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CRONOGRAMA 2022 
 

 

MES ACTIVITAT 

 
Gener 

 
10 gener: reinici activitats voluntaris i voluntàries. 
11 gener: reunió amb Aleix Coderch de la Ramón Molinas Foundation.  
19 gener: recomencem el taller de contes en la residència Domusvi. 
24 gener: reunió de coordinació i seguiment amb la UIC. 
25 gener: reunió Radars Sant Gervasi. 
28 gener: reunió virtual de coordinació de la FCVS. 
28 gener: repartiment del Pregoner, revista de Radars. 
 

 
Febrer 

 
1 febrer: webinar. Sessió sobre APS organitzada per la FCVS. 
1 febrer: cunya en Ràdio Estel. Entrevista a una treballadora i una resident de la 
residència DomusVi. 
8 febrer: seminari sobre les TIC en la gent gran. Fundació Innovació en l’Acció 
Social. 
8 febrer: reunió virtual de Radars Gràcia. 
10 febrer: reunió amb la directora de La Caixa, patrocini. 
10 febrer: comencem taller de contes presencial. 
11 febrer: reunió presencial de Radars Sant Gervasi. 
22 febrer: reunió amb la Fundació Gloria Soler i Apropa Cultura. 
25 febrer: reunió de coordinació de la FCVS virtual. 
25 febrer: connexió APS Blanquerna psicologia amb el Desert de Sarrià. 
 

 
Març 

 
3 març: inici del taller de pintura amb una voluntària en el Refugi d’Obreres. 
9 març: reunió presencial de la Junta Directiva. 
17 març: participació en el UIC Social Day. 
22 març: signatura del conveni de col·laboració amb nova residència L’Arboç. 
25 març: última sessió APS Blanquerna psicologia amb Desert Sarrià, presencial. 
28 març: reprenem sessions Smartbrain en el Desert de Sarrià amb 2 voluntàries. 
29 març: primer acompanyament d’una voluntària a un senyor en la residència 
L’Arboç.  
 

 
Abril 

 
7 abril: primer taller de contes presencial amb voluntaris i voluntàries en el Desert 
de Sarrià després de la pandèmia. 
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7 abril: reunió amb grup de voluntaris i voluntàries per organitzar esdeveniment. 
21 abril: esdeveniment de sensibilització sobre la missió d’ASTE en el teatre 
Akademia: De Senectute o l’Art d’envellir. Participen: 3 majors, 4 joves, 1 música i 
8 ballarines i ballarins. 
22 abril: celebració de Sant Jordi en 11 residències amb la participació de 6 
centres formatius en els quals es fa un taller de roses. 
26 abril: sessió presencial d’art en col·laboració amb Fundació Suñol i Gloria Soler 
en la residència Sant Gervasi Parc amb 7 residents. 
27 abril: reprenem el taller de l’hort. Primeres conversacions amb voluntària en 
Desert de Sarrià. 
28 abril: sessió de formació amb la FCVS, estratègies de comunicació social en les 
entitats. 
29 abril: reunió virtual de coordinació de la FCVS.  
 

 
Maig 

 
2 maig: primera reunió amb Isabel Gracia Munté per a programar taller de 
expressió creativa. 
4 maig: jornades d’APS i Fira d’entitats en la UAB. 
5 maig: entrevistes per TFG sobre l’ús de les TIC en el Desert de Sarrià. 
6 maig: entrevistes per TFG sobre l’ús de les TIC en el Desert de Sarrià. 
10 maig: festa inauguració de l’hort urbà en la residència Desert de Sarrià. 
12 maig: primer contacte amb residència Congregació Dominiques de la 
presentació de Barcelona. 
12 maig: conferència "La gent gran és el futur: transformant la mirada social de la 
vellesa”, a càrrec de l’Anna Freixas i organitzada per Club Dixit. 
12 maig: primer contacte amb l’associació Llars Compartides para possible 
col·laboració.  
13 maig: presentació del projecte ASTE al Premi Europeu de Voluntariat. 
13 maig: s’inicia un nou llibre en el taller de lectura de la residència Desert de 
Sarrià, “La sal de la vida” d’Ana Gavalda. 
24 maig: entrevista amb l’Enric Cànaves, coordinador de la FCVS de Barcelona per 
la representació d’ASTE en l’Acord Ciutadà. 
25 maig: renovació conveni de col·laboració amb la UIC. 
27 maig: reunió de coordinació de la FCVS. 
27 maig: trobada Acord Ciutadà. 
27 maig: primer taller de expressió artística amb l’Isabel Gracia Munté en la 
residència Desert de Sarrià. 
30 maig: nou llibre d’ASTE. Textos a edició. 
 

