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INFORMACIÓ I  
INSCRIPCIONS 

Entrada lliure. 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Per telèfon al 933 441 673  
o presencialment  

a Plaça Nova, núm1; de dilluns a divendres  
de 10 a 14h i dilluns i dimecres  

de 16 a 18h. O per correu electrònic:

escoladeformacio@caritasbcn.org 

Les persones interessades  
poden apuntar-se  

a totes les sessions o només  
a aquelles que desitgin.

Lloc: 
Aula Sant Jordi del Seminari Conciliar  
de Barcelona, carrer Diputació, 231

Dimecres de 18.30 a 20.00h

Segueix-nos 
i participa!

Escola dE  
Formació  
dEl Voluntariat

5è Cicle de  
Reflexions  
entorn del  
voluntariat 

Programa de  
formació permanent  
Curs 2015-2016



SESSIÓ INAuguRAL*: 

Quan ser sal, llevat i llum  
ens transforma la vida. 
Des del voluntariat a Càritas i en una 
Església en sortida.
Dimecres 21 d’octubre de 2015
A càrrec d’Eduard Sala, cap d’Acció Social de Càritas 
Diocesana de Barcelona, coach personal i formador.

Intervindrà Salvador Busquets, director de Càritas 
Diocesana de Barcelona.
*Aquesta conferència serà a la Sala d’Actes del Seminari

Perquè és possible. Ningú sense llar. 
Presentació de La campanya Sense Llar 
2010-2015
Dimecres 18 de novembre de 2015
A càrrec de Tere Bermúdez, responsable del Programa 
Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona  
i de membres del grup de Sensibilització.

Vida interior i acció social.
Dimecres 16 de desembre de 2015
A càrrec de Josep Maria Rambla, jesuïta, formador 
i acompanyant espiritual, compromès en comunitats 
populars i en l’acció social contra la marginació.

De què parlem quan parlem  
de pobresa infantil?
Dimecres 20 de gener de 2016
A càrrec de Marta Caramés, pedagoga i educadora 
social, responsable del Projecte Paidós de Càritas  
de prevenció de la pobresa infantil.

Un tu que s’acull des del jo  
i des del nosaltres.
Apunts des de la relació d’ajuda.
Dimecres 17 de febrer de 2016
A càrrec d’Anna Falcón, treballadora social de Càritas 
llicenciada en Filologia i màster en Societat de la 
Informació. Professora de la uB.

Construïm junts. 
El treball en equip en l’acció voluntària.
Dimecres 20 d’abril de 2016
A càrrec de Paco López, doctor en Psicologia i Degà de 
la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés – 
universitat Ramon Llull.

Identitat i diversitat culturals  
i cohesió social.
una mirada que ens interpel·la  
i ens enriqueix.
Dimecres 18 de maig de 2016
A càrrec de Fatima Ahmed, Presidenta de l’Associació 
Intercultural Diàlegs de dona.

Què hem fet i què hem de fer?
Anàlisi de l’acció social de Càritas avui: 
accions, projectes i reptes de futur.
Dimecres 15 de juny de 2016 
A càrrec de Mercè Darnell, treballadora social, cap de 
Programes i Serveis de Càritas Diocesana de Barcelona i 
professora universitària de Treball Social.


