Acta de reunió del Grup “ Foment del voluntariat”
Núm. de sessió: 07/2018
Data: 12/09/2018
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.

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

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

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

S.R. – Referent Fundació Serveis de Suport
Excusen la seva presència:

M.P. - Secretària del Consell Social de Mollerussa

S.R. - Referent Salut Comunitària - Cap Mollerussa

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

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

A.C. - Ciutadania

E.T. – Referent ACUDAM

E.M. – Referent de Càrites Parroquial Mollerussa

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

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior.
Presentació “Estudi Voluntariat” dimecres 3 d’octubre
Personatge VAI
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. Acordem que tancarem el pla de comunicació amb premsa de l’Ajuntament per poder fer
roda de premsa el dimarts 18 de setembre amb la presentació dels resultats al
President del CSM i Alcalde aquella mateixa setmana.
3. A posterior, la Laura facilitarà la relació de les entitats i persones col·laboradores en el
procés de l’Estudi per fer enviament de la invitació a l’acta dia dimecres 03 d’octubre
en horari de 20.00 a 22.00 hores a l’escenari del Teatre de l’Amistat.
4. Paral·lelament quedarà pendent la participació en
l’espai de Radi Ponent o Radio Segre.

l’espai radiofònic de l’EJI i en

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

5. La Laura i la Teresa exposen els resultats de l’Estudi als membres del grup:

Els membres del grup fan valoració dels resultats amb la conclusió que cal treball en les dues
línies esmenades en les conclusions:
-

Establir accions pel foment del voluntariat entre els més joves.
Promoure accions per la difusió de les entitats membres del CSM.

6. El centre Solaç ens ha presentat l’esborrany en color del VAI i un seguit de propostes pel
fil conductor del còmic.
S’acorda que en la pròxima reunió es decidirà els temes proposats pel centre Solaç.

Pròxima reunió del grup: el Dimecres 15 d’octubre.

Fi reunió 14:00h
Mollerussa, 12 de setembre de 2018

