
 

Acta de reunió del grup “ Foment de la convivència” 

Núm. De sessió: 7/2018 
Data: 12 de setembre 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 
 JA.L. – President  de l’Associació Salut Mental del Pla d’Urgell. 

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

 
Excusen la seva presència: 

 A.R. - Referents associació AECC de Mollerussa 

 P.F. – Referent Ecobenestar 
 M.P. – Secretària del Consell Social.  
 Musthafa – President de l’Associació de Senegalesos de Mollerussa i Comarca. 
 E.R. – Referent ACUDAM 
 N.F. – Ciutadania. 
 D.V. – 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. S’aprova l’acta anterior amb la lectura d’aquesta. 

 

2. Es proposa, un cop elaborat el cartell de la jornada, fer difusió a través de les AMPES: 
 

 Anna: Pompeu i La Salle     
 Maribel: Peraire      

 Marta: El Carme       
 Xènia: Escoles Bressol 

 



 
 
 

 

3. 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: 

- Quedar el dia 3 d’octubre a les 17h al Parc Municipal per organitzar on s’ubicaran els 

jocs. 

- La Creu Roja Joventut es farà càrrec de la gestió de la barra del matí i migdia, amb 

el suport de l’Acudam. 

- Es pot deixar el material al pavelló i es tancarà la gestió del material amb el Lavin i la 

Bridaga la setmana de l’esdeveniment. 

- 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. 

- 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, les funcions que desenvoluparan i qui tindran de referència. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Precs i preguntes 

 

1. Tasques pendents per l’organització: 

- 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: 21.00 hores 

Mollerussa, 12 de setembre de 2018 

 

   

 


