Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat”
Núm. de sessió: 03/2018
Data: 17/04/2018
Hora de començament: 13.00h
Hora d’acabament: 14.15h
Lloc: Oficina Jove Comarcal

Assistents:

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

L.S. - representant ASPID

M.P. - Secretària del Consell Social de Mollerussa.

S.R. - Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa.

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

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

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

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

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

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

A.C. - Ciutadania

E.T. – Referent ACUDAM

E.M. – Referent de Càrites Parroquial Mollerussa.
Excusen la seva presència:

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

S.R. – Referent Fundació Serveis de Suport.

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

F.D. – President Associació d’immigrants Maliens de Mollerussa.

N.L. - Ciutadania

M.G. - Referent de l’espai social de Catalunya- La Pedrera a Mollerussa.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Proposta d’accions 2018.
3. 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. La Laura explica que ha finalitzat les entrevistes de l’Estudi i s’inicia la última fase de
buidatge de conclusions la qual es preveu tenir enllestida per finals de juny.
Per la presentació dels resultats han sorgits tres propostes:
a.

El grup valora la possibilitat de presentar informe de conclusions en la reunió
mensual de Juliol al President del Consell Social de Mollerussa.
S’acorda convidar-lo ha assistir en aquesta reunió i, en cas de no poder per
agenda, recerca altre dia de la mateixa setmana.

b.

Tanmateix, un cop s’hagi fet la presentació al President del CSM s’acorda
proposar a Alcaldia de l’Ajuntament de Mollerussa poder exposar l’informe en la
pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa cap el mes d’octubre i, a posterior,
incloure tot l’Estudi barner. Quedarà per resoldre amb suport informàtic de
l’Ajuntament en quin lloc de la web es podrà publicar: utilitzar el barner, nova
ruta d’accés, web del CSM, etc.

c.

El grup valora i acorda la possibilitat de realitzar un acte formal de presentació
dels resultats de l’Estudi a les entitats que han participat en el procés
d’entrevistes, a l’alumnat de l’assignatura de Serveis Comunitaris dels instituts, al
voluntariat de les entitats del CSM i a la ciutadania en general. L’acte de
presentació a finals d’octubre a la Sala del Teatre l’Amistat cap les 20.00 hores.

Paral·lelament, el grup acorda sol·licitar que es canviï els colors de les mans del barner
de l’Ajuntament tal i com estaven amb anterioritat.

3. Hi ha una primera proposta del Centre d’Expressió Artística Solaç en referència al
personatge del ”Voluntariat”.
La proposta es aprovada per unànime per totes i tots els membres del grup.
S’acorda demanar el pressupost de la il·lustració per tal de poder-la tenir en la següent
reunió del subgrup del voluntariat i iniciar la recerca de quina primera aventura viurà.
El subgrup preveu reunir-se per la primera setmana de mes de maig.

4. El 05 de desembre és el Dia Internacional del Voluntariat, es proposa fer alguna acció per
commemorar el dia i la primera idea es poder presentar “Junts serem Invencibles” a les
escoles. S’acorda que es parlarà amb més detall en la següent reunió.
5. Precs i preguntes, resum d’acords:


Informe de conclusions en la reunió mensual de Juliol amb el President del Consell
Social de Mollerussa.



Proposar a Alcaldia de l’Ajuntament de Mollerussa poder exposar l’informe en la
pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa cap el mes d’octubre i, a posterior,
incloure tot l’Estudi a la web de l’Ajuntament.



Realitzar un acte formal de presentació, a finals d’octubre al Teatre l’Amistat cap les
20.00 hores, dels resultats de l’Estudi a les entitats que han participat en el procés
d’entrevistes, a l’alumnat de l’assignatura de Serveis Comunitaris dels instituts, al
voluntariat de les entitats del CSM i a la ciutadania en general.



Sol·licitar que es canviï els colors de les mans del barner de l’Ajuntament tal i com
estaven amb anterioritat.



Demanar el pressupost de la il·lustració per tal de poder-la tenir en la següent reunió
al maig del subgrup del voluntariat i iniciar la recerca de quina primera aventura
viurà. Alhora, es convidarà a la M.C. per poder fer detall del projecte.



05 de desembre és el Dia Internacional del Voluntariat, es proposa fer alguna acció
per commemorar el dia i la primera idea es poder presentar “Junts serem
Invencibles” a les escoles.

Fi reunió 14:15h
Mollerussa, 17 d’abril de 2018

