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Informe anual 2013 
INTRODUCC IÓ  

L’alta com a associació al registre del departament de Justícia, serveis territorials de Lleida va ser el dia 
08-03-2013 amb el nom de Associació AMIC Mollerussa i Cultura, número ‘inscripció 49870. El número 
de CIF atorgat ha estat el G25759929. 

Ens definim com una entitat plural, respectuosa, solidaria i col·laboradora amb les iniciatives ja existents 
a la ciutat, que organitzem, promocionem i desenvolupem, actuacions orientades al reconeixement de 
Mollerussa com a ciutat capdavantera, promotora i receptora d’activitats i esdeveniments socials i 
culturals. 

Treballem entorns relacionats amb el camp artístic, potenciant les arts plàstiques, visuals, literàries, etc.; 
cerquem la promoció de l’àmbit social i patrimonial per incentivar el pensament, les tradicions, els 
costums, la història i el coneixement de la nostra ciutat.Els dominis científic i tecnològic són també 
d’interès per l’associació. La innovació i l’ús de les noves tecnologies són fites imprescindibles de la 
societat actual. 

Podem dir que sumem:  

“INQUIETUDS i VOLUNTATS”. 

Inquietuds per vetllar l’herència cultural del nostre passat, voluntatsper viure el present i transmetre 
aquests valors a generacions futures.  

 

PRESENTAC IÓ  

INSTITUCIONS. 
En data 26 de febrer l’Associació A2mic, 
Associació AMIC Mollerussa i Cultura fa la seva 
presentació mitjançant roda de premsa a 
l’ajuntament de Mollerussa, conjuntament amb 
l’alcalde Sr. Marc Solsona i el regidor de 
Cultura, Sr. Jordi Pérez. 

En la roda de premsa,l’alcalde a destacat com a 

fet diferencial de la nova associació la seva 

trasnversalitat, fet que pot donar molt joc a la 

ciutat de Mollerussa. 
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SOCIETAT CIVIL. 
El vídeo de la presentació va iniciar el seu recorregut el dia 26 
de gener. La primera versió va tenir que ser redisenyada per la 
dificultat de recordar el text per part dels actuants.  

 

 

 

L’enregistrament final es va dur a terme el dia 24 de febrer  a la sala 2 dels Pavellons Firals de la Fira 
de Mollerussa el dia de febrer de 2013, un dia en que el fred era intens, fet que va propiciar un ràpid 
enregistrament. El resultat final va poder ser visionat en primícia a l’escenari del Teatre l’Amistat.  

El divendres dia 1 de març a les 20h, en 
el marc de la Sala Teatre de l’Amistat de 
Mollerussa l’associació es presenta en 
societat amb una performance que 
combina la les noves tecnologies amb el 
format de representació teatral. Dalt de 
l’escenari es situa la societat civil que a la 
vegada vol que esdevingui la 
protagonista i receptora del nou missatge 
que A2mic vol fer arribar. 

Cal destacar la bona acollida que va tenir l’esdeveniment, sense oblidar l’original gatget de record (la 
galeta d’A2mic per endolcir la vetllada) que es lliura a tots els assistents. 

Com associació ens varem sentir molt satisfets de com va anar la presentació. Original, diferent, d’acord 
amb el disseny i concepte trencador que volíem donar-li. La resposta, recepció de la nova proposta, per 
part dels assistents a la presentació, va ser força positiva.Un bon inici. 

 

LOGOTIP 
El logotip ha ocasionat més d’un cop discussions pel seu disseny. Que vol dir 
A2mic es una pregunta que ens hem anat trobant durant tot l’any. Bé aquí us 
presentem dues respostes per a que pugueu escollir la que més us agradi.  

Associació AMIC Mollerussa i Cultura, que: 

� si agafem les inicials de les paraules ens surt AAmic = A2mic =>A² 

� si agafem les inicials d’Associació Mollerussa iCultura, surt AMIC que si la sumem 
amb la paraula que hem deixat AMIC. ens surt AMIC². 

 

Un cop hem pogut identificar i aclarir les dues teories del famós A2mic, ens queda dir que el disseny 
final del logo,fet per na Marina Dalmau, havia de contemplar les dues hipòtesis, i així vas ser. 

Amb quinade les dues hipòtesis et quedes? 

És la correcta?, verifica-ho. 
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SEU SOCIAL 
Durant el mes de Juny es condiciona el local cedit per l’ajuntament de 
Mollerussa a l’edifici Sant Jordi de l’avinguda el canal. A partir del dia 
22 de Juny, entra en funcionament aquest lloc com a seu de 
l’associació. 

