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Arran de la crisi sanitària de la Covid19, se'ns està posant davant els ulls de 
forma cruel i descarnada l'enorme necessitat i importància de posar la vida al 
centre, és a dir de prioritzar les cures, en totes les seves formes, per sobre 
dels interessos econòmics i de la productivitat.

De quina manera el voluntariat de salut està aportant el seu gra de sorra en 
aquest replantejament de prioritats tan necessari en la nostra societat?

De quina manera les cures que s'exerceixen des de les entitats de voluntariat de 
salut cap a persones grans, amb malalties, dependents (en definitiva, cap a les 
persones considerades ‘no productives’) es poden dignificar?

De quina manera pot contribuir el voluntariat de salut a construir ciutats 
i pobles veritablement cuidadors?

La XV edició de la Jornada, per primera vegada en format totalment virtual, 
busca construir respostes col·lectives a aquestes preguntes, tot fent-nos costat 
en aquests moments tan durs, fer xarxa i teixir relacions horitzontals i solidàries. 
Perquè això, es fa més necessari que mai.

Objectius 

• Reflexionar sobre el concepte de cures 
en la nostra societat

• Posar en comú inquietuds i reflexions al 
voltant dels canvis que ha generat la crisi 
sanitària en l'àmbit del voluntariat en salut

• Intercanviar idees i eines per millorar els 
programes de voluntariat en salut

• Dotar les persones voluntàries d'eines 
útils per millorar la seva tasca

Persones destinatàries

• Voluntariat 
• Coordinacions de voluntariat
• Professionals de la salut
• Persones i organitzacions interessades 

en la temàtica

INSCRIU-TE!

Com inscriure't

• Entra en Voluntaris.cat/jornadasalut
• Inscriu-te als webinars que t'interessin: has de 

clicar en “Inscriu-te” i hauras de registrar-te amb 
les teves dades en “Registrarse ahora”

• Rebràs un correu de confirmació per cada 
webinar al qual t'has apuntat
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Programa

Comitè organitzador

Webinar 1. Inauguració i ponència La ciutat cuidadora

Webinar 2. Taula rodona. El voluntariat en salut com a agent de cura

Webinar 3. Diàleg. El sistema sanitari i el voluntariat en salut després 
de la Covid-19 i cloenda sorpresa

Webinar 4. Acompanyar les persones grans des del respecte

Webinar 5. Persones Grans: trenquem prejudicis i construïm respostes 
col·lectivament

Webinar 6. Per una mort digna: l'acompanyament i la cura a finals de la vida

Webinar 7. Per un voluntariat lliure d'adultocentrisme: posem al centre 
els nens i les nenes

Webinar 8. Cuidar des de la distància. Les noves tecnologies en els 
programes de voluntariat post Covid-19

Webinar 9. Més que Cures. Experiències i bones pràctiques d'economia 
de les cures

Maite Serret, coordinadora de voluntariat de la Fundació Paliaclinic
Jordi Abad, coordinador de voluntariat assistencial de la Fundació Oncolliga
Ingrid Campdelacreu, coordinadora de voluntariat de la Fundació La Tutela
Sílvia Vila, responsable del Voluntariat i Associacionisme de l’Associació Arep per la salut 
mental
Auxi Gil, coordinadora del Programa de Voluntariat del Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell
Noemi Sanmartí, tècnica Grans Actius de l'area Salut i Comunitat FCVS
Aurora Lonetto, tècnica de l'àrea Salut i Comunitat FCVS

