
      Rotary Club Sabadell

La gimcana se celebrarà el dissabte 11 d’octubre, de 16 a 19 h,
 en un recorregut per la ciutat de Sabadell

Poden participar tots els nens i nenes de la ciutat, els seus familiars i amics

Gran fi de festa a la glorieta del Parc Taulí 

SABADELL, OCTUBRE DE 2014. Rotary Club Sabadell i l’àmbit de Pediatria de l’Hospital

de Sabadell han organitzat una Gimcana Solidària el dissabte, 11 d’octubre, amb la

finalitat de  donar suport als nens i nenes que pateixen malalties greus i a les seves

famílies.  La  iniciativa  compta  amb  la  col·laboració  de  grups  d’esplai  i  de

l’Ajuntament de Sabadell. 

Aquesta activitat s’emmarca en un projecte de visibilitat i participació de l’àmbit

pediàtric amb la societat civil, coincidint amb la celebració, el proper 8 d’octubre,

del  Dia  de  la  Pediatria,  una  iniciativa  de  l’Associació  Espanyola  de  Pediatria

(www.aeped.es). 

L’objectiu de la gimcana és difondre la feina que es realitza a l’Àrea Pediàtrica de

l’Hospital  de  Sabadell,  donar  a  conèixer  la  labor  dels  professionals  i,

fonamentalment, rebre el suport de la població per potenciar aquest àmbit i fer-lo

més ampli i eficient, amb més capacitat d'assistència i relació, tant amb l'infant

com amb les famílies. Aquesta atenció implica, alhora, una humanització dels espais

pediàtrics. La Gimcana Solidària vol esdevenir el punt de partida per tirar endavant

aquest projecte que és de tots i per a tots.

Com participar en la Gimcana Solidària

La Gimcana Solidària està adreçada a la ciutadania en general i a tothom que vulgui

participar: nens i nenes, les seves famílies i amics. La gimcana es realitzarà fent un

petit recorregut per la ciutat de Sabadell, durant el qual els participants han de

superar unes proves, i finalitzarà amb una gran festa a la plaça de la glorieta del

Parc Taulí.

NOTA DE PREMSA

El Parc Taulí i Rotary Club Sabadell organitzen 
una Gimcana Solidària de suport als nens i nenes 

amb malalties greus de l’Hospital de Sabadell



La mecànica de la gimcana consta de preguntes i algunes proves amb les quals es

pretén que els nens/es i la població en general puguin apropar-se a la realitat dels

nens amb malalties greus. 

Començarà entre 16 i 16:15 h a la plaça Argub (Parc Catalunya) i està previst que la

festa final acabi al voltant de les 19 h  a la Glorieta del Parc Taulí. 

Les  famílies  podem  participar  en

grups de 4 a 8 persones, tot i que els

grups  es  podran  adaptar  segons  les

diferents realitats que puguin donar-

se.

Rotary  Club  Sabadell i  l’àmbit  de

Pediatria  de  l’Hospital  de  Sabadell

agraeixen  per  endavant  la

col·laboració  de  la  ciutadania  en

aquesta  activitat,  tot  desitjant  que

sigui  un  èxit  de  participació

ciutadana.  Els  nens  i  nenes  de

l’Hospital  de  Sabadell  necessiten  el

suport de tots nosaltres!

Per participar-hi, cal inscriure’s de manera gratuïta al web:
www.rotaryclubsabadell.org

Animeu-vos a participar!

La Corporació Sanitària Parc Taulí  (CSPT) és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya que
gestiona set centres: l’Hospital de Sabadell,  l’Albada Centre Sociosanitari,  Salut Mental Parc
Taulí,  Atenció Primària Parc Taulí,  Atenció a la Dependència Parc Taulí i  també els serveis
d’UDIAT Centre Diagnòstic i Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, aquests dos darrers a través
de societats instrumentals participades al 100% per la CSPT. 

Les institucions del Parc Taulí  reben el suport de la  Fundació Parc Taulí – Institut Universitari
(UAB) en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals
i,  en  general,  en  el  desenvolupament  dels  coneixements  que  sustenten  el  model  assistencial.  La
Corporació és Unitat docent de la UAB. 

El Consell de Govern del Parc Taulí està integrat per sis representants de la Generalitat de Catalunya,
dos de l’Ajuntament de Sabadell i un de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El Parc Taulí dóna
assistència a uns 400.000 ciutadans de Sabadell i altres 8 municipis del Vallès Occidental Est. 

Per a més informació, podeu contactar amb 
Gabinet de Comunicació Parc Taulí

comunicacio@tauli.cat – Tel directe: 937 458 380
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http://www.rotaryclubsabadell.org/
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http://www.tauli.cat/tauli/images/Agenda/actes/Cartell_Gimcana%20Solidria.pdf

	

