Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència”
Núm. De sessió: 1/2018
Data: 21 de febrer de 2018
Hora d’inici: 19:30h
Hora d’acabament: 21:00h
Lloc: Casal Municipal per a la Gent Gran

Membres
Assistents:

M.S. – Ciutadania.

J.B. – Alumne IES Terres de Ponent, Servei Comunitari.

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.

A.V. – Voluntària Creu Roja el Pla d’Urgell.

M.P. – Secretària del Consell Social.

J.D. –Ciutadania.

P.F. – Referent Associació Ecobenestar

E.J. – Ciutadania.
Excusen la seva presència:

A.R. - Referents associació AECC de Mollerussa

X.B. – Alumne IES Terres de Ponent, Servei Comunitari.

JA.L. – President de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell.

N.F. – Ciutadania.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació acta anterior
Avaluació plenari 2018
Accions 2018
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió i acords
1. S’aprova l’acta anterior.
2. Avaluació plenari 2018
Cada membre del grup ha fet valoració del plenari, en general les conclusions han estat
satisfactòries i la proposta de millora la gestió de la temporalitat dels espais de presentació
de les accions per part de cada grup.
En el procés de valoració sorgeix la proposta de poder obrir el plenari a la ciutadania, incidint
en la presència de les persones representants de les entitats membres del CSM. Això,
comportaria un canvi d’ubicació de l’acta. Al finalitzar les aportacions dels membres del grup,
es conclou que el plenari no té la finalitat de fer difusió de les accions dutes a terme i no ha
de ser un acte institucional. Arrel d’aquestes conclusions, sorgeix l’idea de celebrar
l’aniversari del CSM que aquest any 2018 és el 5è però, no s’arriba a cap acord.

3. Accions 2018
Acords per la celebració d’una nova edició “Viu la Diversitat”
Data: Diumenge 7 d’octubre o diumenge 23 de setembre
Horari: A determinar però entre les franges de 10 a 14 hores
Ubicació: Parc Municipal de Mollerussa
Proposta per les activitats de la jornada, jocs i música:
1. Xocolatada amb xurros
2. Espai gran amb jocs del món, tradicionals i cooperatius:
Jocs tradicionals i cooperativistes:
-

Joc de bales
Les curses de cèrcols
La petanca
Estirar la corda
Ferradura
Pedres
La baldufa
Les bitlles catalanes
La xarranca
El mocador
Cursa de sacs
Incloure en aquest espai un lloc per activitats com la pintura, confecció de
diverses manualitats entre d’altres o per exemple el retallar vestits per a figures
de paper amb elements de roba tradicionals de diferents cultures ...

Nota: El joc afavoreix el desenvolupament sociocultural dels infants des d’una doble
perspectiva: la immersió cultural que suposa la simbolització de situacions i
esdeveniments socials de la vida quotidiana i la primera connexió infantil amb la
cultura en la qual viu mitjançant els jocs tradicionals.
Els infants projecten les activitats adultes de la seva cultura i reciten els seus futurs
rols i valors perquè solament poden simbolitzar aquelles escenes que coneixen i de
les quals han tingut experiència i perquè el temps de joc suposa un laboratori
d’assaig de conductes i actituds d’aquesta manera s’anticipen a situacions socials de
la vida adulta.
Els anomenats jocs populars o tradicionals formen part de la cultura de la mateixa
manera que la música, les danses o la gastronomia. Cada cultura té els seus jocs i
les seves joguines pròpies, però hi ha molts jocs que són comuns a diferents cultures
i que s’han universalitzat a través dels moviments migratoris i de la convivència
intercultural de tots els temps i èpoques (per exemple: l’estel, la baldufa, les bales,
la corda, etc.).

3. Oferta d’activitats pels joves entre 12 i 16 anys. S’acorda contactar amb les dues
entitats juvenils per fer recull de possibles propostes, amb La Salle per tema musical
i drons. Tot i així, el grup proposa un vermutet, amb possibilitat de poder treballar
un tema que seria “ tapes del mon” per promocionar la diversitat cultural de la
nostra ciutat, sense oblidar l’element musical

com a cloenda de fi de festa .

Aquestes accions estarien més emmarcades a partir de les 12 del migdia.

Organització de la jornada, dues propostes:
a.

Comptar amb voluntariat dinamitzador per fer atractiu la participació als jocs
i els membres dels grups són els responsables de les zones de jocs.

b.

El voluntariat dinamitzador són els membres del grup del CSM i referents de
les entitats porten la gestió de les zones de jocs.

4. Precs i preguntes.
S’acorda establir un primer contacte amb les AMPAS, integradores socials del centres
educatius i per la pròxima reunió tenir elaborada la fitxa de l’activitat.
S’entrega als membres del grup el formulari d’inscripció al CSM per tal d’actualitzar
dades i protecció de dades.
Fi reunió: 21.00 hores
Mollerussa, 21 de febrer de 2018

