On tu hi ets,
si vols, jo hi soc
Acte de reconeixement a les entitats i associacions
que col·laboren amb l’Hospital en tasques i accions
de voluntariat

18 de desembre de 2017
Sala d’actes del Pavelló Docent

Programa
15.30 h

Taula inaugural
Dr. Vicenç Martínez Ibáñez, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
Dra. Ana Ochoa de Echagüen, directora assistencial de l’HUVH
Sra. M. Isabel Rodríguez, subdirectora d’Infermeria de l’HUVH
Sra. Conchita Peña, coordinadora del Pla d'Atenció al Ciutadà i Treball Social de l’HUVH
Sra. Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social

16.00 h

Presentació d’experiències: “On tu hi ets, si vols, jo hi soc”
Sr. Jordi Vivancos, director del Concurs Maria Canals: “El Maria Canals porta cua a la Vall d’Hebron”
Fundación Pequeño Deseo
Sra. Mireia Navarro, presidenta de l’Associació Dits Petits: “Dits Petits, el valor de la fotografia a la UCIN”
Associació Aire
Sra. Ana Fàbregas, coordinadora d’activitats de BCN-PID Foundation: “Tinc IDP, però no estic sol”
Fundació Make a Wish
Sr. Edgar Borniquel: “Un nen, una joguina”
Sr. Àngel Planet, president de l’Associació Azinnia: “Acompanyament a peu de llit”
Associació Trasplantats Hepàtics de Catalunya
Sra. Vanesa Diego, coordinadora de voluntariat de l’AECC: “El voluntariat testimonial de càncer de mama:
el teu testimoni em fa el camí més fàcil”
Sr. Modest Sallés (Dr. Pallaplís), president de l’Associació Papallassos: “D’on surts, voluntari?”

17.15 h

Presentació d’experiències: “Els voluntaris, un més de l’equip”
Dra. Cristina Diaz de Heredia, cap de la Secció d’Hematologia i TPH de l’HUVH
Dra. Susana Rodríguez, facultativa del Servei de Rehabilitació i Medicina Física de la Unitat de dany
cerebral de l’HUVH
Sra. M. Ángeles Aceituno, adjunta d’Infermeria d’Hospitalització de l’HUVH
Sr. Jordi Tello, infermer de l’HUVH: “La bolsa y la vida”
Sra. Adriana da Silva Roque, mare d’un pacient

18.00 h

Cant de la Coral de l’HUVH

18.15 h

Lliurament de certificats a les entitats i associacions que col·laboren amb l’Hospital

18.45 h

Berenar, gentilesa d’ARCASA

