Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència”
Núm. De sessió: 8/2018
Data: 17 d’octubre 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

J.D. – Ciutadania.

M.S. – Ciutadania.

X.B. – Ciutadania

E.J. – Ciutadania.

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

P.F. – Referent Ecobenestar

M.P. – Secretaria del Consell Social

N.F. – Ciutadania.

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.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació acta anterior
Valoració i recull fotogràfic 2018.
Preparació jornada “Viu la Diversitat 2019”
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió i acords

1. S’aprova l’acta anterior amb la lectura d’aquesta.
2. En Xavier comunica que no pot continuar formant part del grup per conciliació amb el seu
itinerari acadèmic que cada vegada requereix més temps de dedicació.
3. Mentre es projecte el recull fotogràfic de la jornada 2018 es procedeix a una valoració. En
general el grup mostra satisfacció per com es va desenvolupar la jornada però, extreu
indicadors que cal tenir en compte per la següent:
-

-

Tot i que el volum d’assistència incrementa lleugerament any rere any però, cal tenir
present alhora de programar data quins altres actes hi ha per aquell cap de setmana ja
que aquest any en menys de dos dies a la ciutat s’ha celebrat activitats com Posa’t la
gorra i la Festa de la Colla de 1968.
Una segona valoració ha estat revisar l’horari de la jornada ja que durant la primera hora
del matí, entre les 10.00 i les 11.00 hores el volum de ciutadania assistent va ser escassa.

-

Un dels motius pel quals podria ser el fred, el vent o bé, els dos actes celebrats el
dissabte.
El grup valora que cal promoure la participació dels socis/sòcies de les entitats membres
del CSM. D’aquí, sorgeixen noves propostes la jornada de l’any vinent.

4. Brainstorming 2019
-

Canvi d’ubicació: Aprofitar els nous espais de vianants creats al centre urbà.
Recercar noves col·laboracions com el Centre Solaç per dinamitzar espais artístics.
Proposar a les entitats membres del CSM que gestionin el seu Estand.
Canvi d’horari i data: L’horari de tarda i realitzar la jornada cap a la primavera o com una
acció més de la programació de les festes de Sant Isidori.
Oferir més oferta de diversitat musical com ara música folklòrica.

A partir d’aquestes primeres idees el grup acorda començar a dissenyar el nou format per la
següent jornada en la pròxima reunió.

Pròxima reunió: 21 de novembre de 2018

Fi reunió: 21.00 hores
Mollerussa, 17 d’octubre de 2018