 
Juny 

 
2 juny: sessió formativa per a voluntaris i voluntàries de l’estiu. 
8 juny: reunió presencial Junta Directiva. 
9 juny: sessió formació en VolPlus per part de la FCVS. 
9 juny: reunió amb l’Ajuntament per la col·laboració en l’Acord Ciutadà. 
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9 juny: firma del conveni col·laboració amb la residència Maragall. 
10 juny: reunió de Radars, comissió intergeneracional, en Vil.la Florida. 
15 juny: participació en la ràdio d’un resident del Desert de Sarrià i una voluntària 
d’ASTE. 
16 juny: assistència al congrés de la Taula del Tercer Sector. 
17 juny: assemblea general de FCVS. 
29 juny: assemblea  general d’ASTE. 
30 juny: defensa del TFG en la UB sobre l’ús de les TIC. 
30 juny: cicle de Comunicació Social. 
30 juny: sessió Taula Tercer Sector, Fons Europeus. 
 

 
Juliol 

 
7 juliol: reunió de coordinació amb ESADE. 
8 juliol: reunió de coordinació de la FCVS. 
12 juliol: reunió coordinació APS amb Blanquerna. 
12 juliol: reunió coordinació amb la residència Refugi d’Obreres. 
18 juliol: reunió coordinació amb la residència Sant Gervasi Parc. 
18 juliol: reunió de coordinació amb Blanquerna psicologia. 
19 juliol: sessió d’art a càrrec de la Fundació Suñol en el Desert de Sarrià. 
20 juliol: reunió coordinadores de la UIC. 
20 juliol: firma conveni col·laboració amb la residència La Pau. 
21 juliol: reunió coordinació amb IED. 
21 juliol: reunió coordinació amb ISDE. 
21 juliol: reunió coordinació amb Blanquerna. 
22 juliol: reunió coordinació amb la residència Desert de Sarrià. 
26 juliol: reunió coordinació amb la UAO. 
27 juliol: reunió coordinació amb la residència Avis en Família.  
 

Agost    
 
Setembre 

 
8 setembre: jornada benvinguda UAO amb participació en Dia Internacional de la 
Gent Gran. Alumnes escriuen felicitacions.  
13 setembre: primera entrevista amb les responsables Fundació Roca i Pi de 
Badalona. 
14 setembre: sessió informativa/formativa per a presentar projectes pels Ajuts de 
la Fundació La Caixa. 
15 setembre: participació en la Fira de la Facultat de Blanquerna Psicologia, 
Educació i Ciències de l’Esport. Alumnes escriuen felicitacions. 
15 setembre: dues sessions informatives d’ASTE en ESADE. 
16 setembre: sessió informativa d’ASTE per a residents en el Refugi d’Obreres. 
22 setembre: participació en la Fira d’entitats de la UB. 
28 setembre: sessió informativa d’ASTE en ISDE. Se escriuen felicitacions per al 
Dia Internacional de la Gent Gran. 
28 setembre: reunió de coordinació amb Radars, Comissió Intergeneracional.  
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30 setembre: celebrem el Dia Internacional de la Gent Gran. Participen 4 
universitats UIC i Blanquerna psicologia, UAO, UB i 5 residències: Jubany, La Pau, 
L’Arboç, Avis en Família i Casa de Família. 
 

 
Octubre 

 
1 octubre: Dia Internacional de la Gent Gran. Voluntaris i voluntàries de la UIC van 
a la residència La Pau per acompanyar als i les residents durant el matí. 
3 octubre: reunió Junta Directiva d’ASTE. 
5 octubre: inici del taller de pintura en el Refugi d’Obreres. 
6 octubre: sessió informativa/formativa en la UAO. 
10 octubre: inici del taller d’emocions en la residència Desert de Sarrià. 
18 octubre: es reprèn el taller de l’hort. 
18 octubre: taula Radars Gràcia en Biblioteca. 
19 octubre: fira d’entitats de la UPF presencial. 
20 octubre: fira d’entitats de la UAO presencial. 
28 octubre: taula Radars Sant Gervasi presencial en el C.C. Can Castelló. 
28 octubre: reunió de coordinació de la FCVS. 
31 octubre: ASTE és seleccionada entitat guanyadora, amb altres 24 entitats, en la 
XIV convocatòria d’ajuts a projectes socials de la Fundació Mapfre, entre un total 
de 549 projectes presentats.  
 

