 
 
La Laura ens exposa quin és l’estat actual de l’estudi. 

 - En breu es finalitzen les entrevistes. 

- Hi haurà entrevistes que no es podran fer ja que hi ha entitats que no mostren 

l’interès suficient per la realització de la mateixa.  ( 3 o 4 entitats ) 

 - Es percep diferencia entre les associacions de caire social i les culturals.  

També, es comenta els ítems que més han cridat l’atenció a l’hora de fer el buidatge de les 

entrevistes, habitualment hi ha més voluntàries de gènere femení i d’edat avançada, la 

majoria d’entitats observa que hi ha manca de voluntariat jove, i creuen que la captació 

d’aquest voluntari s’ha de fer a través de les escoles e instituts.  

En relació a la temporalització de l’estudi, la intenció es finalitzar les entrevistes entre juliol- 

setembre, redactar el projecte entre setembre-desembre i presentar-lo al plenari al gener. 

També, s’acorda començar a pensar i gestionar com fer el retorn a les entitats i la 

ciutadania: creació d’un document  resum, amb els ítems principals i les conclusions,  que es 

pugui enviar de manera telemàtica a les entitats . Aquest retorn es proposar poder  realitzar-

lo durant el segon  semestre de l’any vinent.  

5. Precs i preguntes: 

El Pere s’ofereix per ajudar en temes d’organització de cara a la jornada del Consell Social de 

Convivència. Acordem que es coordinarà amb l’Albert per concretar idees. 

S’informa que la pròxima reunió  de grup es trasllada per al 18 de Setembre. 