 

Associació AMIC Mollerussa i Cultura 
Av. Canal s/n, 2n Planta. Edifici Sant Jordi 
25230 Mollerussa 

 

ASSOCIATS 
El nombre de socis s’ha incrementat en 14 des de la constitució de l’associació. A data de febrer 2014 el 
nombre d’associats es de27 
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Informe anual 2013 
OBJECT IUS  

En els estatus de l’associació els dos grans objectius de la mateixa són: 

� Potenciar Mollerussa 

� Potenciar la Cultura. 
 

Per a poder acomplir aquests dos grans objectius, l’associacióhan identificat objectius secundaris, i algun 
com complementaris, encaminats al assoliment dels inicials. Entre aquests destacaríem els següents: 

� Posada en funcionament i ús de les eines pròpies de la xarxa 2.0. Presència a la 
xarxa:  

� WEB / Blogg: http://a2micmollerussa.wordpress.com 

� Correus electrònics 

infoa2mic@gmail.com   Informació general 

a2micmollerussa@gmail.com  President 

secretariaa2mic@gmail.com  Secretaria 

comunicacioa2mic@gmail.com Comunicació 

� Facebook: www.facebook.com/A2mic.mollerussa 

� Flickr:  http://www.flickr.com/photos/a2micmollerussa/ 

� About.me: http://about.me/A2mic 

� Eines de treball col·laboratiu i comunicació: WhatsApps, Dropbox, 
GoogleGroups, MailCimp, Instagram. 

� Presència en l’activitat social i cultural de Mollerussa.  
� Participació en esdeveniments, xerrades, presentacions, inauguracions, ... 

� Catalitzar iniciatives comunes amb altres activitats i entitats de la ciutat. 

� Presència en el mitjans i organismes locals de participació ciutadana. 

� Consolidació de la web i les eines 2.0 per a la difusió de l’activitat de 
l’associació. 

� Col·laboració en actes organitzats per altres entitats locals o institucions 

� Consolidació de l’associació en el teixit d’entitats de la ciutat. 

� Endegar les activitatsenumerades en la presentació de l’associació. 
� Memòria oral 

� Patrimoni 

� Mostra d’entitats 

� Definir i llançar noves iniciatives..  

� Revista digital-KKKK----DiusDiusDiusDius - 
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� Blog temàtic - Passejant per Mollerussa -infoa2mic.wordpress.com/  

� Obtenir avantatges pels associats.  
� Acords i descomptes amb establiments 

� Impartició i divulgació de coneixement en àmbits cultuals i de les noves 
tecnologies 

� Consolidar l’estructura organitzativa de l’associació. 
� Definir el funcionament intern, rols, tasques, documentació, arxiu,.. 

� Promoure i dinamitzar les àrees de treball i comissions 

� Establir periodicitat de les reunions de la junta 
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ORGANITZAC IÓ  

Per dur a terme el desenvolupament de les activitats durant aquest primer any, els socis fundadors s’han 
constituït com a junta tal i com quedava reflectit en les estatuts de l’associació; organitzant-nos com es 
detalla a continuació. 

JUNTA DIRECTIVA 
President: Esteve Aymerich 

Vicepresident 1r: Joaquim Fabrés 

Vicepresident 2n: Ramon Solé 

Secretària: Montse Serret 

Tresorera: Marta Simó 

Vocals:Mari Luz Cervera, Cèlia Torres, Neus Puig, Marina Dalmau, Manel Bernat, Josep Ramon Pons 

ÀREES 
Comunicació: Joaquim Fabrés. 

Atenció als socis: Montse Serret. 

Econòmica i Patrocinis: Marta Simó 

COMISSIONS DE TREBALL: 
Per a poder desenvolupar les tasques necessàries per assolir els objectius plantejats inicialment s’han 
constituït comissions i s’han assignat responsabilitats addicionals als càrrecs institucionals. Les comissions 
treballen autònomament, proposant a junta les actuacions per a la seva aprovació. Aquestes han estat: 

� Comissió Memòria Oral: Josep Ramon Pons, Manel Bernat, Anna Domingo, M. Àngels 
Batalla, Esteve Aymerich. 

� Comissió Mostra d’Entitats: Joaquim Fabrés, Marta Simó, Neus Puig, Teresa Tudela. 

