
	  	  
	  

	  

IX	  Jornada	  de	  voluntariat	  en	  l’àmbit	  de	  la	  salut	  
	  

V	  =	  2s	  x	  p	  
Voluntariat	  	  

igual	  al	  doble	  de	  salut	  per	  persona	  
	  

	  

	  

	  	  Programa	  
	  

08:30	   Acreditacions	  
09:00	   Benvinguda	  institucional	  	  

Representant	  del	  Departament	  de	  Salut	  
Representant	  de	  la	  Fundació	  Obra	  Social	  La	  Caixa	  
Francina	  Alsina,	  presidenta	  de	  la	  FCVS	  
Representant	  de	  l’Hospital	  de	  la	  Santa	  Creu	  i	  Sant	  Pau	  

09:30	   	  Conferència	  inaugural:	  	  	  
El	  saber	  de	  la	  recerca:	  El	  voluntariat,	  un	  punt	  per	  a	  la	  salut	  	  

Fernando	  Chacón,	  	  doctor	  en	  Psicologia	  per	  la	  Universitat	  Complutense	  
de	  Madrid	  

10:15	   	  Taula	  Rodona:	  	  
Voluntariat	  en	  salut:	  petits	  gestos	  dins	  d’un	  equip	  que	  canvien	  el	  món	  	  

	   Montse	  Vila,	  infermera	  supervisora	  a	  l’Àrea	  de	  Pediatria	  de	  l’Hospital	  de	  
la	  Santa	  Creu	  i	  Sant	  Pau	  
Sandra	  Medina,	  treballadora	  social	  de	  l’Hospital	  de	  Palamós	  	  
Pepita	  Rodríguez,	  referent	  de	  l’àrea	  de	  Treball	  Social	  de	  ICS,	  àmbit	  de	  
Barcelona	  	  
Marta	  Solé,	  cap	  d’atenció	  al	  ciutadà	  del	  Hospital	  Universitari	  de	  la	  Vall	  
d’Hebron	  	  
Núria	  Pardo,	  cap	  d'oncologia	  pediàtrica	  de	  l'Hospital	  de	  la	  Santa	  Creu	  i	  
de	  Sant	  Pau	  i	  Vicepresidenta	  de	  la	  Fundació	  d'Oncologia	  Infantil	  
Enriqueta	  Villavecchia	  
Modera:	  Alberta	  Parayre,	  coordinadora	  de	  voluntariat	  de	  Hospital	  
Materno-‐infantil	  de	  Sant	  Joan	  de	  Déu	  

11:30	   	  Descans	  	  
12:00	   	  Relats	  de	  voluntariat	  	  

Vida	  sana:	  dieta,	  exercici	  i...	  voluntariat!	  	  
Pilar	  Viciana	  Tena,	  voluntària	  de	  domicili	  de	  la	  Fundació	  d’Oncologia	  
Infantil	  Enriqueta	  Villavecchia	  
Gustau	  Correa,	  una	  experiència	  com	  a	  pacient	  expert	  dins	  l’Associació	  
Amputats	  Sant	  Jordi	  (pendent	  de	  confirmar)	  	  
Josep	  Gamell,	  voluntari	  del	  programa	  	  GransActius	  de	  la	  FCVS	  
Enric	  Pérez,	  voluntari	  a	  l’Equip	  d’Atenció	  Psicosocial	  a	  persona	  amb	  
malaltia	  avançada	  de	  l’Hospital	  Els	  Camils	  de	  Garraf.	  
Josep	  M.	  Coll,	  coordinador	  de	  voluntariat	  sociosanitari	  de	  l’Associació	  de	  
Voluntaris	  Granollers	  	  
Rosa	  Suades,	  	  voluntària	  	  de	  la	  Fundació	  Alícia	  en	  un	  hospital	  de	  dia	  	  
Modera:	  Annabel	  Pallàs,	  coordinadora	  de	  voluntariat	  de	  
	  l’Associació	  Invia	  

13:00	   	  Cloenda	  	  
Eduard	  Sala,	  director	  de	  l’Obra	  Social	  Santa	  Lluïsa	  de	  Marillach	  	  

13:30	   I	  per	  cloure	  la	  jornada	  de	  manera	  festiva	  	  dins	  del	  marc	  del	  reconeixement	  	  
de	  Barcelona	  com	  a	  Capital	  	  Europea	  de	  Voluntariat	  Social	  se	  servirà	  un	  petit	  	  
refrigeri.	  
	  

	  


