
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 2/2017 
Data: 13 de març 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.  
 Elisabeth Jovells- 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  

 Yezirah Vázquez- Equip de prevenció i mediació comunitària 

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

comunitària 

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

 Imma Farré- Referent Càritas Parroquial Mollerussa 
 Maribel Pérez- Secretària del Consell Social de Mollerussa. 

 
Excusen la seva presència: 

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

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

 
Ordre del dia 

1- Aprovació acta anterior.  
2-Aprovació indicadors d’avaluació.  

3-Noves accions a realitzar 2017 
4-Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

 

 
1.1-Es dona per aprovada l’acta del mes de febrer de 2017.  
 
1.2-. Estudi Voluntariat: 
 
S’han començat a repartir les entrevistes per tal de fer el buidatge. S’han afegit 3 entitats 

esportives més a l’estudi, però no s’incorporaran més ja que n’hi ha moltes. En total hi ha 

unes 55 entitats que participaran a l’estudi. Les persones que en la darrera reunió van  

manifestar la seva col·laboració en la realització del buidatge de les entrevistes, ja tenen  

tots els ítems per portar-ho a terme. 

2. Proposta de indicadors per a l’avaluació  

Es presenta una proposta d’indicadors  per a poder realitzar de forma unificada  els criteris 

d’avaluació que farem servir com a Consell  Social a les actuacions que   desenvoluparem. Es 

fan uns petits ajustaments als  indicadors presentats i  s’acorda que els farem servir de guia.  

Aquest és  un model general que es pot  ajustar depenent de les necessitats que detectem. 

 

 



3. Accions a realitzar durant el 2017 

El grup valora la possibilitat d’ anar tancat accions que ja tenim engegades per a dedicar els 

nostres esforços de forma eficient. Per aquest motiu s’acorda que la primera acció on es 

dedicaran els esforços serà en donar més suport al  treball  que està liderant la Laura 

sobre l’estudi del voluntariat. D’aquesta forma tindrem més informació sobre el mapa 

associatiu de Mollerussa i  més visió de les necessitats de les entitats . 

Donat aquest fet  i per a avançar més en l’estudi , s’afegeixen  més  persones que poden 

acompanyar a la Laura. Finalment, l’equip de col·laboradors en l’estudi queda de la següent 

forma:  

Per donar suport a la realització de les entrevistes si la Laura ho veu necessari:  

o Sofia Revuelta (dilluns als matins) 

o Maria Gassó (als matins) 

o Nuria López ( ja ho ha tancat amb la Laura) 

o Teresa Carnicé 

Per donar suport a la realització del buidatge  

o Montse Llovera  

o Elisabet Jovells  

o Pere Pocurull (a partir del dia 22) 

o Judit Soler ( ja ha començat  a  realitzar-ho) 

o Maria Gassó( ja ha començat a realitzar-ho) 

o Dolors Vilà ( ja  ha començar a realitzar-ho) 

També s’acorda que paral·lelament el grup es centrarà en les següents intervencions: 

- Cercar estratègies de continuïtat en referència a la tasca d’incidir en el voluntariat 

més  jove  i poder fer estratègies de més llarg recorregut, tot vinculant als més joves 

ja des de  primària i a les  seves famílies. “Sembrar per a recollir.”  

o Accions com fer píndoles formatives o informatives. 

o Catàleg d’activitats durant l’any s’obre el voluntariat a primària... 

En Josep Maria ja ha fet un primer contacte amb  el centre de recursos per tenir portes 

obertes als centres educatius. S’acorda que ell i l’Anna seran els impulsors  de dita acció i es 

posaran en contacte amb els referents d’aquests espais per buscar sinergies de treball 

conjunt i definir més clarament cap a on volen dedicar els esforços i si ho veuen viable.,  

 
 

Finalitza la reunió  a les 14.30h   


