LA RESIDÈNCIA DIOCESANA D’ANCIANS “SANT MIQUEL ARCÀNGEL”, ACULL LA 2a JORNADA DE
RECONEIXEMENT DEL VOLUNTARIAT

El passat dijous dia 20 de setembre, la Residència Diocesana d’Ancians “Sant Miquel Arcàngel” de
Tortosa acollí la celebració de, la “2a Jornada de Reconeixement del Voluntariat” que organitza FEATE.
La Federació d’Entitats d’Atenció a la Tercera Edat sense Afany de Lucre (FEATE), és l’entitat que a
Catalunya aglutina les entitats que treballen en el sector de la dependència, i que forma part del que
es coneix com a tercer sector social ó, també, entitats d’iniciativa social.
L’objectiu de la jornada fou reconèixer la feina i la dedicació d’aquestes persones, que des de la vessant
de voluntariat, presten servei a les persones tal com reconeix la normativa actual.
El fet que es faci a Tortosa, respon a la voluntat de FEATE de realitzar aquestes jornades de manera
descentralitzada arreu del territori, i pel fet que la residència Sant Miquel Arcàngel en forma part de la
seva Junta Directiva.
La Jornada fou presidida pel Director General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat Catalunya,
Sr. Bernat Valls, qui anà acompanyat de la Directora Territorial del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies Sra. Rosa Anna Fatsini; la presidenta de FEATE Sra. Montserrat Falguera i el president del
Patronat de la Residència Diocesana d’Ancians “Sant Miquel Arcàngel”, Mn. Víctor Cardona.
Al llarg del dia es presentaren ponències de bones pràctiques en diferents residències, xerrades
tècniques i intercanvi d’experiències. La jornada es va cloure amb una visita a les instal·lacions de “Sant
Miquel” i s’oferí una paella als prop d’un centenar de participants a la jornada, representants de
poblacions com ara Caldes de Montbui, Cornellà de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i
Tortosa.
Volem agrair la col·laboració per a la celebració de la jornada a: Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària, Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, Obra Social
La Caixa, Patronat Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel i la Fundació Santa Susanna.
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