Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat”
Núm. de sessió: 09/2018
Data: 12/11/2018
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.

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

M.P. - Secretària del Consell Social de Mollerussa

S.R. - Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa

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

A.C. - Ciutadania

C.T. – Referent Casal Municipal per a la Gent Gran
Excusen la seva presència:







E.T. – Referent ACUDAM
E.M. – Referent de Càrites Parroquial Mollerussa
M.LL. – Tècnica de Joventut – Oficina Jove Pla d’Urgell
JM.R. - Voluntari Creu Roja el Pla d’ Urgell
S.R. – Referent Fundació Serveis de Suport
J.S. - Referent de l’espai social de Catalunya- La Pedrera

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior.
Estratègia per la presentació de VAI.
Esborrany definitiu del Cartell i Còmic.
Vies de comunicació per l’Estudi del Voluntariat.
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. Amb les aportacions dels membres del grup durant els últims mesos i el treball dut a
terme pel subgrup. S’ha elaborat un projecte anomenat “Foment del Voluntariat a la
ciutat de Mollerussa” que inclou un annex on es detalla la proposta pels centres educatius
de primària.
La Carme i l’Anna han fet aportacions de la revisió del primer document, es revisaran i
s’introduiran en el document final. Aquest document es reenviarà als membres del grup
per tal de poder treballar en la pròxima reunió la dinàmica que es voldrà realitzar amb
l’alumnat.
El projecte consta de 5 fases, la segona fase es establir l’estratègia de comunicació per la
presentació de VAI, s’acorda a la reunió:

-

Es parlarà amb Alcaldia i Premsa de l’Ajuntament, restem a l’espera de poder
tenir cita amb Alcaldia per exposar la proposta final del còmic que consta de 12
pàgines de les quals ja tenim l’esborrall de la majoria d’elles, per la possibilitat
de fer una roda de premsa el 11 o 18 de desembre.

-

Ens posarem en contacte amb la persona referent del PEE per informar que
volem fer retorn als centres escolars i la proposta inicial es fer-ho conjuntament
o bé en cas que no fos possible, que els centres de primària ens poguessin
atendre per poder fer el retorn i presentar el VAI.
Les persones del grup que podrien assistir a la presentació als centres de
primària són el Josep Mª, L’Anna i la Carme.
Les persones del grup que podrien assistir a la roda de premsa són l’Anna, la
Sofia i el Joan.
Tot dependrà de com es tanqui el quadrant, és a dir, la data en que disposarem
de la primera edició de la qual l’ impremta va a càrrec de la Diputació de Lleida,
de la data en la que disposarem per presentar-ho als centres escolars i a
posterior, les dates disponibles per la roda de premsa o Parc de Nadal.

-

Pendent parlar amb la M.LL., referent del Parc de Nadal, per tal de poder valorar
la possibilitat de poder presentar VAI un dia i una hora dins les activitats
programades.

-

En cas de presentació VAI en roda de premsa es planteja poder projectar per
pantalla el personatge.

-

En cas de poder presentar o fer una activitat en l’espai del Parc de Nadal, es
planteja poder crear un photocall o taller d’elaboració d’ulleres. En cas que sí, es
parlarà amb el Centre Solaç per demanar pressupostos de la creació d’una
plantilla en mida real del VAI perquè els infants pugessin fotografiar-se.

3. La Montse, del Centre Solaç, ens explica el còmic i presenta els acabats abans de passarho a tinta.

4. S’informa al grup que l’Informe de l’Estudi del Voluntariat disposarà d’un Banner a la web
de l’Ajuntament. Posteriorment, es realitzarà un correu electrònic a les entitats i
associacions que vàrem participar amb la ruta d’accés per poder descarregar-se el
document.

Pròxima reunió del grup: pendent programar

Fi reunió 14:15h
Mollerussa, 12 de novembre de 2018

