Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat”
Núm. de sessió: 04/2018
Data: 14/05/2018
Hora de començament: 13.00h
Hora d’acabament: 14.15h
Lloc: Oficina Jove Comarcal

Assistents:

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.

A.C. - Ciutadania

E.T. – Referent ACUDAM

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

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

Excusen la seva presència:

S.R. – Referent Fundació Serveis de Suport.

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

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

E.M. – Referent de Càrites Parroquial Mollerussa.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior.
Estat Estudi “Voluntariat”
Acords de la reunió del subgrup de treball.
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. Segons la situació actual, el replantejament es poder tenir enllestit el buidatges de les
entrevistes pe juliol i poder presentar-ho al grup en la reunió d’aquell mes.
Fins a principis de Juny no es demanarà reunió amb President del Consell Social de
Mollerussa per programar data i lloc de presentació dels resultats. Això obre la possibilitat
que la presentació no es faci el mateix dia de la reunió del grup al mes de juliol sinó que,
les persones que han liderat aquet estudi facin una presentació el dia i hora que es
programi des d’alcaldia de l’Ajuntament de Mollerussa.
S’acorda reservar la disponibilitat de l’escenari del Teatre de l’Amistat pel mes
d’octubre per tal de planificar la presentació dels resultat obert al públic esmenat en
anterior acta els dies 2 , 3 , 9 0 10 .

3. Es presenta l’esbós del personatge anomenat “VAI”.

El nom VAI pot descriure en les seves inicials els principals valors del voluntariat com per
exemple; V de voluntariat, A d’actitud i I d’igualtat, però, alhora, és paraula lleidatana
d’una acció que es du a terme.
Aquest esbós s’utilitzarà com a cartell de presentació del personatge on s’explicarà
breument quin és i s’inclourà sota l’escala el seu lema “Junts serem invencibles”.
L’empresa Solaç ens detalla la proposta inicial que la samarreta sigui de color verda,
igual que el color del logotip del CSM.
Es presenta al grup general els acords i el treball fet pel subgrup que lidera el tema del
projecte de voluntariat als centre educatius. Es proposa el següent:


Proposar a l’empresa Solaç que elabores un conte on s’expliqui:
o Que vol dir ser voluntariat,
o Quins valora i principis promou
o En quins àmbits d’actuació es pot exercir el voluntariat.



Tanmateix, el subgrup va acordar que un cop elaborat el conte es podria
proposar als centre escolars de primària una activitat, on membres del
grup presentessin al VAI i, conjuntament amb el centre, es programes
una activitat de voluntariat el dia 05 de desembre de 2018, Dia
Internacional del Voluntariat.



Per aquest motiu, el Pere (membre del subgrup) va aportar un model
d’ulleres per a que l’alumnat les portes el dia de l’activitat, havent-la fet
prèviament a l’aula.



El subgrup conclou que el VAI és un mitjà per arribar a donar a
conèixer el Voluntariat entre els més joves mollerussencs i
mollerussenques.

4. Una vegada presentades les propostes en la reunió d’avui, s’han tancat diversos temes i
s’ha acordat el següent:
-

Donar el vistiplau al personatge i al seu nom.

-

No decidir si el nom representa valors en les seves inicials sinó poder tenir
reunió amb l’empresa Solaç per plantejar amb detall el que es pretén amb
aquest mitjà dirigit al jovent de cicle mitjà de primària.
Es proposa que tota la vestimenta del personatge sigui de color verda a
excepció de les franges laterals, cabell i bambes de color taronja.
Que l’empresa solaç ens faci una proposat de conte amb les indicacions que
li facilitarem.

5. Precs i preguntes, resum d’acords:


Fer devolució a la M.C. sobre la decisió del grup per l’elaboració i disseny del
personatge.



La Laura informa que l’entitat Mancança Pla Urgell ens proposa poder presentar el
resultat de l’estudi sobre el voluntariat dins de la seva publicació. El grup valora molt
positivament aquest fet. Tanmateix Laura explica que el dia 20 d’octubre a la
població del Poal Mancança presenta les IX Jornades d’Estudis sobre el Pla d’Urgell i
en aquet espai donen a conèixer tot el material que estarà dins de la publicació
semestral següent. Per aquet motiu ens conviden a participar parlant de l’estudi per
a després incorporar-ho en la publicació que realitzen. El grup acorda la participació
en aquest espai si finalment ens conviden a fer-ho, ja que es considera una font
important de comunicació de la tasca feta.



La Xènia informa que després de realitzar la consulta amb el gestor de la pàgina web
de l’Ajuntament, informa que no es pot canviar el color de la imatge que identifica el
baner sobre voluntariat a la web del consistori per línia estilística ja predeterminada
pel mateix consistori.



La Sofia ens informa que tots els dilluns de 6 a 8 de la tarda al CAP de
Mollerussa i dinamitzat per una de les llevadores, s’ha promocionat un espai
per a consultes i dubtes envers la sexualitat destinada als joves i que porta per nom
“ Consulta jove”. Es poden dirigir directament sense demanar hora o amb cita
prèvia si ho prefereixen.

Fi reunió 14:15h
Mollerussa, 14 de maig de 2018