� Comissió del Patrimoni: Cèlia Torres, Ramon Solé, Montse Serret, Marina Dalmau, 
Mari Luz Cervera.  

� Comissió Revista Digital: Joaquim Fabrés, Cèlia Torres, Ramon Solé. 
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PRESSUPOST  2013  

Ingressos:           1350 € 

Quotes socis.  50 €x 27 associats      1.350 € 

 

Despeses:          1.342,65€ 

Constitució            38,00 € 

Inauguració        710,39 € 

Lloguer equipament audiovisual (484), 

papereria, pica pica,. (59,04+114,52+13,83+39) 

Adequació Seu           47,47 € 

Pintura + Claus (38,17+10,30+ 13+4,35)  

1a Mostra d’entitats          416,94 € 

Assegurança(157,1) 

Carpa + Roll up (89,42+140,9) 

Estand,..(14,52+15) 

Despeses Bancàries (8,23+4,94+1,17+1,45+2,96+3,06)       21,75 € 

Altres            108,10 € 

Secretaria canets, papereria,.. (7,18+3,50+3,20+3,62+2,10+19,50) 

Biblioteca. Compra de Llibres(35+14) 

Ram ofrena 11 de setembre(20) 

 

Saldo a 31-01-2014:         7,35 
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ACT IV I TATS  

ASSOCIADES a les comissions 

COMISSIÓ MEMÒRIA ORAL. (13A-001) 

Objectius 

El principal objectiu d’aquesta comissió es el de recuperar la història de la ciutat mitjançant el relat de 
vivències dels seus habitants. El resultat del mateix, en format audiovisual, serà dipositat a l’ Arxiu 
Comarcal per a la seva difusió i estudi. 

Comissió formada per: 

 

� Josep Ramon Pons 

� Manel Bernat 

� Anna Domingo 

� Maria Àngels Batalla 

� Esteve Aymerich 

Activitat: 

Mes de juny 
Sala polivalent de l’Amistat. Presentació de la proposta de Memòria Oral.Trobada amb la gent gran i 
punt de partida per a la recuperació de la Memòria Oral de Mollerussa. 

La convocatòria va tenir força èxit i l’entusiasme dels participants va ser notori, les històries, les 
anècdotes, les converses al moment varen tenir presència en diferents moments de la tarda. Varem 
concloure la reunió amb un berenar gentilesa de “SweetSpoon”. 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de setembre 
Dins de la 1a Mostra d’entitats, es va dur a terme com activitat una taula rodona on esva repassar 
aspectes de la història de Mollerussa. La composició de la taula va anar a càrrec de: 

• Neus Brufau| Dolors Palau | Ramon Serret | Jaume Capell 

Mes de OCTUBRE,Novembre, DESEMBRE i GENER 
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Constitució del Grup d’assessors per a la Memòria Oral, format per: 

• Sr. Gaspar Pinent 

• Sr. Josep Mª Tamarit 

• Sr. Manel Roure 

• Sr. Amadeu Aymerich 

• Sra. Dolors Palau 

• Sra. Ma Dolors Planellas 

 

Diferents reunions per tal d’acotar temes i concretar les preguntes de cada apartat. Inicialment s’ha 
escollit coma temes a tractar: 

• L’Amistat 

• La Festa Major 

• L’ensenyament 

• L’agricultura i la ramaderia 

• :El paper de la dona 

 

  



 

 

COMISSIÓ MOSTRA ENTITATS. (13

Objectius 

L’objectiu principal de la Mostra és
associatiu de la ciutat i les activitats que les entitats porten a terme al llarg de l’any. Les associacions 
presents en aquest esdeveniment, representen a tots els àmbits associatius; cultur
educatiu, temps de lleure, humanitari i solidari

Comissió formada per: 

�

�

�

�

 

Activitat 

Mes de maig 
Presentació a Mitjans de la 1º Mostra d’entitats, conjuntament amb l’ajuntament de Molle

El dijous dia 9 de maig a la sala polivalent de l’Amistat es va fer la p
associacions de la ciutat la proposta d’organització 

Es constitueix la comissió tècnica de la mostra
representants del Casal Popular L’Arreu, Creu Roja, Agrupació Sardanista, Mollerussa Comercial, 
Assemblea Nacional Catalana l L’Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida.

Mes de juliol i Agost 
Reunions de treball amb la comissió 
d’entitats. 

