Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat”
Núm. de sessió: 01/2018
Data: 19/02/2018
Hora de començament: 13.00h
Hora d’acabament: 14.15h
Lloc: Oficina Jove Comarcal

Assistents:















P.C. - Ciutadania i referent del CIS Àngel Olaran.
L.S. - Representant ASPID
N.L. - Ciutadania
S.R. - Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa.
J.A. – Representant AFA Pla d’Urgell (Ass. Alzheimer)
T.C. - Voluntària de Creu Roja el Pla d’Urgell.
M.P. - Secretària del Consell Social de Mollerussa.
X.M. – Tècnica d’igualtat, ciutadania i migracions – Ajuntament Mollerussa.
C.T. – Referent Casal Municipal per a la Gent Gran.
E.M. – Referent de Càrites Parroquial Mollerussa.
F.D. – President Associació d’immigrants Maliens de Mollerussa.
M.LL. – Tècnica de Joventut – Oficina Jove Pla d’Urgell.
S.R. – Referent Fundació Serveis de Suport.
E.J. - Ciutadania

Excusen la seva presència:








M.G. - Referent de l’espai social de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa.
A.C. - Ciutadania
J.S. - Referent de l’espai social de Catalunya- La Pedrera
L.F. - Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal
A.P. - Directora de la Llar Terres de Ponent.
JM.R. - Voluntari Creu Roja el Pla d’ Urgell
A.R. – Referent Associació contra el càncer

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Valoració del Plenari.
Fitxa d’entitat i autoritzacions.
Proposta d’accions 2018.
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió i acords al respecte

1. S’excusa en la primera mitja hora de la reunió la Secretària del Consell Social per motius
laborals, s’informa al grup que n’ha delegat els punts a tractar a la persona de nova
incorporació, la tècnica d’igualtat, ciutadania i migracions.
2. Es dona la benvinguda als nous membres del grup: Fundació Serveis de Suport,
Associació de Mali i tècnica d’igualtat, ciutadania i migracions de l’Ajuntament de
Mollerussa.

3. Es recorda que les persones vocals del grup per aquest 2018 són: A.C. i JM.R.
4. Es facilita la fitxa d’entitats actualitzada per emplenar cada membre del grup, pendent
devolució de la fitxa en la pròxima reunió del grup. A l’hora, s’informa a les persones
nouvingudes al grup que existeix un grup de “WhatsApp” per notificacions i temes varis
del grup. S’acorda que s’inclouran els telèfons mòbils que facilitin en les fitxes.
5. Es dona per aprovada l’acta del mes anterior.
6. La Xènia informa que hi ha prevista dues reunions per temes d’igualtat, ciutadania i
migracions de l’Ajuntament de Mollerussa, es proposa aprofitar les reunions programades
per fer una primera esmena del projecte i així, a posteriori convocar una reunió per
presentar–lo amb els vocals del grup o qui s’acordi.
El grup acorda aprovar aquesta primera proposta, reunions programades:
-

20 de febrer amb la integradora social de primària M.O. (ubicada als centres
escolars, Ignasi Peraire i Pompeu Fabra)
23 de febrer amb referent de les interampa de la ciutat, Anna.

7. S’obra debat/discussió per conèixer l’estat del projecte “Junts serem invencibles” per
varis motius: hi ha persones del grup que per motius personals, familiars o laborals no
han assistit a les últimes reunions, hi ha noves incorporacions i volen saber què és això
del projecte, no s’ha presentat cap document elaborat on es detalli el projecte als
membres del grup, etc.
D’aquest breu espai d’intercanvi de coneixements, s’incorpora la Secretària del Consell
Social i s’acorda que:
a. S’ha dut a terme una fase prèvia de prospecció per conèixer els recursos sobre
matèria de voluntariat.
b. El projecte és dissenyar un conte dirigit a l’alumnat de 4 de primària, el qual a
través d’un personatge (superheroi/superheroïna) es transmetrà els valors arrelats
al Voluntariat.
c. S’ha presentat el projecte a diferents centres escolars, i ens han derivat cap a les
AMPAS.
d. En la pròxima reunió a data 12-03-18 ales 13.00 hores:
- Es farà devolució del primer contacte amb Integradora Social i AMPAS.
- S’entregarà una primer document/fitxa del projecte a cada membre del grup, que
s’haurà elaborat arrel de la reunió de la comissió (aprovada avui) formada per:
Sofia, Pere, Anna, Samantha, Josep Maria, Xènia i Maribel.
- Aquesta comissió creada per treballar la fitxa del projecte es reunirà el 28-02-18
a les 13.00h a l’Oficina de Benestar Social, Ciutadania i Infància de l’Ajuntament
de Mollerussa.
8. Es procedeix a una valoració de les aportacions realitzades pel President del Consell Social
al finalitzar la presentació de “Estudi sobre el voluntariat i l’associacionisme” a càrrec de
la Laura i Teresa.
Una de les propostes que sorgeixen en l’intercanvi d’opinions i percepcions de la valoració
del plenari, es la possibilitat de la creació d’un òrgan de gestió pels recursos de les
entitats i els temps del voluntariat.
S’acorda tenir els resultats de l’estudi pel mes de juny 2018 i, aleshores, proposar
accions pel foment del voluntariat i promoure la xarxa associativa.

8. Precs i preguntes:






El dia 21 de febrer a les 11.30h la Maribel i el Pere aniran a la Fundacions Persones i
Valors a presentar el Consell Social de Mollerussa.
Queda pendent propostes per la gestió del blog de voluntariat del CSM a la web de
l’Ajuntament.
S’explica que des del Casal Municipal per a la Gent Gran es dur a terme accions del
projecte intergeneracional i de la darrera acció, hi ha persones joves interessades en
el voluntariat adreçat a gent gran o infància.
Es sol·licitaran tríptics i díptics del CSM per poder fer-ne difusió i/o entrega d’aquests a
les persones interessades en fer accions de voluntariat.
Des del CAP es recorda l’espai “Actius i Salut” on totes les entitats poden incloure els
seus serveis o recursos.

Fi reunió 14:15h
Mollerussa, 19 de febrer de 2018

