
 

Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 9/2018 
Data: 22 de novembre de 2018 

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

Lloc:  Casal Municipal 
 

Membres 

 
Assistents:  

 J.B. – Ciutadania. 
 J.S. – Voluntari Creu Roja el Pla d’Urgell. 
 X.M. – Tècnica ciutadania i diversitat 
 M.S. – Ciutadania. 
 E.J. – Ciutadania. 

 J.LL. – Referent de “Gent Gran del Pla d’Urgell”. 
 D.V. – Ciutadania. 

 
 

Excusen la seva presència: 
 A.R. - Referents associació AECC de Mollerussa 
 Musthafa – President de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 E.R. – Referent ACUDAM 

 JA.L. – President  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 
 P.F. – Referent Ecobenestar 
 M.P. – Secretària del Consell Social 
 N.F. – Ciutadania. 
 J.D. – Ciutadania. 

 
 

 
Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Preparació jornada “Viu la Diversitat 2019” 

3. Precs i preguntes 

  

Desenvolupament de la sessió i acords 

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

 

 

2. Després de la valoració del Brainstorming de la reunió anterior sorgeix una proposta de 

programació: 

 

Es revisa la programació de les Festes de Sant Isidori 2018 i, pendent resposta de l’ àrea de 

Cultura de l’Ajuntament per conèixer proposta programació 2019 i franges horàries disponibles, 

es valora fer la jornada “Viu la Diversitat”:  

- Dissabte matí: de 11.00 a 13.00 hores 

- Diumenge tarda: 17.00 a 19.00 hores 

 

El fil conductor es crear una xarxa de diferents camins que entren i surten de la ciutat de 

Mollerussa. 



 

 

Proposta programació: 

a. Targeta d’activitats que s’entregarà a totes les persones 

participants: 

 

 

- La Jornada comptarà amb un seguit d’estands enumerats, cada taller  realitzat es 

marcarà la targeta d’activitats dels participants per tal que, un cop es realitzin 

totes es podrà penjar el desig en la xarxa de l’arbre M. 

 

b. Estands de les activitats:  

 

1. Pintar cares (Creu Roja Pla d’Urgell) 

2. Material reciclat  

3. Elaboració d’instruments musicals (Associació Músics Mollerussa) 

4. Trenes (Senegal i Mali) 

5. Atles del Món (Olaran) 

6. VAI (Oficina Jove) 

7. Saltar la corda i Julajop (Ciutadania) 

8. Papiroflexia 

 

 

c. Arbre de la Diversitat, xarxa de diferents camins: 

 

- Les famílies que finalitzin el circuit de la Diversitat amb la targeta d’activitats completada, 

se’ls facilitarà un llaç per a què puguin escriure els seus desitjos per una ciutat 

respectuosa i diversa. 

 

d. Espai Musical, finalització de la Jornada 

 

- Conta-Contes (Acudam) i Batucada 

- Grup o grups musicals locals o culturals. 

 

El grup acorda:  

- Aconseguir un plano de les noves places, Ajuntament i Manuel Bertrand, per visualitzar 

la ubicació dels estands. 

- Valorar incloure JOCS de FUSTA com en les següents dues edicions. Per aquest motiu, 

s’enviarà per correu electrònic als membres del grups els catàlegs disponibles 

d’empreses de jocs de fusta per tal de concretar en la següent reunió si sí o si no. 

 

Fem Xarxa 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

  



 

Pròxima reunió: 19 de desembre de 2018 

 

Fi reunió: 21.00 hores 

Mollerussa, 21 de novembre de 2018 

 

   

 