Mes de setembre 
Desenvolupament de les Jornades / taules rodones els dies 25 i 27 de Setembre. 
La primera va tractar la temàtica “Com millorar a comunicació 
la segona (organitzada per l’Arreu) “Reptes i oportunitats de l’associacionisme i 
moviments socials, avui. 

 

El dissabte dia 28, durant tot el dia
desenvolupar  de la 1a Mostra d’
associacions van participar en l’esdeveniment i un 
nombrós públic va participar al llarg de la jornada 
de les 20 activitats programades. 

L’objectiu principal de la Mostra, donar a conèixer 
a tota la ciutadania el important teixit associatiu de la ciutat i les activitats que les 
entitats porten a terme al llarg de l’any, es va assolir amb escreix
presents en aquest esdeveniment, 
cultural, esportiu, social, educatiu, temps de lleure, humanitari i solida

 

MOSTRA ENTITATS. (13A-002) 

és el de donar a conèixer a tota la ciutadania el important teixit 
associatiu de la ciutat i les activitats que les entitats porten a terme al llarg de l’any. Les associacions 
presents en aquest esdeveniment, representen a tots els àmbits associatius; cultural, esportiu, social, 
educatiu, temps de lleure, humanitari i solidari. 

� Joaquim Fabrés 

� Marta Simó 

� Neus Puig 

� Teresa Tudela 

Presentació a Mitjans de la 1º Mostra d’entitats, conjuntament amb l’ajuntament de Molle

El dijous dia 9 de maig a la sala polivalent de l’Amistat es va fer la presentació a les entitat
roposta d’organització i disseny de la Mostra d’Entitats.

Es constitueix la comissió tècnica de la mostra que està formada a més dels representants d’A2mic per 
representants del Casal Popular L’Arreu, Creu Roja, Agrupació Sardanista, Mollerussa Comercial, 

l L’Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida.

reball amb la comissió tècnica per al disseny de la Mostra i comunicació amb la resta 

Desenvolupament de les Jornades / taules rodones els dies 25 i 27 de Setembre. 
La primera va tractar la temàtica “Com millorar a comunicació de les associacions” i 
la segona (organitzada per l’Arreu) “Reptes i oportunitats de l’associacionisme i 

durant tot el dia, es va 
de la 1a Mostra d’Entitats.44 

l’esdeveniment i un 
nombrós públic va participar al llarg de la jornada 

 

L’objectiu principal de la Mostra, donar a conèixer 
a tota la ciutadania el important teixit associatiu de la ciutat i les activitats que les 

porten a terme al llarg de l’any, es va assolir amb escreix. Les associacions 
presents en aquest esdeveniment, varen representar tots els àmbits associatius; 
cultural, esportiu, social, educatiu, temps de lleure, humanitari i solida 
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el de donar a conèixer a tota la ciutadania el important teixit 
associatiu de la ciutat i les activitats que les entitats porten a terme al llarg de l’any. Les associacions 

al, esportiu, social, 

Presentació a Mitjans de la 1º Mostra d’entitats, conjuntament amb l’ajuntament de Mollerussa. 

a les entitatsi 
ntitats. 

da a més dels representants d’A2mic per 
representants del Casal Popular L’Arreu, Creu Roja, Agrupació Sardanista, Mollerussa Comercial, 

l L’Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida. 

i comunicació amb la resta 

Desenvolupament de les Jornades / taules rodones els dies 25 i 27 de Setembre. 
de les associacions” i 

la segona (organitzada per l’Arreu) “Reptes i oportunitats de l’associacionisme i 

a tota la ciutadania el important teixit associatiu de la ciutat i les activitats que les 
Les associacions 

tots els àmbits associatius; 
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Cal destacar també la participació a la Mostra d’A2mic amb estand propi. Aquest fet va propiciar la 
compra de la carpa (verd ampolla) i d’un roll up, ambdós elements necessaris per activitats futures. 

Mes d’octubre 
El 25 d’octubre es va convocar a totes les associacions participants en la 
1a Mostra d’Entitats a una reunió per tal de  fer balanç del 
desenvolupament de la mostra i per identificar els punts de millora cara 
una nova edició. La trobada va tenir lloc a la sala2 de l’edifici nou de 
l’Amistat. L’activitat d’aquesta primera Mostra queda finalitzada. 
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COMISSIÓ DE PATRIMONI. (13A-003) 

Objectius 

Els objectius d’aquesta comissió són: 

• Identificació i reconeixement del patrimoni cultural de Mollerussa 

• Estudi i revisió dels elements més significatius que es poden trobar en la ciutat. 

