
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 8/2017 
Data: 9 d’octubre 

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

 

 
Assistents: 

 
 Pere Pocurull- Ciutadania i referent del CIS Àngel Olaran. 
 Judit Soler- Referent  de l’espai social de Catalunya- La Pedrera 
 Maria Tiscar Ramos – Oficina Jove comarcal 

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

 Núria López- Ciutadania  

 Sofia Revuelta -Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa. 

 Joan Artigas– Representant AFA Pla d’Urgell (Ass. Alzheimer) 

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

 Albert Ruiz – Cohesió social i participació ciutadana 
 Maribel Pérez- Secretària del Consell Social de Mollerussa. 

 Anna Carné- ciutadania 

 Josep Maria Roure- Voluntari Creu Roja el Pla d’ Urgell 

 Maria Gassó - Referent de l’espai social  de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa. 
  

 

 
 

Ordre del dia 

1- Aprovació acta anterior.  
2-Xerrades a les escoles per donar a conèixer el Consell Social. 
3-Informació dels diferents actes dels membres del Consell Social   
4-Informació de l’estat actual del projecte de foment del voluntariat. 

5-Informació acte per la diversitat del 29 d’octubre  
6- Precs i preguntes  
 

Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

 
 

1. Es dona per aprovada l’acta del mes de setembre de 2017.  
 
2. Xerrades a les escoles per donar a conèixer el Consell Social. 
 
El dia 5 d’Octubre es va anar al col·legi la Salle de Mollerussa, on dos membres del 
Consell Social van donar a conèixer la tasca que realitzem davant de 80 alumnes de 4rt 
d’E.S.O. 

També acordem que la pròxima xerrada està programada el dimecres dia 18 de 11.30 a 
12.30h a l’IES Terres de Ponent, a falta de confirmació impartiran la xerrada el Pere i la 
Núria. Acordem que seria adient portar els díptics, per tal de complementar la informació 
als alumnes. 

 
3. Informació dels diferents actes dels membres del Consell Social. 
 

El Pere Pocorull informa al grup de l’esdeveniment “reconeixements ànima” que es va dur 
a terme el passat divendres 6 d’octubre des de la fundació Àngel Olaràn, on es van reunir 
més de 400 persones per l’entrega de guardons i reconeixements a diverses personalitats. 
 
La Maria exposa, també, que el pròxim dia 11 de Novembre des de l’Oficina Jove es fa un 
mercat solidari, on s’intercanviaran objectes per aliments en motiu del gran 

recapte d’aliments. Els objectes són de donació i es poden deixar a la mateixa Oficina Jove, 
durant aquest mes d’octubre. 



Acordem que la Maria ens enviarà la informació de l’esdeveniment per tal de que en puguem 

fer difusió a les entitats que formen part del Consell Social. 

 
A més la Sofia fa un resum d’un projecte que començarà en breus al CAP de 
Mollerussa sobre els punts de salut de la nostra ciutat. Es proposa data per fer la 
presentació del projecte, i el grup acorda que la propera reunió es realitzi a la sala de 
reunions del CAP per tal de que es pugui fer la presentació. Així doncs la propera reunió del 
Consell Social serà el 6 de Novembre al CAP de Mollerussa a les 13:00h. 

 
 
4-Informació de l’estat actual del projecte de foment del voluntariat. 
 
S’informa al grup que encara no s’ha pogut fer el contacte amb l’integrador social, 
acordem que properament ho farem. 

També acordem que hem de contactar amb l’Anna i el Josep per tal de anar a donar 
conèixer el projecte a les AMPES. 
El dilluns que bé es realitza una reunió del Pla Educatiu d’Entorn, on veurem el retorn 
que ens faran les escoles del projecte que es va  explicar al Setembre. 
 

 
5-Informació acte per la diversitat del 29 d’octubre 

 
Es recorda de que l’acte es realitzarà el dia 29 d’Octubre. Donem a conèixer el cartell i les 

activitats que realitzarem. Es demanen voluntaris/es per aquell dia, doncs hi haurà l’estand 

del CSM. Persones que s’ofereixen com a voluntàries: Laura Sarri; Carme Tudela; Nuria 

López i Teresa. També acordem que qui pugui assistir com a voluntari ens ho faci saber. 

També es mostra el díptic acabat i imprès al grup. La Teresa ens comunica a través del 

Joan que el diumenge 29 des de Creu Roja facilitaran una carpa i un punt d’assistència per 

cobrir l’acte. 

S’informa que a l’estand del CSM també hi podran portar informació de les diferents 

associacions que representen, per tal de donar-se a conèixer. Tot i que ho confirmarem quan 

ho tanquem amb l’altre grup del CSM 

 

6. Precs i preguntes: 

Acordem que enviarem els cartells de l’activitat del 29 d’Octubre a tots els membres del CSM 

per tal de que es faci difusió de l’esdeveniment. 

La propera reunió serà el dia 6 de Novembre al CAP de Mollerussa a les 13:00h. 


