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Mollet organitza la IV Jornada de Voluntariat Social
amb diferents tallers temàtics
El proper 4 de desembre, l’Ajuntament organitza la IV Jornada de
Voluntariat Social, al Centre de Serveis El Lledoner. La Jornada comptarà
amb una conferència sobre el compromís cívic i, com ja es va fer l’any
passat, es faran diferents tallers als quals cal inscriure’s prèviament.
Un any més, El Lledoner acollirà aquesta jornada que se celebra a l’entorn de
la commemoració, el dia 5 de desembre, del Dia Internacional del Voluntariat.
L’objectiu és reconèixer la tasca social que fan de manera desinteressada les
persones voluntàries que actuen organitzadament per mitjà de les entitats i
associacions.
La Jornada desenvoluparan durant tota una tarda. A les 5 de la tarda, es farà la
inauguració a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, i, tot seguit, tindrà
lloc una conferència a càrrec de la coordinadora de la Federació Catalana de
Voluntariat Social a Barcelona, Anna de Eguia, amb el títol “Voluntariat social:
compromís cívic”.
Tal com ja es va fer en l’edició de l’any anterior, la Jornada es desenvoluparà
en 3 tallers diferents que treballaran de 6 a 7 de la tarda, en els següents
temes:




Voluntariat social i compromís personal
Treball en equip: lideratge compartit
Voluntariat social: la importància de la comunicació

Finalment, la Jornada es clourà amb la presentació de les conclusions extretes
del treball dels diferents tallers temàtics i la intervenció de la regidora de
Serveis Socials i Gent Gran, Ana Maria Díaz.

Inscripcions a la IV Jornada de Voluntariat Social
Per participar en algun dels tallers de la Jornada, cal inscriure’s abans del 27
de novembre al Centre de Serveis El Lledoner, amb alguna d’aquestes
modalitats:
 Presencialment, emplenant la butlleta que es podrà trobar al mateix
centre i lliurant-la a la recepció
 Enviant un correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat, indicant
les dades personals i el taller al qual es vol assistir

Adjuntem programa i butlleta d’inscripció.
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