
RESUM  DE LA REUNIÓ DE SEGUIMENT LA VINYALA-POBLE NOU ES MOU 

 

➢ Lloc i data: Casal de Gent Gran la Vinyala, 18 d’octubre de 2017 

➢ Assistents: 

Veïna  

 Veïna  

 President de l’AV  la 
Vinyala 

President del Casal de la 
Gent Gran  

Tècnica de Formació 

Tècnic d’Infància i 
Joventut i Gent gran  

Tècnica de Participació 
 

➢ Temes tractats: 

Constitució de la Comissió de Seguiment 

Per consens, el grup motor decideix que la Comissió de Seguiment la formaran  les 

persones del grup motor, el personal tècnic referent de cada projecte guanyador i 

una veïna del barri que va liderar la proposta del Centre Diari. 

Es dona per constituïda la Comissió i s’estableix el calendari de reunions següent: 

1a reunió: gener de 2018 

2a reunió: maig-juny de 2018 

3a reunió: desembre de 2018 

Elecció de les persones referents de cada projecte 

S’assigna una persona de referència a cada projecte amb la finalitat que actuï com 

a interlocutora directa amb la persona tècnica corresponent per assegurar el 

seguiment dels projectes de forma continuada, més enllà de les sessions de 

seguiment establertes per al conjunt de la Comissió. 

L’assignació ha estat la següent: 

- Projecte d’ocupació per a joves: president de la AV la Vinyala i membre del 

grup motor 

- Projecte del centre diari:  veïna del barri 



- Activitats per a la gent gran: veïna del barri i membre del grup motor 

Acords de les primeres actuacions de cada projecte 

- Projecte d’ocupació per a joves: 

Col·laboració en la difusió del projecte 

Cerca d’un espai de treball. Es proposa l’antic espai de l’AV i s’acorda fer una visita 

per confirmar que és adequat. 

- Projecte del centre diari: 

Es farà una primera reunió amb un grup de famílies interessades en el projecte per 

ajustar la demanda i tractar de configurar una mena d’associació de famílies (AFA), 

un cop estigui en funcionament el centre. 

Es parla sobre la possibilitat de contractar una entitat del municipi per iniciar el 

projecte a un espai ja existent. 

- Activitats per a la gent gran: 

Assessorament fiscal: 2 h,  2 cops al mes  

Podologia: 4 h, un cop al mes 

 