• Establir contacte i col·laboració amb les diferents institucions i entitats vinculades a 
l’àmbit cultural i patrimonial (Arxiu Comarcal, IECPU Institut d’Estudis Comarcals del 
Pla d’Urgell, Centre de Recerques Mascanà, Espai Cultural dels Canals d’Urgell, Museu 

dels Vestits de Paper,  Fira de Mollerussa, …) de Mollerussa.   

• Elaboració de la guia/itinerari “Passegem per Mollerussa” que ha de permetre 
difondre un  recorregut pels llocs més interessants  i/o emblemàtics a descobrir tot 
passejant per la ciutat. 

• Realització, elaboració i difusió de ressenyes amb informació rigorosa i contrastada 
dels elements patrimonials de la ciutat que poden ser publicats periòdicament a la 
revista de l’associació A2MIC 

• Revisió, estudi i catalogació de la bibliografia patrimonial de Mollerussa. 

Comissió formada per: 

� Cèlia Torres 

� Ramon Solé 

� Montse Serret 

� Mari Luz Cervera 

� Marina Dalmau 

Activitat 

Mes de maig 
El dia 30 de Maig es va realitzar una visita al l’arxiu Comarcal on es va poder consultar la informació 
dipositada en l’arxiu corresponent als llocs d’interès que la comissió vol potenciar. També es va poder 
intercanviar informació amb el Sr. Josep Mª Cabau, tècnic arxiver, que va mostrar a la comissió algunes 
de les fonts del patrimoni documental que es troben a disposició de consulta en aquest arxiu 

Mes de juny 
Constitució i primera reunió de la comissió de patrimoni on es consensuen i concreten els objectius de la 
mateixa, així com les primeres actuacions a desenvolupar.Sota el lema “Parlem de Patrimoni” 
s’identifiquen les tipologies de patrimoni per realitzar l’estudi i la recerca dels diferents elements.  

Es concreten en: 

• Patrimoni perdut 
• Patrimoni arquitectònic religiós 
• Patrimoni arquitectònic civil 
• Patrimoni museístic 
• Patrimoni natural  
• Patrimoni immaterial o vernacle  

S’acorda dissenyar un espai on-line (web, bloc, wiki, etc.) per afegir els elements patrimonials estudiats, 
configurant un itinerari  que sota el nom “Passegem per Mollerussa” sigui capaç d’identificar aquests 
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indrets patrimonials de forma lúdica, però que també ens apropi a la història del nostre passat, ens situï 
en el nostre present i ens ajudi a conèixer i estimar per fer possible el seu futur. 

Mes de juliol 
Jornades Europees del Patrimoni. S’estableixen els contactes amb Esther Solé del Centre de Recerques 
Mascançà per concretar l’organització conjunta de la marató fotogràfica WikiTakes Mollerussa, prevista 
pel dia 21 de setembre. 

Mes d’octubre i novembre 
Elaboració de les Fitxes corresponents a: 

• Cal Bosch 
• Capella de Sant Isidori 
• Casa Forta 
• Creu del Terme 
• Antiga Església Parroquial 
• Fira de Sant Josep 
• Museu dels Vestits de Paper 

Mes de desembre 
Disseny i concepció del Blog “Passejant per Mollerussa”  

Mes de gener 
Elaboració del Bolg. “Passegem per Mollerussa” 

http://infoa2mic.wordpress.com/passejant-per-mollerussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

02/ 02/ 14 19.41Passejant per Mollerussa |  Identifi cació i  reconeixment del  patrimoni de Mollerussa
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 INICI PASSEJANT PER M OLLERUSSA

gener 31, 2014 - 0 comments

FIRA DE SANT JOSEP

Finals XIX

Av. del Canal,  Av. de la Pau, Av. de la Fira  i C. de
Llor enç Vilaró 

Hem de situar el naixement de la Fira de M ollerussa, tal i

com es constata en l’acta del Ple de l’Ajuntament, el 10 de

març de 1872 en resposta  a una comissió de veïns que

sol·licitaven la celebració d’un mercat setmanal i dues fires

anuals, per tal d’aportar beneficis a la població i la comoditat

per als pobles veins. Així s’acordà un dia de mercat setmanal

que es realitzarà el dimecres, – actualment encara és fa

aquest dia – i dues fires anuals situades al març i a l’agost inicialment. Així



 

 

COMISSIÓ REVISTA DIGITAL

Objectius 

L’objectiu de la comissió es el de confeccionar un element de comunicació virtual per s donar a conèixer 
les activitats, consideracions, acord, avantatges, 
difondre.  

