
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 5/2017 
Data: 12 de juny 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. 
 Maria Gassó - Referent de l’espai social  de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa. 
 Anna Carné- ciutadania 

 Yezirah Vázquez- Equip de prevenció i mediació comunitària 

 Albert Ruiz – Cohesió social i participació ciutadana 
 Josep Maria Roure- Voluntari Creu Roja el Pla d’ Urgell 

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

 Sofia Revuelta (Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa.) 

 Judit Soler- Referent  de l’espai social de Catalunya- La Pedrera 
 Dolors Vilà- Ciutadania  

 Anna Peiró- Directora de la Llar Terres de Ponent.  

 Heura – Oficina Jove comarcal 

 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  

 Imma Farré- Referent Càritas Parroquial Mollerussa 
 Núria López- Ciutadania  

 Laura Sarri- representant  ASPID 
 Teresa Carnicé- Voluntària de Creu Roja el Pla d’Urgell. 

 

 
 

Ordre del dia 

1- Aprovació acta anterior.  
2-Explicació de l’estat de l’estudi de voluntariat. 
3-Explicació de les modificacions del projecte a partir de les aportacions dels membres del 
grup. 
4-Tancament del sopar del dia 14 de Juny. 
5-Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

 
 

1. Es dona per aprovada l’acta del mes de Maig de 2017.  
 
 
2. Explicació de l’estat de l’estudi del voluntariat. 
 

Es comenta que quasi estan finalitzades les entrevistes amb previsió de que al Setembre 

estiguin totes fetes, es continuarà amb el buidatge de les entrevistes que s’han anant  fent 

amb el suport d’alguns dels membres del grup.  

3. Explicació de les modificacions del projecte a partir de les aportacions dels 
membres del grup. 
 
Es comenta que s’ha parlat amb la referent del PEE i que encara no hi ha data per la 

realització de la reunió del Pla Educatiu d’Entorn, i que informarem quan ho sapiguem, per 

poder anar a fer la presentació del projecte. 

 

Es decideix que el títol del projecte serà: Obrim Camí al Voluntariat, i el lema: Junts 

Serem Invencibles. 



 

També, posem en comú la modificació en els objectius, hipòtesis i indicador que es van 

introduir en la fitxa del projecte a partir de les aportacions dels diferents membres del 

consell. 

A més, es parla de com serà la metodologia del projecte, on la majoria del grup està d’acord 

en començar amb una acció concreta a un curs de primària i anar introduint accions 

periòdiques i amb períodes de temps marcats cada any,  fins arribar a cobrir tots els cursos 

de primària.  

La Judit exposa que al casal d’estiu eu promou l’ ajuntament , també volen fer un conte per 

al nens, decidim esbrinar quin és el fil conductor d’aquest conte per veure si pot tenir relació 

amb el superheroi voluntari, la Yezirah es posarà en contacte amb el Casal d’Estiu per recollir 

informació. 

També, acordem que seria interessant saber la disponibilitat dels membres del Consell per 

conèixer la força que tindrem a l’hora de tirar endavant el projecte. Així doncs, hi ha 

membres que exposen la seva disponibilitat i la resta ho facilitarà a la  secretària via correu 

electrònic  una vegada  ho tinguin més estudiat. 

 Judith Soler Moments puntuals. 

 Pere Pocorull Tots els dimecres al matí i algunes tardes. 

 Josep Mª Roure Tots els matins 

 Dolors Vilà Tots els matins i tardes. 

 Anna Peiró  Depèn del dia i de la feina, moments puntuals. 

4. Tancament del sopar del dia 14 de Juny. 
 
Informem que el sopar serà el dia 14 de Juny a les 21:00h, cada membre del grup portarà 

alguna cosa per sopar, acordem que cadascú posarà al grup de wattsapp del CSV el que 

portarà per tal de no repetir-nos.  

5. Precs i preguntes: 

Es recorda que el proper dia 3 de Juliol a les 13:00h tindrà lloc la darrera reunió d’aquest 

curs. 

 
Finalitza la reunió  a les 14.30h   

 


