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Inscripcions: 
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o només a una part (matí o tarda)

• Data límit: 13 de novembre

• Aforament limitat

Les Jornades de Voluntariat i Salut arriben 
a la seva 14a edició. Enguany analitzarem 
l’estat del voluntariat en l’àmbit de la salut 
a Catalunya.

Ho farem com si poguéssim utilitzar el 
zoom d’una càmera de fotos, on des d’una 
visió global que abasta tot el territori, 
enfocarem fins el detall de les dinàmiques 
diàries de l’acció voluntària, passant pels 
diferents models de funcionament del 
voluntariat als centres de salut.

A partir d’aquesta anàlisi, començarem una 
reflexió col·lectiva sobre fortaleses i aspectes 
de millora en aquest àmbit en constant 
evolució, per a poder donar resposta a la 
qüestió: on som i cap on anem?

Mentre construïm col·lectivament aquesta 
resposta, seguirem proporcionant formacions 
a les persones voluntàries, perquè puguin tenir 
un ventall cada vegada més ampli d’eines 
pràctiques amb les quals comptar en la seva 
actuació al costat de les persones ateses.

Esperem gaudir plegats d'aquesta Jornada, 
on seguirem fent camí i on, ben segur, 
n’obrirem de nous.

Marta Solé Orsola 
Vocal Salut FCVS
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Programa
Condueix l’acte la periodista Clara Sánchez-Castro Bonfill

Acollida i acreditacions 
    Sala Pau Gil - Recinte Modernista de Sant Pau

Benvinguda institucional 
• Sra. Carme Bertral, secretària d’Atenció 

Sanitària i Participació, Departament de Salut 
• Sra. Gemma Craywinckel i Martí, gerent de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
• Sr. Jordi Balot Toldrà, president de la Federació 

Catalana de Voluntariat Social

Presentació dels resultats de la recerca explora-
tòria sobre el voluntariat en els centres de salut 
de Catalunya
Montse Fernández, directora de l'Observatori del 
Tercer Sector

Taula Rodona: “Els models de funcionament del 
voluntariat en els centres de salut. Experiències, 
reptes i futur”
• Meritxell Cucala, adjunta a la Direcció Infermera 

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Elisabet Carrasco, responsable de Solidaritat del 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
• Irene Jiménez, responsable d’Atenció al Ciutadà 

de l’Hospital Germans Trias i Pujol
• Esther Gil, infermera i referent territorial del 

Programa Pacient Expert Catalunya
Modera: Marta Solè, vocal de Salut del Consell 
Directiu de la FCVS 

Pausa  
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Diàleg: “La persona voluntària: punts de vista i 
bones pràctiques”
• Lydia González, coordinadora de Treball Social- 

Consorci Sanitari de Terrassa
• Maria Vilà, coordinadora de Voluntariat a 

Oncolliga 
• Marta Pujol, voluntària d’Oncolliga 
• Andrés Aristayeta, infermer d’ Innovació i 

Programa de Voluntariat- Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

• Joan Calixte Ferré, voluntari de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau

Resum i cloenda 

 
Acreditacions tarda 
(només per a qui no s’hagi acreditat al matí) 

Relat del matí 

Macrotaller de Risoteràpia, Escola de Risoteràpia 
de Barcelona 

Pausa 

Tallers simultanis 
     Escola Universitària d’Infermeria

• Habilitats personals pel lideratge emocional. 
Alexandre Maset Castelló

• Sikkhona: viatge a l’excel·lència grupal. 
Avancem en comunicació i confiança. 
Laura Ubalde 

• El gran mandala. Taller de creació plàstica 
grupal. Art&Coop

• Construïm respostes col·lectivament. Taller de 
teatre fòrum. Precarias Empoderadas

Fi de les activitats 

Objectius 
Analitzar l’estat actual i potencial del voluntariat als 
centres de salut a Catalunya

Reflexionar sobre els diferents models de voluntariat 
en el marc de la Llei 25/2015 

Posar en valor l’acció dels diferents agents implicats 
en el fet voluntari

Proporcionar eines pràctiques per desenvolupar 
l’acció voluntària

Persones destinatàries
• Voluntariat 
• Equips tècnics de voluntariat
• Persones coordinadores de voluntariat
• Professionals de l’àmbit hospitalari, sociosanitari i comunitari 

que interactuen amb el món del voluntariat social
• Institucions i persones interessades en la temàtica

Comitè organitzador
Anna Sanmartín, responsable de Voluntariat - Hospital Mare 
de Déu de la Mercè 
Andrés Aristayeta, coordinador del programa de voluntariat - 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Arantxa de Lara, responsable de Projectes i Voluntariat - 
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Elisabet Carrasco, responsable de Solidaritat - Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Irene Costa, coordinadora de l’àrea de Voluntariat - AFANOC
Isabel Llimargas, infermera referent - Col·legi Oficial d’Infermeres 
i infermers de Barcelona
Jordi Abad, coordinador de Voluntariat Pal·liatius i Domicilis - AECC
Loli Ruiz, coordinadora de Voluntariat - Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol
Maria Vilà, coordinadora de Voluntariat - Oncolliga
Marta Revert, Desenvolupament Solidari - Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu
Meritxell Cucala, adjunta a la Direcció Infermera - Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Miriam Bonet, coordinadora de Voluntariat Sant Pere Claver - 
Fundació Serveis Socials
Roser Alcaide, responsable de Voluntariat – Fundació AVAN
Noemi Sanmartí i Aurora Lonetto, tècniques de Salut i 
Comunitat - FCVS