Divendres matí

Dissabte mati



Activitats
Condueix l'acte: Clara Sánchez Castro

Webinar 1. Inauguració de la Jornada i ponència La ciutat cuidadora
Després de la inauguració de la Jornada, on comptarem amb la 
presència de les representacions institucionals del Departament de 
Salut, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de la 
Presidència de la FCVS, gaudirem de la ponència del Col·lectiu Punt 6 
entorn del concepte de ciutat cuidadora.
Com s'incorpora la cura en el disseny de la ciutat? Quines persones 
cuiden en l'espai urbà? Quins són els elements urbans necessaris per 
a proporcionar un suport físic adequat per a desenvolupar les 
activitats de cures? A partir d'aquestes reflexions es definirà la ciutat 
cuidadora, com una ciutat que ens cuida, ens permet cuidar a altres 
persones, ens permet cuidar-nos i cuidar del nostre entorn.
Aquesta intervenció permetrà a les persones voluntàries en salut 
identificar a partir de la seva pròpia experiència de persones cuidado-
res les necessitats de la xarxa d’entitats, dels barris, pobles i ciutats 
on viuen i cuiden.

Hi participen:
Inauguració:
• Sr. Bernat Valls, Director General d’Acció Cívica i Comunitària 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
• Sra. Carme Bertral, secretària d’Atenció Sanitària i Participació del 

Departament de Salut
• Sr. Jordi Balot, president de la FCVS
Ponència La ciutat cuidadora: Blanca Valdivia, sociòloga urbana 
integrant del Col·lectiu Punt6

Webinar 2. Taula rodona. El voluntariat en salut com a agent de cura
La Taula Rodona presentarà tres programes comunitaris de voluntariat 
en àmbit de la salut. Cada ponent centrarà la seva intervenció en els 
aspectes del programa que potencien la vida comunitària del territori i 
que contribueixen a dignificar i a posar en valor el treball de la cura. 
Després de les intervencions hi haurà un temps de debat i preguntes.

Hi participen:
• Maria Jesús Costa, coordinadora de la Xarxa de suport a persones 

cuidadores de Tarragona
• Ester Catalán, tècnica responsable de Desenvolupament Social 

d’Amics de la Gent Gran a Lleida
• Noemi Sanmartí, coordinadora del Programa d'acompanyaments 

mèdics Grans Actius de la FCVS

Webinar 3. Diàleg. El sistema sanitari i el voluntariat en salut 
després de la Covid-19 i cloenda sorpresa
Arran de la crisi sanitària de la Covid-19 es va fer palesa, un cop més, la 

necessitat d'un sistema de salut públic, gratuït i de qualitat. Com sabem, 
el voluntariat social n'és una part complementària, que contribueix a 
dotar de qualitat assistencial la cura de les persones usuàries.
Com repensem els programes de voluntariat hospitalari i sociosanitari, 
arran de l'experiència dramàtica de la pandèmia que estem vivint?
El diàleg pretén fomentar una reflexió compartida entre diferents 
agents del sistema de salut i les persones participants, sobre allò que 
podem esperar del futur a curt i a mitjà termini. En finalitzar, tancarem 
el primer dia de la Jornada amb una petita sorpresa “fotogràfica”.

Hi participen:
• Joan Carles Trallero, president de la Fundació Paliaclinic
• Núria Terribas, directora de la Fundació Grifols
• Guillem d’Efak Fullana Ferré, coordinador de l'Estratègia Arts en 

Salut de l'Institut Català de la Salut
• Auxi Gil, coordinadora del Programa de Voluntariat del Consorci 

Corporació Sanitària Parc Taulí
Modera: Josep Masip, vocal de Gent Gran FCVS

Webinar 4. Taller. Acompanyar les persones grans des del respecte
Aquest taller pretén ser un espai de reflexió, enfocat a identificar 
aquells aspectes fonamentals que cal tenir presents, per a realitzar 
una acció voluntària de qualitat cap a les persones grans, basada en el 
respecte. Eradicar els mites i estereotips, i conèixer quins són els drets 
de les persones grans, és fonamental per potenciar el bon tracte.

A càrrec de Noemi Sanmartí. Àrea Salut i Comunitat FCVS

Webinar 5. Persones Grans: trenquem prejudicis i construïm 
respostes col·lectivament
Abordarem amb dinàmiques i jocs teatrals –de forma vivencial i amb 
la participació activa del públic– estereotips i prejudicis al voltant de 
les persones grans, la salut i el gènere, i pensarem juntes respostes a 
situacions de conflicte davant la diversitat, a l'hora de desenvolupar la 
tasca com a persones voluntàries. Reflexionarem també sobre la 
importància de conèixer-se a una mateixa.

