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IV JORNADA 
Voluntariat i salut  
a Girona
Persones voluntàries i professionals sociosanitaris,  
un objectiu comú

Quan se suma per fer més fàcil la vida, és un goig poder-ho transmetre i 
vivenciar-ho.
Els professionals de la salut i les persones que col·laboren des del voluntariat en 
les entitats de salut, SUMEN, i sumen per fer més fàcil la situació de la persona 
malalta i de les seves famílies.
Aquesta jornada, vol posar en comú el valuós treball de les persones voluntàries 
i professionals de la salut que a través de les entitats socials i equipaments 
hospitalaris  atenen les demandes i necessitats en l’àmbit de la salut.
Cal estructurar molt bé aquesta col·laboració, cal tenir en compte moltes 
variables… i sobretot cal coordinar-se amb els professionals que atenen a les 
persones malaltes.
Des de la Federació Catalana del Voluntariat Social, volem donar a conèixer la 
realitat a les nostres comarques, la realitat del dia a dia a les entitats anomenades 
de «salut». 
Aquesta jornada va dirigida a professionals, voluntaris, persones del món 
associatiu i a tothom que vulgui conèixer aquesta realitat. A través del voluntariat 
i dels professionals sensibilitzats, s’afegeix valor a l’atenció social i sanitària al 
nostre territori.
El dia 29 de setembre volem sumar, coneixent les experiències, les experiències 
que el que fan és restar dolor, minvar dificultats, valorar el treball de les persones i 
sobretot comprendre la relació entre els voluntaris i professionals de la medicina 
en l’àmbit de la salut.

Girona, setembre de 2016

9:30h Acollida i acreditacions

10:00h Benvinguda
 Sra. Maria Solés. Coordinadora territorial de Girona de la 

Federació Catalana de Voluntariat Social
 Dr. Miquel Carreras. Gerent de la Regió Sanitària Girona. Servei 

Català de la Salut (CatSalut) 

10:30h Conferència:
 «Voluntaris, voluntàries i professionals sanitaris: un objectiu comú» 
 Dr. Ramon Brugada. Cardiòleg. Director del centre de genètica 

cardiovascular de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona i del 
laboratori de diagnosi de genètica cardiovascular 
Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat  
de Girona

11:20h Pausa-Cafè

11:45h Taula Rodona: 
 «Sumem: professionals de la salut i voluntariat per un treball comú»
 Sra. Roser Borrell. Infermera de l’ICO – Hospital Universitari  de 

Girona Doctor Josep Trueta 
 Sra. Sandra Medina. Treballadora social i coordinadora del Servei 

de Voluntariat de l’Hospital de Palamós
 Dra. Carme de Castro. Metgessa de família  del CAP Montilivi i 

voluntària de l’Hospitalitat de Lourdes i de la Frater
 Sr. Artur Marquès. Metge jubilat i voluntari
 Sra. Leli Camps. Cap del Sector Girones-Pla de l’Estany Xarxa 

de Salut Mental i Addiccions de comarques gironines Institut 
d’Assitència Sanitària

13:00h Conclusions i cloenda
 Sra. Francina Alsina. Presidenta de la Federació Catalana de 

Voluntariat Social
 Dr. Josep Costa. Director mèdic de l’Hospital Santa Caterina 

(Salt) Institut d’Assitència Sanitària
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