
Projecte SOLIDARI 
 

La Societat Catalana de Pediatria, sensibilitzada i compromesa a favor dels drets socials,  

i defensora dels drets dels infants,  vol donar veu als socis per a que presentin projectes 

que impulsin un canvi positiu en un entorn local vulnerable que tingui en compte als 

infants . 

Per aquest projecte la Societat Catalana de Pediatria farà una donació de 3000 € anuals. 

Les bases de participació són les següents: 

1. Els socis hi podreu participar a partir del formulari on line en el que podreu 

presentar la vostra sol·licitud amb una justificació màxima de 200 paraules 

2. El termini per a presentar projectes finalitza el 21 de desembre de 2022  
3. La darrera setmana de gener de 2023 el tribunal decidirà quins són els 3 

projectes seleccionats per a que finalment els socis pugueu votar el que els us 
sembli que ha de ser l’escollit per rebre la donació 

4. La darrera setmana de febrer, després de les deliberacions del jurat i la votació 
dels socis, es comunicarà quin és el projecte escollit 

5. A la Reunió Anual del 2023 els representants del projecte escollit disposaran de 
5-10 minuts per a presentar el projecte escollit i possibles inversions/resultats 
aconseguits els amb els diners atorgats 
 

La Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria ha decidit que el jurat estarà 
format, de manera permanent, per un membre del grup de treball de Pediatria Social i 
per un membre de la Junta Permanent.  
De manera rotatòria hi haurà quatre membres més, entre veguers i coordinadors de 
diferents grups de treball, que puguin representar tot el territori català. 
Aquest primer any de projecte la Junta Directiva ha anomenat el següent jurat: 
 

● Coordinador del grup de treball  de pediatria social: Antoni Martínez Roig 

● Coordinadora grup de treball de nens sense fronteres : Viki Fumadó 

● Coordinador grup de treball Salut Medi ambiental: Ferran Campillo 

● Veguer Terres de l’Ebre: Maria Esteller 

● Veguer Terres de Lleida: Núria Visa 

● Representant de la Junta Permanent: Cristina Bonjoch 

 

Des de la Junta Directiva agraïm ja a tots els socis la seva participació i compromís. 

 
 

 
Barcelona, octubre 2022. 
 