A càrrec de Noé G. Montuenga. Precarias, Associació

Webinar 6. Taller. Per una mort digna: l'acompanyament i la cura a 
finals de la vida
De manera coral, dues professionals que fa temps que coordinen 
equips de voluntariat ens ajudaran a identificar les actituds a tenir en 
compte per acompanyar amb respecte i dignitat persones i les seves 
famílies en l’etapa final de la vida. Per un acompanyament digne a la 
vida i a la mort.

A càrrec de Maite Serret i Jordi Abad. Fundació Paliaclinic 
i Fundació Oncolliga

Webinar 7. Taller. Per un voluntariat lliure d'adultocentrisme: posem 
al centre els nens i les nenes
El taller va dirigit a totes aquelles persones que cuiden d'infants en la 
seva acció voluntària de salut. Ens ajudarà a identificar i modificar 
aquells aspectes de les actuacions voluntàries quan reforcen 
l'adultocentrisme, és a dir, les relacions socials asimètriques de 
persones adultes, que usen un model de referència per a llur visió del 
món, sobre les persones més joves, adolescents i infants.

A càrrec d’Eugenia Juárez, Projecte Joc-teràpia de l'àrea de 
pediatria de l'Hospital Parc Tauli

Webinar 8. Taller. Cuidar des de la distància. Les noves tecnologies 
en els programes de voluntariat post Covid-19
Arran de la crisi sanitària, les entitats ‘ens hem posat les piles’ fent ús 
de les noves tecnologies. Però si tenim en compte que a vegades la 
presencialitat és insubstituïble, de quina manera podem adaptar els 
nostres programes de voluntariat incorporant les noves tecnologies? 
Aquest taller vol facilitar eines a les persones voluntàries i coordina-
dores de voluntariat per sostenir d'una forma sensata els canvis als 
quals ens ha forçat la crisi.

A càrrec d’Anna Blàzquez i Adrià Cuenca. M4Social

Webinar 9. Més que Cures. Experiències i bones pràctiques 
d'economia de les cures
A través d'un estudi de cas -el relat del naixement i desenvolupament 
del projecte Més que Cures- el taller pretén convidar les persones 
voluntàries a veure el voluntariat en salut com a part de l’àmbit de 
l’economia social i solidària. En concret, d’allò que anomenem 
economia de les cures, aquell conjunt d’activitats que es desenvolupen 
quotidianament per sostenir i reproduir la vida i que permeten fer front 
a les necessitats que tenim al llarg del cicle vital, i que tenen impacte 
sobre el benestar de les persones cuidades i cuidadores.

A càrrec de Julie Marisquet. Associació Més que Cures
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de les noves tecnologies. Però si tenim en compte que a vegades la 
presencialitat és insubstituïble, de quina manera podem adaptar els 
nostres programes de voluntariat incorporant les noves tecnologies? 
Aquest taller vol facilitar eines a les persones voluntàries i coordina-
dores de voluntariat per sostenir d'una forma sensata els canvis als 
quals ens ha forçat la crisi.

A càrrec d’Anna Blàzquez i Adrià Cuenca. M4Social

Webinar 9. Més que Cures. Experiències i bones pràctiques 
d'economia de les cures
A través d'un estudi de cas -el relat del naixement i desenvolupament 
del projecte Més que Cures- el taller pretén convidar les persones 
voluntàries a veure el voluntariat en salut com a part de l’àmbit de 
l’economia social i solidària. En concret, d’allò que anomenem 
economia de les cures, aquell conjunt d’activitats que es desenvolupen 
quotidianament per sostenir i reproduir la vida i que permeten fer front 
a les necessitats que tenim al llarg del cicle vital, i que tenen impacte 
sobre el benestar de les persones cuidades i cuidadores.

A càrrec de Julie Marisquet. Associació Més que Cures
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