
 

Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 3/2018 
Data: 19 d’abril de 2018 

Hora d’inici:  19:30h 
Hora d’acabament:  21:00h 

Lloc:  Casal Municipal per a la Gent Gran 
 

Membres 

 
Assistents:  

 J.B. – Ciutadania. 
 J.LL. – Referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 
 D.V. – Ciutadania. 
 X.M. – Tècnica ciutadania i diversitat 
 J.S. – Voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 

 M.P. – Secretaria del Consell Social.  
 J.D. – Ciutadania. 

 N.F. – Ciutadania. 
 A.V. – Voluntària Creu Roja  el Pla d’Urgell. 
 E.J. – Ciutadania. 
 M.S. – Referent ACUDAM 

 
 

Excusen la seva presència: 
 M.S. – Ciutadania. 
 A.R. - Referents associació AECC de Mollerussa 
 JA.L. – President  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 X.B. – Ciutadania 

 
Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Preparació jornada “Viu la Diversitat” 

3. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. S’aprova l’acta anterior.  

 

2. S’informa als membres del grup que la secretària del CSM ha delegat, temporalment,  la 

gestió dels correus electrònics del CSM a la tècnica d’igualtat, ciutadania i migracions de 

l’Ajuntament de Mollerussa. 

 

3. Es comunica que s’ha enviat els següents correus: 

- Fitxa del CSM per l’actualització de la base de dades i protecció de dades. 

- Formalització de la sol·licitud per assistir a la reunió interampa els vocals del grup per 

explicar la jornada Viu al Diversitat i conèixer l’interès dels pares i les mares de la 

ciutat en la participació de la jornada ja bé sigui: amb el suport per fer-ne difusió i 

promoure l’assistència i/o amb la possibilitat de gestió d’unes de les activitats 

programades a la jornada. 

- Sol·licitud de col·laboració adreçada al Casal Popular l’Arreu per conèixer si podran  

 

 

4. Es facilita la fitxa resum dels acords en l’última reunió: 



 

 

A partir d’aquest document s’acorda: 

- Contactar amb l’Associació Jovent de Mollerussa i El Cau per oferir la possibilitat de 

gestió de la barra i la música per oferir xocolata amb xurros de 10.00 a 10.30 hores i 

concert de música i vermut de 13.00 a 14.00 hores. Persona responsable d’aquesta 

acció: Xènia, Maribel i Jordi. 

 

La proposta inicial del grup es poder oferir l’espai musical al grup Fa1na, La Reixa, 

Kids From 90s,... S’iniciarà el contacte un cop s’hagi parlat amb les Associacions 

Juvenils. 

 

- De la proposta rebuda per part de l’empresa Xarranca, jocs tradicionals i 

cooperativistes, el grup troba més adient sol·licitar de tota la oferta, “Jocs Gegants”. 

Tot i així, restem a l’espera que l’empresa CIA. De Jocs L’Anònima es faci arribar el 

pressupost de “Jocs 1714”. 

Un cop es rebi aquesta proposta, es valorarà quina és la més adient de les dues 

ofertes. 

 

- El grup valorar que a més a més de l’oferta de jocs anteriors, podrà dinamitzar els 

següents: 

 

Data: 7/10/2018 23/9/2018

Horari: 

Ubicació: 

Espais:

Xocolata amb xurros

Gimcana

Jocs de Fusta

Activitats manuals: Pintura

Vestits de paper

Jocs tradicionals i cooperativistes:

Jocs de bales

Curses cèrcols

Petanca

Estirar corda

Ferradura

Pedres

Baldufa

Bitlles

Xarranxa

Mocador

Cursa sacs

Activitats  entre 12 i 16 anys. Associacions Juvenils

Vermutet

Drons 

La Salle

Organització: 

Voluntariat dinamitzador

10.00 a 14.00 hores

Parc Municipal



o Petanca 

o Estirar corda 

o Xarranca 

o Bitlles 

o Cursa de sacs 

 

 

En la següent reunió quedarà pendent assignar les tasques de cada membre del grup 

durant la jornada Viu la Diversitat. Això vol dir, concretar la disponibilitat del 

material, qui ens el facilita, que caldrà comprar, etc. Tot i que per començar el grup 

ja ha verbalitzat on es poden demanar els sacs, petanca, corda, la col·laboració de 

l’Associació de Bitlles. 

 

- A més a més de jocs tradicionals i jocs de fusta es realitzarà una activitat com a fil 

conductor de la jornada. Després d’una estona de debat, la proposta és poder 

elaborar un mosaic del món on la canalla que participi en la jornada podrà pintar 

imatges representatives sobre la diversitat i, a posterior, enganxar-les en el mosaic. 

Amb la finalitat de poder obtenir una foto final de l’acció. 

 

Per la pròxima reunió, s’aportaran idees d’aquestes imatges de la diversitat (ètnica, 

cultural, funcional, de gènere,...) i es definirà l’espai. 

 

 

 

5. Precs i preguntes 

 

1. El Jaume comenta que queda per tancar el PowerPoint Fotogràfic de la 1r jornada. 

S’acorda que rebrà suport per part de la Xènia per poder-lo finalitzar. 

2. Possibilitat que l’EJI, Acudam i d’altres entitats dinamitzin activitats de l’espai de jocs 

tradicionals. S’establirà contacte amb aquestes per explicar proposta. 

3. Parlar amb el Josep A. per a què pugi fer aportacions de com es podria dissenyar 

aquest mosaic en forma de “M” que representarà el fil conductor de l’acte. 

4. En l’anterior acta es va acordar contactar amb La Salle i Drons per obrir la possibilitat 

a la col·laboració. Resta pendent fer retorn d’aquesta acció per la següent reunió. 

 

 

Fi reunió: 21.00 hores 

 

Mollerussa, 19 d’abril de 2018 

 

   

 


