Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat”
Núm. de sessió: 08/2018
Data: 15/10/2018
Hora de començament: 13.00h
Hora d’acabament: 14.00h
Lloc: Oficina Jove Comarcal

Assistents:

L.S. - Representant ASPID

X.M. – Tècnica d’igualtat, ciutadania i migracions – Ajuntament Mollerussa

J.A. – Representant AFA Pla d’Urgell (Ass. Alzheimer)

T.C. - Voluntària de Creu Roja el Pla d’Urgell.

M.LL. – Tècnica de Joventut – Oficina Jove Pla d’Urgell

W.C. - Àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal

JM.R. - Voluntari Creu Roja el Pla d’ Urgell

S.R. – Referent Fundació Serveis de Suport

M.P. - Secretària del Consell Social de Mollerussa

S.R. - Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa

J.S. - Referent de l’espai social de Catalunya- La Pedrera

P.P. - Ciutadania i referent del CIS Àngel Olaran.

A.C. - Ciutadania

E.M. – Referent de Càrites Parroquial Mollerussa

Excusen la seva presència:



C.T. – Referent Casal Municipal per a la Gent Gran
E.T. – Referent ACUDAM

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior.
Presentació proposta Còmic VAI
Valoració de la Presentació “Estudi Voluntariat” dimecres 3 d’octubre
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió i acords al respecte

1. Es procedeix a la lectura de l’acta anterior i la seva aprovació.
2. En Centre Solaç ens facilita els primers esborranys del cartell presentació i del còmic per
saber si té l’aprovació del grup i poder enllestir l’esborrany definitiu de la VAI.

3. Acordem modificar l’inici de la història, pàgina 1, per tal de promoure un missatge en
positiu sobre el Voluntariat i no centrar-ho en la situació del nucli familiar del personatge.
Ens reunirem amb el Centre Solaç per facilitar el número de dipòsit legal i informar de les
modificacions de la pàgina 1 del còmic. Alhora, es proposarà la possibilitat que les
mateixes dissenyadores assisteixin a la següent reunió del grup per exposar l’esborrany
definitiu.

4. El grup proposa en la següent reunió definir el calendari per la presentació del còmic amb
data inicial el 05 de desembre però en cas de no poder ser, pel Parc de Nadal de
Mollerussa.
Tanmateix, en la pròxima reunió s’ha de assignar les persones que assistiran als centres
escolars de primària per presentar el personatge i la proposta d’unitat didàctica de treball.
Així com, una primera presentació a través del PEE.
5. La Laura i la Teresa fan una valoració de la Presentació de l’Estudi del Voluntariat
celebrada el 03 d’octubre on més d’una cinquantena de persones, representants d’entitats
de la ciutat, hi van assistir.
Les dinàmiques van agradar al públic, el grup valora molt positivament la presentació de
l’estudi i, es planteja com poder fer arribar l’informe de l’anàlisi a la ciutadania. Una de
les propostes es a través de la web de l’Ajuntament. I també, fer arribar l’informe a les
entitats col·laboradores.
La Laura ens farà arribar l’informe en format pdf.
6. El 20 d’octubre es celebra 9a Edició de les Jornades d’Estudis sobre el Pla d’Urgell on la
Laura i la Teresa presentaran l’estudi.

Pròxima reunió del grup: el Dilluns 12 de novembre de 2018

Fi reunió 14:00h
Mollerussa, 15 d’octubre de 2018

