
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 7/2017 
Data: 18 de setembre 

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

 

 
Assistents: 

 
 Pere Pocurull- Ciutadania i referent del CIS Àngel Olaran. 
 Yezirah Vázquez- Equip de prevenció i mediació comunitària 

 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. 

 Maribel Pérez- Secretària del Consell Social de Mollerussa. 

 Elisabeth Jovells- Referent de la Residència Terres de Ponent 
 Núria López- Ciutadania  

 Sofia Revuelta -Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa. 

 Anna Carné- ciutadania 

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

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

 
Excusen la seva presència: 
 

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

 Montse Llovera- Referent oficina  jove comarcal 
 Teresa Carnicé- Voluntària de Creu Roja el Pla d’Urgell. 

 Dolors Vilà- Ciutadania  

 Maria Gassó - Referent de l’espai social  de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa. 
 Albert Ruiz – Cohesió social i participació ciutadana 
 Joan Artigues- Referent de l’ Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Pla d’ 

Urgell.  

 

 
Ordre del dia 

1- Aprovació acta anterior.  

2-Informació sobre l’Estudi del Voluntariat  
3-Informació reunió amb els centres educatius de primària   
4-Informació acte per la diversitat del 29 d’octubre  
5- Precs i preguntes  
 
Desenvolupament de la sessió i acords al respecte 

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

2. Informació sobre l’estudi del voluntariat. 
 

La Laura ens exposa quin és l’estat actual de l’estudi. 

 - Està molt avançat. Hi ha aproximadament 60 entrevistes fetes a dia d’avui. Es 

proposa fer entrevista també a l’Associació de l’Alzheimer (AFA Pla d’Urgell).  

 - Actualment hi ha el 50% del buidatge realitzat. Si alguna persona te disponibilitat i 

vol col·laborar en el buidatge, que es posi en contacte amb la secretària del CSM.  

- S’acorda que la Laura al mes de novembre es presentarà les primeres pinzellades i 

els primers resultats de l’estudi.  



 

3. Explicació de la reunió amb els centres educatius de primària de Mollerussa  

 

S’explica al grup la reunió mantinguda amb els referents dels centres educatius de primària 

amb l’objectiu de llançar la idea del projecte que es vol portar a terme des del Consell Social 

amb la col·laboració dels centres educatius, i conèixer l’interès i l’opinió d’aquests . S’informa 

de que  als membres del Consell Social se’ns va convocar a la reunió amb un dia d’antelació i 

que per tant no es va poder preparar la reunió tal i com s’hagués hagut de preparar.  

Es va explicar que la intenció no és que els nens i les nenes de primària siguin voluntaris/es, 

sinó que l’objectiu és que es treballin uns valors de base per a que puguin exercir el 

voluntariat un cop arribin a secundària. Es va explicar la proposta de creació d’un superheroi 

del voluntariat, proposta que els hi va agradar molt. Tot i així, la sensació és que des de les 

escoles esperaven un projecte ja fet i definit. També,  se’ns hi va derivar cap a les AMPES, 

van valorar que seria interessant que poguéssim donar a conèixer el projecte per testar la 

seva futura implicació.  

En aquest punt,  la secretaria informa de que el integrador que havia anteriorment als centes 

de primària aquest any ja no hi és, i que per tant s’haurà de buscar aliances amb la nova 

persona referent.  El grup debat sobre la necessitat d’establir un objectiu i unes línies de 

treball clares per poder presentar el projecte de manera individual a cada centre educatiu.  

 
4. Informació sobre l’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: Pere Pocurull; Laura Sarri; Carme 

Tudela; Nuria López i Anna Carné.  Es mostra la proposta de canvi per al volador i a tothom 

li sembla bé, per tant es passarà al dissenyador per a què ho pugui modificar i actualitzar.   

Des de Fundació Catalunya la Pedrera s’interessen per la realització de les activitats i es 

posaran en contacte amb la Secretaria per si volen implementar quelcom aquell dia.     

5. Precs i preguntes: 

- Associació d’Alzheimer: S’informa de la nova entitat que s’ha creat a Mollerussa, 

l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.  El dia 

21 de setembre a les 20.00 al Centre Cultural estem tots i totes convidades a la xarrada del 

Dr. Pinyol, xarrada organitzada per l’AFA. S’explica també que hi ha a disposició de qui ho 

pugui necessitar polseres amb un codi QR que ajuden a identificar a persones amb Alzheimer 

en cas de que es perdin. Els mossos tenen accés a través del mòbil a les dades registrades a 

les polseres.  

- Fundació Catalunya la Pedrera: el mateix dia 21 de setembre, a les 12.00 del mati a la 

plaça de l’ajuntament i per celebrar el dia mundial contra l’Alzheimer, hi haurà la lectura d’un 

manifest i es cantarà un himne sobre  la memòria. Desprès hi haurà una mica de ball i 

ambient festiu.   

- Fundació Angel Olaran: Ja estan obertes les votacions per al reconeixement dels premis 

Ànima solidaria. Es pot anar a votar tant a les oficines d’Angel Olaran com per la web i 

l’Ajuntament. Es poden votar dues entitats i tres vots individuals. El 6 d’octubre al Resquitx 

es lliuraran els premis.  Així mateix, el dia 5 d’octubre al claustre de la universitat vella de 

Lleida es fa un acte per anomenar Honoris Causa al Sr. Angel Olaran. Hi ha d’haver inscripció 

a l’acte doncs és nominal.  

 

 



- Xerrada de difusió del Consell Social : El dia 5 d’octubre a la tarda la secretaria anirà a la 

Salle a presentar el Consell Social als alumnes del FAIG. La Laura Sarri s’ofereix per 

acompanyar  a la secretaria. En cas de que aquesta mateixa presentació es fes als altres 

instituts.  les persones que s’ofereixen per portar-la a terme son el Josep Maria Roure a l’IES 

La Serra; Pere Pocurull i Nuria Lopez (si és al mati) a l’IES Terres de Ponent.  

S’acorda finalment que la propera reunió serà el dilluns dia 9 d’octubre a les 13.00 a la Of. 

Jove Pla d’Urgell.  


