JORNADA
Voluntariat Sènior. Envelliment Productiu
19 d’octubre de 2017
De 9:30h a 12h
Centre Social de Cubelles.

Informació i inscripcions:
Web: www.ccgarraf.cat
Telèfon: 93 810 04 00 (ext. 1210).
Correu: nserrano@ccgarraf.cat, abans del 17 d’octubre de 2017

Organitza:

Amb el suport de:

Jornada
Voluntariat Sènior. Envelliment Productiu
Dijous 19 d’octubre de 2017. De 9:30h a 12h
PRESENTACIÓ

PROGRAMA
09:30h

Cafè de benvinguda.

Aquesta jornada s’emmarca dins el pla de treball
del Consell Comarcal del Garraf en l’àmbit de la

10:00h

gent gran, amb la col·laboració del Consell Con-

llera delegada de gent gran del Consell Comarcal del

sultiu de la Gent Gran del Garraf.

Garraf, Paqui Carrasquilla i presentació dels objectius a

A través d’aquesta jornada volem conèixer, de-

càrrec de Nina Serrano, tècnica de gent gran.

batre i reflexionar sobre quin ha de ser el paper

10:10h

Presentació institucional a càrrec de la conse-

“El Tercer Sector actiu gràcies al volunta-

de les persones un cop han acabat la seva vida

riat”, a càrrec de Josep Carner, membre de la Taula del

laboral. Quin és el paper que, encara, poden te-

Tercer Sector i president de la FATEC (Federació d’Entitats de Gent Gran de Catalunya)

nir a la nostra societat.
És el voluntariat, en qualsevol de les seves ves-

Presenta i modera Paqui Carrasquilla, consellera dele-

sants, un àmbit en el qual poden aportar la seva

gada de gent gran del Consell Comarcal.

experiència, i sobre tot els valors de solidaritat i

10:50h

Debat entre els assistents

compromís?
11:00h

També volem posar en valor la tasca que es desenvolupa dins les organitzacions de voluntariat,

Voluntariat Sènior.



que arreu de Catalunya estan presents al dia a
dia de la nostra comunitat i que complementen
la tasca que fan els professionals en aquells espais on no arriben.
La jornada constarà de varies taules amb la participació d’experts i organitzacions de voluntariat
de diferents territoris de Catalunya.

Taula rodona: Envelliment productiu: el

Sonia Fraguas, representant de Creu Roja de Vilanova.



Representants de Càritas Diocesana de Sant Feliu
de Llobregat.



Yolanda Macias, responsable de voluntariat de la
Fundació Ave Maria.



Nina Serrano, tècnica de gent gran del Consell Comarcal que presenta el projecte “Garraf Tallers.
L’herència dels grans”.

Presenta i modera

Informació i Inscripcions:

Joaquim Millan, coordinador de la

jornada.

www. ccgarraf.cat
Telèfon: 93 810 04 00 (ext. 1210)
Correu: nserrano@ccgarraf.cat, abans del 17/10

11:40h

Debat i preguntes entre els assistents.

11:55h

Conclusions.

12:00h

Cloenda de la jornada.

