
 
Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat” 

Núm. de sessió: 05/2018 
Data:  11/06/2018 

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 

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

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

 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. 
 

 

Excusen la seva presència: 
 T.C. - Voluntària de Creu Roja el Pla d’Urgell. 

 A.C. - Ciutadania 

 E.M. – Referent de Càrites Parroquial Mollerussa 

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

 E.T. – Referent ACUDAM 

 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta anterior. 

2. Estat “Estudi  Voluntariat”. 
3. Acords de la reunió del subgrup de treball amb el Centre Solaç. 
4. 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. Mitjançant trucada telefònica i correu electrònic, s’informa a Alcaldia de la sol·licitud del 

grup per reunir-se amb el President del CSM i Alcalde de la ciutat, per poder presentar els 
resultats de l’Estudi del Voluntariat. S’acorda programar la reunió per la setmana del 
23 al 27 de juliol (preferentment en horari de tarda). 

 
S’ha realitzat la reserva de l’escenari del Teatre de l’Amistat pel dia dimecres 03 
d’octubre en horari de 20.00 a 22.00 hores per la presentació oberta a la ciutadania de 

l’Estudi del Voluntariat. 
 
El grup acorda una primera estratègia del pla de comunicació de l’acta: 
 

- L.S. facilitarà les dades de les entitats que han participat en l’Estudi. 
- Enviament correu electrònics a partir del 17-09-18. 
- A posterior, realitzar trucades per convidar personalment a les entitats del CSM 

i col·laboradores en l’Estudi. 
- Es proposa incloure al llistat organismes com la Diputació, la Federació 

Catalana del Voluntariat... 

- Abans, però, s’ha d’enllestir el pla amb l’ Àrea de Comunicació de l’Ajuntament 
de Mollerussa per tal de decidir data per poder fer roda i nota de premsa, 



proposta inicial el dimarts 25 -09-18 o el dimarts 02-10-18. Tanmateix, 

valorar si primer es fa premsa i després mailing o a la inversa. 

- Paral·lelament els membres del grup proposen poder participar en l’espai 
radiofònic de l’EJI i en l’espai de Radi Ponent dels divendres vespres el 
28-09-18. 

- Es proposa poder parlar amb els referent de Radio Ponent per poder tenir una 
entrevista per la ràdio per convidar a participar en la presentació de l’estudi (el 
divendres abans de la presentació per exemple) 

 
Les persones que assignades per parlar amb la premsa i la radio són: L.S., T.C. i P.P. 

 
 

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

 
- El nom VAI es l’escollit per unànime. 
- Lema “Junts serem invencibles”. 
- Colors: samarreta verda, V-dits-bambes taronges, pantalons 

grisos. 

- S’informa al Centre Solaç de la nova remodelació de la plaça 
de l’Ajuntament. 

- Informar al Centre Solaç de la proposta de còmic o auca: 
 Que veu VAI quan es posa les ulleres? 
 Continuïtat i compromís en el temps. 
 Situacions quotidianes com per exemple: 

 Diversitat funcional (centre escolar) 
 Diversitat cultural acompanyament a un nou veí 

de la comunitat que és d’un altre país 

 Gent Gran a creuar carretera 
 Amb la família un diumenge ajudar a netejar espais de la ciutat  

 Tant possibilitat de còmic com de 5 auques amb inici i final de l’acció del VAI. 
 Possibilitat de deixar un espai o tira final en blanc per a poder fer una aventura 

d’en VAI pròpia per cada alumne i que es pugi treballar amb el professorat. 
 Incorporar la tapa amb la plantilla ja de les ulleres per fer-la els infants i joves. 

 Poder fer una tirada del material amb espais per a poder pintar els infants les 
aventures d’en VAI  

 
El subgrup reafirma l’ acord 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 programés  una activitat de voluntariat el dia 05 de desembre de 2018, 
Dia Internacional del Voluntariat. 

 
5. Precs i preguntes, resum d’acords: 

 

 La Laura gestionarà amb l’entitat Mancança Pla Urgell  la proposta  poder presentar 
el resultat de l’estudi sobre el voluntariat dins de la seva publicació 

 El dia 20 d’octubre a la població del Poal Mancança presenta les IX Jornades d’Estudis 
sobre el Pla d’Urgell i en aquest espai donen a conèixer tot el material  que estarà 
dins de la publicació semestral següent.  
 

 

 

 

 

Fi reunió 14:15h 
 
Mollerussa, 11 de juny de 2018 

 


