Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència”
Núm. De sessió: 4/2018
Data: 16 de maig 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. – Secretària del Consell Social.

J.D. – Ciutadania.

N.F. – Ciutadania.

E.J. – Ciutadania.

A.T. – Referent ACUDAM

P.F. – Referent Ecobenestar
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. Es procedeix a fer la presentació d’un nou membre del grup en representació d’ACUDAM,
Alvaro.
2. S’aprova l’acta anterior. La Dolors fa esmena que en l’acta no queda explicitat unes de
les valoracions ha tenir en compte per aquesta edició que es va acordar en l’anterior
reunió del mes d’abril. Aquesta és la necessitat de planificar les tasques del voluntariat i,
alhora, fer reunió de grup a l’inici de la jornada per formalitzar les presentacions de totes
les persones implicades en l’organització i en el voluntariat amb la qual, hauria de
contribuir en una millora de la comunicació durant la jornada.
3. S’ha formalitzat la sol·licitud per assistir a la reunió AMPA Mollerussa (interampa) els
vocals del grup, Dolors i Jordi, 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.
4. El Casal Popular l’Arreu aquest any no pot col·laborar en la jornada perquè el 7 d’octubre
té un acte programat fora de la ciutat. El grup valora la possibilitat de posar-s’hi en
contacte amb Batucada,
l’Escola de Dansa i Country per recercar vies de
col·laboració.

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

Si les Associacions Juvenils de Mollerussa no poden dur
Xocolata amb xurros la gestió, es planteja la possibilitat que la gestió d'aquest
l'espai sigui a càrrec d'ACUDAM i de CREU ROJA

Jocs de Fusta Aprovat a càrrec de l'empresa Xarranca
Es facilitarà un espai per a què la canalla pugi pintar els
dibuixos que trobaran (imatges i paraules de la
Fil conductor - Activitat Manualitats Diversitat). Un cop pintat, podran exposar el dibuix en
una gran "M" que trobaran al mateix espai. Persona
referència: Elisabeth
Espai de joc de l' EJI Joc memòria d'UNICEF
Jocs tradicionals i cooperativistes: Petanca: Jordi
Estirar corda: Núria
Bitlles: Jaume
Xarranxa: monitors entitat contractada
Cursa sacs: Dolors

Espai Música Paqui: Walkin Roots no pot assistir a la jornada.
Vermutet

La mateixa possibilitat que "Xocolata amb xurros".
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:

-

Tornar a contactar amb l’Associació Jovent de Mollerussa i El Cau per conèixer 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.

-

Pendent resposta d’ACUDAM i Creu Roja sobre gestió espai matí i vermutet .

-

El grup musical “ La Reixa comenta que el cost per tocar són uns 200€ aprox.
Abans de decidir, el grup plantejar iniciar nova recerca de grup musical
col·laborador: Maribel, Paqui, Eli i Alvaro.

-

Si Saó de Ponent no pot col·laborar a l’espai pel Conte-Conte. L’ Alvaro comenta que
podrien mirar d’oferir la seva activitat Conta-contes.

-

Al mes de juny s’ha de realitzar la instància sol·licitant: escenari, 80 cadires, 10
taules, 4 plafons, 5 carpes, etc.

-

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.

-

Contactar amb la Carme del Casal per l’espai petanca.

-

L’Hèctor ens demana abans de facilitar-nos la col·laboració o pressupost les
característiques tècniques del grup musical.

-

La Paqui proposa contactar amb Radio Ponent per oferir-los la possibilitat de tenir un
espai a la jornada per tal de dinamitzar i donar a conèixer les entitats membres del
CSM.

-

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

-

ACUDAM diu que pot aconseguir les cordes pel joc tradicional i que ho confirmaran
directament a la Xènia.

-

El Lavin ens ha comentat, abans de la reunió, que si l’idea de fer la “M” amb les
caixes de cartró sembla bé, pot fer una prova de construcció per valorar-ho in situ.

-

Queda pendent iniciar la recerca de les imatges de la diversitat (ètnica, cultural,
funcional, de gènere,...)

6. Precs i preguntes
1. El Jaume comenta que ja té el PowerPoint Fotogràfic de la 1r jornada i si algú vol una
còpia ha de facilitar el pen a la Xènia.
2. La Maribel informa de les ofertes laborals de l’Ajuntament de Mollerussa publicades a
la web.
3. En Jaume comenta que anirà el cap de setmana a observar in situ els jocs que
munten la Xerranca en un poble a prop de Lleida i facilitarà informació sobre com
està muntat i si són atractius o no per tancar-ho ja definitivament amb ells.

Fi reunió: 21.00 hores
Mollerussa, 16 de maig de 2018