Comissió formada per: 

� Joaquim Fabrés 

� Cèlia Torres 

� Ramon Solé 

Activitat 

Mes de juny 
Es presenta per part de la comissió a la junta l
debatuda i, si és el cas aprovada tan pel que fa a la tipologia, apartats, disseny,.....

MES de juliol 
Es fan diverses proves amb eines electròniques pe
el resultat (facilitat d’accés, usabilitat, ,...) de la mateixa un cop 
penjada a Internet (Calaméo, Issuu)

 

Mes de novembre 
Finalment es consensua, tant el disseny com el  contingut; s’acaba 
disseny i per la elaboració de la revista Publis
mateixa. 

 

Mes de desembre 
Maquetació ielaboració del final de la rev

Mes de gener 
 

Publicació del primer número del KKKK

    

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL. (13A-004) 

L’objectiu de la comissió es el de confeccionar un element de comunicació virtual per s donar a conèixer 
les activitats, consideracions, acord, avantatges, propostes que des de A2mic considerem d’interès 

Es presenta per part de la comissió a la junta la proposta del número 0 de la revista per a que sigui 
debatuda i, si és el cas aprovada tan pel que fa a la tipologia, apartats, disseny,.....

iverses proves amb eines electròniques per a poder valorar 
facilitat d’accés, usabilitat, ,...) de la mateixa un cop 

(Calaméo, Issuu) 

Finalment es consensua, tant el disseny com el  contingut; s’acaba escollint com a eina de 
disseny i per la elaboració de la revista Publisher. Cal però trobar-hi el nom final de la 

final de la revista  

KKKK----DiusDiusDiusDius    
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L’objectiu de la comissió es el de confeccionar un element de comunicació virtual per s donar a conèixer 
que des de A2mic considerem d’interès 

proposta del número 0 de la revista per a que sigui 
debatuda i, si és el cas aprovada tan pel que fa a la tipologia, apartats, disseny,..... 

escollint com a eina de 
hi el nom final de la 



Informe anual 2013 

 

 

Pàgina 16 

ALTRES Activitats 

COM A ORGANITZADORS 

� 13AA-005.- WikiTakes Mollerussa(setembre 2013) 
A2mic col·laboraen les Jornades Europees del Patrimoni,concretament en l’organització 
de la marató fotogràfica que es va celebrar aMollerussael 21 de setembre de 2013, 
aquesta va ser impulsada pel Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà i amb el 
suport de l’associacióAmical Wikimediai l’Ajuntament de Mollerussa. La marató 
fotogràfica del dia21 de setembre, es va desenvolupar des de les 10h fins a les 24h. 
Durant aquest horari, es podien fotografiar 29 edificis i espais de Mollerussa catalogats 
com a patrimoni monumental dins el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

El lliurament de premis es va dur a terme el dia 18 d’octubre al 
vestíbul de l’Amistat. L’elevat de fotografies a concurs, un total de 
1.026, va convertir Mollerussa en la ciutat de Catalunya amb més 
imatges presentades a concurs del més de Setembre,només 
superada per Barcelona. 

Imatges de Mollerussa a la Wikimedia. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Takes_Mollerussa 

 

COM A COL·LABORADORS 

� 13AA-006.- Exposició “Moments” de Marina 
Dalmau. (octubre 2013) 
L’Associació AMIC Mollerussa i Cultura col•labora en 
l’expocició pictòrica “ Moments “ de Marina Dalmau. 
L’exposició es va poder visitar des del 30 d’octubre al 1 
de desembre a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell. 
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� 13AA-007.- Jornada d’activitat per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 
(desembre 2013) 

El dilluns 2 de desembre va tenir lloc al Centre Cultural de Mollerussa a les 20.30 hores 
la presentació oficial de les activitats organitzades de forma conjunta per associacions 
de la nostra ciutat amb motiu de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d’aquesta edició. 

També en el mateix acte es presenta l’espot publicitari de les 
activitats a Mollerussa.“Mollerussa per la Marató. Regenera la 
teva Solidaritat”, és l’eslògan que aplega a totes les entitats 
participants i compta ambl’Associació Parkinson de les Terres de 
Lleidacom a cap de cartell. 

