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CRIDES DE VOLUNTARIAT 

 
 

TÍTOL DE LA CRIDA: 
                          Responsables  de Seu a Vilafranca del Penedès. 

 

NOM DE L’ENTITAT: 
Lliga Reumatològica Catalana 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
La Lliga és una entitat dedicada a donar 

suport i servei als afectats per una 
malaltia reumàtica. Els serveis que 
ofereix la Lliga engloben els àmbits de 

suport Psicològic, de salut física i social. 
El responsable de seu és l’enllaç entre 

els socis/es, professionals i entitats de 
Vilafranca del Penedès i l’equip tècnic de 
la central de Barcelona. 

La seu de la Lliga a Vilafranca del 
Penedès és al Centre Cívic de 

l’escorxador.   
 

TASQUES QUE DESENVOLUPARÀ EL 

VOLUNTARI/A: 
 

- Coordinació de projectes seu: 
Activitats, xerrades a casals, 
Conferències, projectes inter-entitats 

- Mantenir contacte amb ajuntament i 
altres institucions i entitats per tal 

d’aportar continguts i copsar noves 
necessitats 
- Difusió en xarxes : Facebook, twitter, 

web 
- Una tarda a la setmana (2h) donar 

atenció al soci/a per que fa a aspectes 
informatius: serveis, horaris, preus, etc. 
 

 
 

 

PERFIL VOLUNTARIAT: 

 
Cerquem voluntaris i voluntàries joves, amb iniciativa per copsar necessitats i 

oportunitats i així aportar continguts a la seu i l’entitat. Persones amb capacitat per 

interactuar amb institucions, empreses i altres entitats pel que fa a l’organització i 
coordinació d’activitats, i participació en esdeveniments dins el municipi. 

 

PLACES DEMANADES: 

1 o 2, preferentment 2 

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT: 

El més aviat possible. 01/11/2018 
 

HORARI: 
Presencial a oficina Dijous de 17h a 19h 
Per totes les altres tasques horari 

flexible, sense necessitat de que sigui 
presencial. 

ACTIVITAT PUNTUAL O PERMANENT: 
Permanent 
 

CONTACTE: 
Hector Planas – Responsable Projectes 93 207 77 78 

hector@lligareumatologica.org  
 
 

 

OBSERVACIONS: 

Es valorarà experiència en l’àmbit sanitari encara que no és imprescindible. 

mailto:hector@lligareumatologica.org
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