
 

Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 4/2018 
Data: 21 de juny 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.D. –Ciutadania. 

 E.J. – Ciutadania. 
 M.S. – Ciutadania. 

 X.B. – Ciutadania 
 E.R. – Referent ACUDAM 
 Musthafa – President de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 

 
Excusen la seva presència: 

 P.F. – Referent Ecobenestar 

 A.R. - Referents associació AECC de Mollerussa 
 JA.L. – President  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 N.F. – Ciutadania. 
 J.S. – Voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 M.P. – Secretària del Consell Social.  

 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Preparació jornada “Viu la Diversitat” 

3. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

1. Es procedeix a fer la presentació d’un nou membre del grup en representació d’ACUDAM, 
Esther. 
 

2. S’aprova l’acta anterior amb la lectura d’aquesta. 
 

3. Represa de contacte amb AMPA Mollerussa (interampa) per recordar l’interès del grup 
en presentar la proposta d’acció i demanar la col·laboració de l’associació per la difusió i 
participació de les sòcies i socis de les AMPES de la ciutat. La Dolors i el Jordi són les 
persones referents del grup per assistir a la reunió. 

 

4. Restem a l’espera del grup La Batucada per conèixer si podran participar a la jornada. 

Ens informen que a finals de més en reunirà el grup i ens diran quelcom. La proposta 

inicial és que pugin fer una demostració, cap al migdia.  

 

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

 



 

 

 

 

Data:  7/10/2018 

Horari:  10.00 a 14.00 hores 

Ubicació:  Parc Municipal 

  

Xocolata amb xurros 

Entitat responsable de la gestió de l’espai, CREU ROJA 
PLA D’URGELL 
Persones de referència: Jordi i Xavier, amb el suport 
d’ACUDAM 

  

Jocs de Fusta Aprovat a càrrec de l'empresa Xarranca 

Fil conductor - Activitat Manualitats 

Es facilitarà un espai per a què la canalla pugi pintar els 

dibuixos que trobaran (imatges i paraules de la 
Diversitat). Un cop pintat, podran exposar el dibuix en 
una gran "M" que trobaran al mateix espai. Persona 
referència: Elisabeth i Marta. 

Espai de joc de l' EJI Joc memòria d'UNICEF 

Conta-Contes Entitats referent ACUDAM 

Jocs tradicionals i cooperativistes: Petanca: Jordi i ACUDAM 

 
Estirar corda: Núria 

 
Bitlles: Jaume 

 
Cursa sacs: Dolors i Musthafa 

 
  

Espai Música 
A càrrec del grup musical “La Reixa” 
Equip de so: Hèctor  

Vermutet 
Entitat responsable de la gestió de l’espai, CREU ROJA 
PLA D’URGELL .  
Persones de referència: Jordi i Xavier. 

  

Logística de la jornada: Maribel, Xènia i Joan 

  

Estand CMS:  Parlar grup del voluntariat 

 

 

 

 



 

 

 

 

A  partir d’aquest document s’acorda: 

- Tractar el següent temes amb el Josep A.: 

o Elaboració d’un mostra de la proposta del fil conductor “M” i poder presentar-

ho a la següent reunió del grup. 

o Material per l’espai de jocs tradicionals: sacs per la cursa. 

- Amb ACUDAM s’acorda: 

o Entitat referent de l’espai Conte-Contes 

o Demanaran col·laboració a les persones usuàries del Centre per la 

dinamització de l’activitat Petanca. 

o En principi podem portar la corda per l’activitat de jocs tradicionals. 

 

- Tornar a contactar amb l’Associació Jovent de Mollerussa i El Cau al setembre per 

demanar col·laboració en la difusió de la jornada i participació a la jornada del 

jovent. 

 

- La Paqui no assisteix a la reunió, però, ens comunica que podem comptar amb 

l’espai de radio a la jornada per poder dinamitzar la participació ciutadana. 

 

- El grup musical  La Reixa comenta que el cost  per tocar són uns 150€ aprox. 

 

- S’acorda el material necessari per realitzar la jornada i la Xènia realitzarà la instància 

a l’Ajuntament així com sol·licitar els pressupostos a: Xarranca, Romà i La Reixa. 

 

- En la pròxima reunió s’ha de fer llistat de material fungible que cal comprar per dur a 

terme el fil conductor de la jornada. 

 

- Cal planificar la gestió del voluntariat per l’estand del CSM i per la distribució de les 

activitats i tasques a dur a terme. S’acorda fer una reunió prèvia amb ells i elles per 

marcar pautes clares i les funcions que desenvoluparan i qui tindran de referència 

 

- Pendent iniciar recerca de les imatges de la diversitat (ètnica, cultural, funcional, de 

gènere,...) 

 

- Demanar a la Maribel la gestió de recerca per disposar de la barra pels espais de 

Xocolata amb xurros i Vermutet. 

 

 

 



6. Precs i preguntes 

 

1. Proposta següent reunió Dimecres 11 de juliol al bar de les piscines a les 

19:30h 

2. La Xènia informa que es prepara l’esborrany de la programació de la jornada per la 

següent reunió i així, poder tenir enllestida per finals de juliol fer-la arribar a l’Àrea 

de Cultura de l’Ajuntament de Mollerussa. 

Tanmateix, és procedirà a realitzar la instància del material i elaborar un document 

on es reculli les tasques pendents per l’organització amb els següents apartats: 

- Pla de comunicació de la jornada 

- Alcaldia i Premsa 

- Activitats i assignació de les tasques a les persones referents dels diferents 

espais. 

- Logística i Brigada Municipal 

 

 

Fi reunió: 20.45 hores 

 

Mollerussa, 21 de juny de 2018 

 

   

 