Dilluns 9 de desembre La Marató de Mollerussa a “El Matí de 
Catalunya Ràdio” 

A les 10 d’aquest matí, representats de varies associacions 
col·laboradores en les activitats organitzades amb motiu de la 
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio han estat entrevistats en el 
programa de Mònica Terribes, “El Matí de Catalunya Ràdio”. 

 

Mollerussa per la Marató recapta 4.011,96€ amb les activitats organitzades per les 
associacions de la ciutat. 

Els mollerussencs i mollerussenques van respondre 
de forma massiva a la crida a la participació en 
les activitats que van organitzar de forma 
conjunta les associacions i entitats de la ciutat i 
que van tenir lloc el diumenge dia 15 de 
desembre durant tot el dia a la plaça de 
l’Ajuntament de Mollerussa. 

 

COM A PARTICIPANTS 

� Marató de Lectura. XXIX Saló del llibre infantil i juvenil (abril 2013) 

� Diada de Catalunya. Ofrena Floral Monument a la senyera. (setembre 2013) 

� Marató de TV3. Recol·lecció i venda de Llibres de segona mà. (desembre 2013) 
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ACORDS  

ENTITATS 

� Pla educatiu d’entorn. Departament d’Ensenyament i Ajuntament de Mollerussa. 
(abril 2013). 
Acord coma entitat col·laborativa. Representant A2mic. Montse Serret  

� IECPU. Consell Comarcal. (juliol 2013) 
Membre del Consell Assessor del Institut d’Estudis Comarcals del Pla d’Urgell. 
RepresentantA2mic. Montse Serret. 

ESTABLIMENTS 

� Llibreria Dalmases.  
Descompte pels associatsdel 5% en la compra de llibres. (maig 2013) 

� Tres Quarts Moda. 
Descompte pels associats del 10%.(novembre2013) 

� SOLAÇ. Centre d’Expressió Artística. 
Descompte pels associats. Matricula Gratuïta. (febrer 2014) 
Elaboració del s dissenys dels cartells publicitaris de les activitats organitzades per 
A2mic. 
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Informe anual 2013 
MISCE LAN IA  

BIBLIOTECA 

� Els invisibles. Isabel Clara-Simó. 

� El record es un pont al passat.Montserrat Carulla. 

� Dos taüts negres i dos de blancs. Pep Coll 
 

FORMACIÓ en noves tecnologies 

� Temes on line.(juny 2013) 
o Com fer-se seguidor d’una plana web/wordpress 
o Com enllaçar una notícia publicada al wordpress 
o Control de la privacitat al Facebook 
o Com publicar un comentari en una notícia al wordpress 
o Esborrar o amagar una publicació al Facebook 

ALTRES. 

� Radio Lleida-Cadena SER.Programa Hora L, entrevista feta per 
Maricel Bernabé. (març 2013) 

 

 

� Radio Ponent. Programa l’entrevista de la setmana realitzat per en Xavier Fareny 
amb motiu de la mostra d’entitats. (setembre 2013). 

� Radio Ponent.Talls d’entrevistes realitzats als diferents participants de la mostra 
d’entitats (setembre 2013). 

� Catalunya Ràdio. Entrevista realitzada per la periodista Pepa 
Ferrer arrel de la celebració el dia 15 de la jornada a favor de la 
Marató de TV3 a Mollerussa, organitzada per diferents associacions 
de la ciutat. Programa els matins de Catalunya Ràdio 
(Desembre2013) 
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Informe anual 2013 
GRAU  D ’ASSOL IMENT  

� Posada en funcionament i ús de les eines pròpies de la xarxa 2.0. Presència a la 
xarxa:  

• Alt. Consolidades les eines de treball, les publicacions on line i el bog d’A2mic. 

� Presència en l’activitat social i cultural de Mollerussa.  

• Alt. Bon grau de coneixement d’A2mic a la ciutat. 

� Endegar les activitats enumerades en la presentació de l’associació.  

• Alt. Endegades totes les activitats. 

� Definir i llançar noves iniciatives.  

• Alt. Primera publicació de la revista Digital K-DIUS. Publicació Blogg“Passejant 
per Mollerussa”. 

� Obtenir avantatges pels associats.  

• Mig. Treball de llarg recorregut, té a veure el nombre d’associats, com més 
associats més fàcil d’obtenir avantatges. 

� Consolidar l’estructura organitzativa de l’associació. 

• Mig. Tot i que s’ha de considerar que és el primer any de funcionament, cal 
consolidar l’estructura, rols i procediments. 
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Informe anual 2013 
CONCLUS IONS  

� Bona arrancada de l’Associació. Un primer any on s’acompleixen i assoleixen la 
majoria dels objectius plantejats inicialment. 