• Inici de l’acció dels voluntaris i voluntàries en els diferents programes. 
 

 
Novembre 

 
2 novembre: reunió per la posta en marxa projecte col·laboració ASTE- Fundació 
Roca i Pi – Blanquerna psicologia (APS). 
4 novembre: inici del taller de lectura en el Desert de Sarrià.  
4 novembre: reunió de coordinació de la FCVS – ACORD. 
7 novembre: sessió de formació alumnes Blanquerna -grup matins- APS en  
l’assignatura Intervenció amb gent gran. 
8 novembre: sessió de formació alumnes Blanquerna -grup tardes- APS en 
l’assignatura Intervenció amb gent gran. 
8 novembre: reunió de l’Acord amb els responsables de la FCVS. 
9 novembre: reunió amb l’associació d’alumnes ESADE: Empresa i societat. 
9 novembre: Jornades Internacionals sobre la soledat de BCN. Ajuntament BCN. 
10 novembre: Jornades Internacionals sobre la soledat de BCN. Ajuntament BCN. 
11 novembre: reunió amb l’agència comunicació, possible col·laboració RS. 
15 novembre: sessió d’art en el Refugi d’Obreres a càrrec de les Fundacions Gloria 
Soler i Suñol. 
16 novembre: participació en la celebració del Social Day en la UIC amb la 
col·laboració de 3 dones grans voluntàries del Desert de Sarrià. 
21 novembre: primera reunió del projecte històries de vida en col·laboració amb 
la residència Roca i Pi i estudiants de psicologia de Blanquerna. 
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21 novembre: realització d’activitats/dinàmiques a un grup de residents de Sant 
Gervasi Parc per part d’estudiants de quart curs de psicologia de Blanquerna. 
22 novembre: presentació del tercer llibre d’ASTE: Ventanas a la Infancia en la 
Biblioteca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. 
25 novembre: reunió de coordinació de la FCVS. 
28 novembre:  segona sessió d’activitats/dinàmiques a un grup residents de Sant 
Gervasi Parc per part d’estudiants de quart curs de psicologia de Blanquerna. 
29 novembre: tercera sessió d’activitats/dinàmiques a un grup de residents de 
Sant Gervasi Parc per part d’estudiants de quart curs de psicologia de Blanquerna. 
30 novembre: reunió amb l’Acord Ciutadà, XCAC, en representació de la FCVS. 
 

 
Desembre 

 
2 desembre: tres estudiants de Comunicació de la UIC entrevisten i graven vídeo a 
cinc dones del Refugi d’Obreres. Tema: el Nadal. 
2 desembre: reunió d’equip de la FCVS. ASTE participa per la seva representació 
en l’Acord. 
5 desembre: Dia Internacional del Voluntariat. 
13 desembre: reunió de l’Acord -Comissió d’Acció-, en representació de la FCVS. 
14 desembre: reunió de la Junta Directiva d’ASTE. 
14 desembre: entrevistes per les històries de vida, APS Blanquerna en F. Roca i Pi. 
15 desembre: entrevistes per les històries de vida, APS Blanquerna en F. Roca i Pi. 
16 desembre: celebració del Dia Internacional del Voluntariat amb la FCVS. 
16 desembre: lliurament de felicitacions nadalenques en residències per alumnes 
de la UIC. 
19 desembre: actuació de la coral de Blanquerna en Sant Gervasi Parc. 
21 desembre: taller de felicitacions nadalenques en Blanquerna psicologia. 
21 desembre: taller de felicitacions nadalenques en ISDE. 
21 desembre: actuació de la coral de Farmàcia en la residència Tetuan. 
22 desembre: lliurament de felicitacions d’ISDE en la residència Jubany. 
23 desembre: lliurament de felicitacions i regals en la residència Tetuan per 
alumnes de la UAO. I altres 4 residències per alumnes d’ESADE. 
27 desembre: taller intergeneracional de joves del centre obert de Badia amb 
dones del Refugi d’Obreres. 
29 desembre: taller intergeneracional de joves del centre obert de Badia amb 
dones del Refugi d’Obreres. 
 

 


