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VI Trobada de Voluntaris 2016
“Projectes per el nostre futur”
PMI Barcelona Spain Chapter

LLOC

En la present edició, la trobada de voluntaris s’ha vertebrat en tres blocs:

BES La Salle
C/ Sant Joan de La Salle, 42,

a. Ponència Greenpeace a càrrec de Virginia Rabal Miras
b.

Aula MFS.05

Activitats de voluntariat PMI-BCN: Resum de les diverses activitats

de voluntariat que es van dur a terme durant el 2015 al capítol. I

DATA

presentació de les diferents posicions ofertades per aquest any 2016.
c.

3 de març 2016

Experiència Voluntariat PMI-BCN: En aquesta part de la trobada es

pretén conèixer les experiències del 2015 i es convida a tots els

18:30 – 21:00

voluntaris a compartir la seva amb tots nosaltres.
Per concloure l’esdeveniment, es reserva un espai de networking, durant el

ACREDITACIÓ

qual es farà entrega dels diplomes acreditatius als voluntaris de l’any 2015 i
s’oferirà un petit refrigeri als assistents.

2 PDUs

L’assistència es gratuïta i està limitat el número de places, així que es prega
confirmació de l’assistència a l’enllaç adjunt.

INSCRIPCIONS
http://goo.gl/forms/zXsKxZVhO3

Agenda de la Trobada:
Hora

Ponents

Benvinguda i Introducció

18:30 – 18:40

Elisabet Doucastella

Ponència Greenpeace i torn de preguntes

18:40 – 19:30

Virginia Rabal Miras

Activitats Voluntariat PMI-BCN: Balanç 2015, presentació noves
posicions

19:35 – 20:00

Responsables comissions

Experiència Voluntariat al BCN-PMI

20:05 – 20:30

Voluntaris

foto recordatori

20:30 – 20:35

Tancament i networking amb piscolabis, per continuar el debat
sobre que implica ser Voluntari del PMI.

20:35 – 21:00

Dossier de comunicació

PONENT CONVIDAT:
Nom : Virginia Rabal Miras
Localitat : Espanya
Professió : Periodista

Periodista i Coordinadora de Mobilització de Greenpeace, després de treballar en mitjans de comunicació i en
el departament de premsa de Greenpeace Espanya, es va incorporar a l'àrea de Mobilització en terreny, portant
els temes de comunicació interna i externa del voluntariat i com a delegada territorial per Catalunya, Comunitat
Valenciana i Balears. Actualment treballa en el projecte de Àrtic elaborant estratègies de mobilització i
engagement a nivell internacional.

RETRANSMISSIÓ EN LÍNIA:
Enllaç per a la retransmissió online de l'esdeveniment : https://enginyeria.adobeconnect.com/pmi/