� L’ús de les noves tecnologies i les plataformes de difusió 2.0 ens permet 
visualitzar i distribuir de forma immediata els continguts elaborats. Hem de seguir 
en aquesta línia. 

� Cal anar incorporant noves activitats a mesura que es van tancant o consolidant 
les ja iniciades. 

� Les activitats que es vagin incorporant han d’ajustar-se a l’esperit d’A2mic 
(innovadores, inclusives,que aportin valor afegit i que s’executin amb uns mínims 
de qualitat) 

� S’ha de preveure el grau d’implicació i dedicació que comporten les activitats, a fi 
i efecte de poder assolir els compromisos, evitant crear falses il·lusions i el fet de 
no complir les dates previstes. 

� Hem d‘augmentar el volum d’associats, els acords amb els establiments i el grau 
d’implicació dels associats a les comissions i activitats. 

� A2mic tot i que ha de col·laborar amb les institucions i associacions, ha de seguir 
la línia marcada per ella mateixa. (innovació, un pel de transgressió, rigor, 
qualitat i diversió).  
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RELAC IÓ  CRONOLÒGICA  D ’ E SDEVEN IMENTS  

FEBRER 2013 

26 DIMARTS 

Presentació A2mic als mitjans de comunicació. Ajuntament de Mollerussa. 

 

MARC 2013 

01 DIVENDRES 

Presentació A2mic a la societat civil.- Sala Teatre de L’Amistat.: 

 

ABRIL 2013 

23 DISSABTE 

Participació al Saló del Llibre Infantil i Juvenil. Marató de Lectura “Llegim amb veu 
alta” 

24 DIUMENGE.-  

Sortida a la Setmana Medieval de Montblanc i visita al Celler Tomàs Cusiné. 

 

MAIG 2013 

09 DIJOUS 

Presentació Proposta 1ª Mostra d’Entitats ciutat de Mollerussa 

27 DILLUNS 

Llibreria Dalmases” primer establiment col·laborador ambA2mic” 

 

JUNY 2013 

27 DIJOUS 

Presentació proposta Memòria Oral. Sala Polivalent L’Amistat 
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JULIOL 2013 

14 DIUMENGE 

A2mic arriba als 100 seguidors i seguidores a la xarxa social“Facebook” 

 

SETEMBRE 2013 

11DIMECRES 

Diada Nacional de Catalunya. Ofrena Floral al monument de la Senyera 

21 DISSABTE 

Desenvolupament de “Wikitakes Mollerussa”. Marató fotogràfica popular 

25 DIMECRES 

Jornada “Com millorar la comunicació de les Associacions” 

28 DISSABTE 

1a Mostra d’entitats ciutat de Mollerussa. 

 

OCTUBRE 2013 

Lliurament de Premis Marató Fotogràfica “WikiTakes Mollerussa” 

25 DIVENDRES 

Reunió entitats per fer balanç de la 1a Mostra d’Entitats 

30 DIMECRES 

A2mic col·labora en l’exposició pictòrica “ Moments “ de Marina Dalmau. 

 

NOVEMBRE 2013 

04 DILLUNS 

TRES QUARTS nou establiment col·laborador amb A2mic 

08 DIVENDRES 

Reunió de les associacions de Mollerussa per organitzar actes de col·laboració per 
la Marató. 

22 DIVENDRES 

Pep Coll, autor del Llibre “Dos taüts blancs i dos de negres”. dedica el llibre a 
A2mic 

26 DIVENDRES 
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Reunió de les associacions de Mollerussa per organitzar actes de col·laboració per 
la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 

29 DIVENDRES 

Reunió del Comitè d’Assessor de la Memòria Oral. 

 

DESEMBRE 2013 

02 DILLUNS 

Presentació Jornada Mollerussa per la Marató. Regenera la teva solidaritat. 

09 DILLUNS 

Mollerussa per la Marató a “El Mati de Catalunya Ràdio” 

15 DIUMENGE 

Participació al dia de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 

 

GENER 2014 

03 DIVENDRES 

“K-DIUS” nova eina de comunicació de l’Associació AMIC Mollerussa i Cultura. 

 

FEBRER 2014 

05 DIMECRES 

ESCOLA SOLAÇ, acord de col·laboració. 

21 DIVENDRES 

Assemblea general ordinària de l’Associació Amic Mollerussa i Cultura 

 


