
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 4/2017 
Data: 9 de Maig 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-   representant  ASPID 
 Maria Gassó - Referent de l’espai social  de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa. 
 Anna Carné- 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 
 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 
 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 
 Anna Peiró- Directora de la Llar Terres de Ponent.  

 Dolors Vilà- Ciutadania. 
 Elisabeth Jovells- Alumna de pràctiques de la Residència Terres de Ponent 

 Montse Llovera- Referent oficina  jove comarcal 
 Núria López- Ciutadania  

 
 

Ordre del dia 

1- Aprovació acta anterior.  
2-Explicació de la reunió amb la Rosa Roca per part de l’Anna i el Josep Mª. 
3-Resum de l’estat en que es troba el estudi del voluntariat. 
4-Explicació del projecte de foment del voluntariat. 
5-Buscar data per el sopar de cloenda. 
6-Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

 
 

1.Es dona per aprovada l’acta del mes d’abril de 2017.  
 
 
2. Explicació de la reunió amb la  referent del PEE per part de l’Anna i el Josep Mª 
 
En base als encàrrecs que teníem de la reunió  del mes d’abril, la secretària va concretar una 

reunió amb la referent del Pla Educatiu d’Entorn. A la reunió assisteixen com a membres del 

Consell la secretària , el Josep Maria, l’Anna i l’Albert. 

Per explicar el que es va dir en aquesta reunió la referent del PEE  explica en que consisteix 

a grans trets el Pla Educatiu d’Entorn, explica que es divideix en comissions i una 

d’aquestes comissions és la de convivència. També, es comenten els objectius generals del 

Pla; èxit escolar, llengua i crear ciutadans, s’exposa que ens sembla que el projecte del Pla 

Educatiu i el projecte que s’està creant des del Consell pot tindre trets comuns i que pot 

encaixar l’un amb l’altre. A la reunió es dona la possibilitat, també, d’anar a explicar el 

projecte a la reunió que tindrà lloc al Juny de la comissió de convivència del Pla Educatiu 

d’Entorn, per tal de donar a conèixer el projecte als representants de les escoles i veure la 

resposta que se’ns dona . 



A més, en aquesta reunió sorgeixen  entre d’altres idees les  d’incloure al projecte accions 

amb una cronologia marcada que formin part, a poder ser, del programa curricular de 

les escoles;   incloure a l’escola del SILOÉ en les accions i potenciar la figura, ja existent, del 

integrador social dels centres educatius  com a vehicle per fer arribar el projecte als alumnes 

i fer-los més partícips de la iniciativa.També, degut a que el projecte pot resultar ambiciós en 

la seva execució, es preveu la seva realització en una temporalitat bianual. 

Així doncs, els acords als que arribem són; participar en la reunió que es farà del grup 

de la comissió de convivència del Pla Educatiu d’Entorn per explicar als participants 

en la reunió la iniciativa del Consell Social  i incloure al projecte les idees  esmentats 

anteriorment. 

3. Estudi del voluntariat 

La Laura comenta que només ens queden 15 entrevistes per realitzar. 

Acordem que aquest curs farem una reunió al Juliol on treballarem amb més profunditat 

l’estat de l’estudi.. 

4-Treball conjunt sobre  el Projecte de foment del voluntariat als centres educatius: 
 
S’expliquen els trets bàsics i comuns per la redacció del projecte, nom d’aquest, els  

objectius, la  metodologia... es comenten de manera general i s’acorda que la secretaria 

enviarà una fitxa resum del projecte i   cada membre del grup s’ho llegirà i farà les seves 

propostes de millora per a la propera reunió de juny.  

5. Data per al sopar de cloenda. 

La secretària proposa de fer el sopar de final de curs el mes  de juny i  que falta confirmar 

data i espai. Una possibilitat és fer-ho al casal i que cadascú porti alguna cosa per menjar i 

beure. Acordem proposar el dia 14 de Juny inicialment , tot i que queda pendent 

validar-ho amb  l’altre grup del Consell. 

6-Precs i preguntes. 

 
El Josep Mª informa que el centre de recursos por oferir material per les diferents actuacions 

que es realitzin del projecte. 

La Judith comenta que si volem tirar endavant el projecte necessitarem confirmar quina 

disponibilitat real pot oferir cada membre del grup, s’acorda que cada persona ho 

valorarà i  ho  comentarà en la propera reunió o informarà a la secretaria via correu 

electrònic. 

Es recorda que el proper dia 12 de Juny a les 13:00h tindrà lloc la propera reunió. 

 
Finalitza la reunió  a les 14.30h   

 


