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CRIDES DE VOLUNTARIAT 
 

TÍTOL DE LA CRIDA:  
VOLUNTARIS PER A LA LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA PER LA SEU A 

VILAFRANCA.  

 

NOM DE L’ENTITAT: LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
Realització d’activitats i serveis que 

ajudin a l’apoderament i a la millora de 
la qualitat de vida de les persones 
afectades tot lluitant per la seva inclusió 

social. 
 

TASQUES QUE DESENVOLUPARÀ EL 

VOLUNTARI: 
Informar als socis sobre els serveis que 

presta l’Associació. 
Coordinació amb els talleristes que 
desenvolupen les activitats per tema de 

sales, horaris, socis que hi vindran.. 
Coordinació amb la resta de voluntaris i 

socis de l’Associació.  
 

PERFIL VOLUNTARIAT: 
 

Busquem persones compromeses i responsables, que tinguin ganes d'ajudar a les 

persones amb aquestes malalties. Poden ser persones afectades amb una 
d’aquestes malalties o no, familiars o gent que hi vulgui col·laborar per motius 

diversos.  
 
 

PLACES DEMANADES: 3 
Un dels tres voluntaris com a mínim  

s’hauria de posar com a responsable de 
Seu ( són les mateixes tasques però per 

tema de formalitats hem de posar un 
responsable de Seu).  

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT:  
La data d’incorporació es podrà fer fins 

el mes de Juny però estaríem 
interessats que es pogués fer abans per 

fer el traspàs.  

 ACTIVITAT PUNTUAL O 
PERMANENT: 
 

Permanent 
 

CONTACTE: 
Anna Fuster Miret ( Treballadora social de la Lliga reumatològica Catalana,. 

anna@lligareumatologica.org, 93 207 77 78 (seu de Barcelona). 

OBSERVACIONS: 

 
Necessitaríem tres voluntaris ja que algun d’ells s’hauria de posar com a 
responsable de Seu. L’actual responsable de la Seu està afectada per una malaltia 

reumàtica i ho té que deixar a principis de Juny. El que ens interessaria seria que 
aquesta o aquestes persones comencessin abans de que aquesta persona en 

qüestió marxés.  
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