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Mollet celebra el Dia Internacional del Voluntariat
L’Ajuntament de Mollet del Vallès organitza per sisè any consecutiu la
Jornada de Voluntariat Social que tindrà lloc el 2 de desembre al Centre de
Serveis El Lledoner. L’edició d’enguany comptarà amb una conferència
sobre l’educació en els valors i diferents tallers temàtics. Així mateix, la
Fundació Sanitària Mollet i l’Hospital de Mollet també han organitzat una
sèrie d’activitats que volen commemorar el Dia Internacional del
Voluntariat i que tindran lloc el proper divendres 4 de desembre.
En motiu del Dia Internacional del Voluntariat, que arreu del món se celebra el 5
de desembre, l’Ajuntament organitza la VI Jornada del Voluntariat a Mollet per
tal de reconèixer la tasca social que de forma altruista i desinteressada fan les
diverses entitats i associacions de la ciutat.
La inauguració serà a les 16.30 h a càrrec de l’alcalde de Mollet Josep Monràs.
Acte seguit, Carlos González, llicenciat en Ciències Físiques, pedagog, professor
i escriptor, entre d’altres, del llibre "23 maestros de corazón" reflexionarà sobre
l’educació en els valors.
La Fundació Sanitària Mollet i l’Hospital de Mollet també commemoraran el Dia
Internacional del Voluntariat Social amb una jornada que es durà a terme el
divendres 4 de desembre sota el lema “Diversitat i Voluntariat”. Des de les 11 del
matí fins poc abans de les 2 de la tarda, l’Auditori de l’Hospital de Mollet acollirà
diferents ponències i tallers al voltant de la diversitat, els valors i el voluntariat.

Programa d’activitats Dia Internacional del Voluntariat Social
Dimecres 2 de desembre
Centre de Serveis El Lledoner
16.30 h
Presentació de la Jornada a càrrec de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs
16.45 h
Conferència “Voluntariat social: Educació en valors”, a càrrec de Carlos González,
Llicenciat en Ciències Físiques, autor del llibre “Veintitrés maestros, de corazón- un salto
cuántico en la enseñanza-” i inspirador de la pel·lícula-documental “Entre maestros”
17.45 h
Tallers:

- Quins són els valors del voluntariat
- Educar en valors des de les institucions
- Escola i educació en valors
18.45 h
Conclusions a càrrec de Carlos González
19 h
Cloenda de la Jornada a càrrec de la regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Ana
Maria Díaz
Divendres 4 de desembre
Auditori de l’Hospital de Mollet
11.00 h
Introducció i benvinguda a càrrec del Dr. Jaume Duran. Director general de la Fundació
Sanitària Mollet.
11.15 h
“El valor de la diversitat: Nous perfils de persones voluntàries, nous reptes per a
les organitzacions de voluntariat“. Inmaculada Merino Responsable Provincial
Voluntariat Sant Joan de Déu.
12.30 h
Espai artístic amb obres plàstiques i literàries que expressen la visió i les emocions en
relació a l’acció voluntària.
13.00 h
Taller – El Valor de Compartir: Jesús Urcola. Voluntari expert. Hospital Duran i Reynals.
13.30 h
Homenatge a l’Enric Batiste Jaime:
- Espai poètic i audiovisual, Clementa Fernández.
- Espai musical, Albert Raga Batiste.
13.50 h
Cloenda: Miquel Àngel Viciana. Director de Clients.

Mollet del Vallès, 2 de desembre de 2015
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

