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• Demències
• Convalescència
• Unitat Cures Pal·liatives
•

•
Voluntariat Hospitalari
Pediatria- Ludoteca

Hospital de Sabadell

Centre Albada

•Centre Antaviana
•Hospitalització adults
•Hospital de Dia CSMIJ
•

Centre Salut Mental

•Espai Sabadell Gent Gran
•Coral SGG- ombres musicals
•Hort
•

Sabadell Gent Gran

El voluntariat en els nostres centres



Voluntariat Actiu

Tenim convenis de voluntariat amb:
AECC (As. Espanyola contra el càncer)

Oncolliga
Fundació Barça

88 propis
17

externs

105 
voluntaris 

actius



Hospitalització d’aguts

1400 hores dedicades Han estat visitats 415 
pacients diferents 

No te lo vas a crees però cuando vosotros venís
se me pasan todos los males

Rafael. Pacient de 80 anys



Hospitalització pediàtrica

1403 hores 2386
intervencions a la ludoteca

754 infants
diferents

Joves 
dinamitzadors de 

grup

Tardes de màgia i 
Robot POL Tallers de robòtica



Centre Albada

Convalèscència

Acompanyament a 
l’habitació per 

pacients i/o famílies i 
passejades

Demències

Acompanyament
individual i activitats

d’entreteniment

Pal·liació

Atenció
personalitzada a 
petició de l’equip

(acompanyament i 
passejades) 

1287 hores de dedicació
Les visites de les meves amigues m’atabalen i en canvi quan passeu els 
voluntaris m’agrada perquè amb vosaltres puc parlar tranquil·lament i treure els 
meus fantasmes .

Emilia. Pacient de 79 anys



Voluntariat Sabadell Gent Gran

Cantem Junts
Voluntariat com a 

ombra musical

Espai Sabadell
Gent Gran          

Acompanyament, 
suport en activitats i 

passejades

Hort
Una eina  

interaccionar amb les 
persones a través de 

la natura 

825 hores de dedicació



Voluntariat Salut Mental

Hospitalització

Acompanyament a 
planta, participació

en tallers i 
passejades

Centre Antaviana

Suport en 
l’organització 

d’activitats lúdiques

Hospital de dia
CSMIJ

Projecte Jardí: taller 
de jardinería al pati 
de la unitat amb els 

joves ususaris

220 hores de dedicació



Un voluntariat a mida de cada situació…

ALBADA
27 serveis

PEDIATRIA
10 serveis

HOSPITAL
9 serveis

UCP /UCI
6 serveis

Serveis específics per acompanyaments a tràmits, 
gestions,  petites compres o durant estones pactades.



Temps de dedicació del Voluntariat

TOTAL 
HORES 
5135

Hospitalització
1400 hores

Pediatria
1403 hores

Centre Albada
1287 hores

Sabadell Gent
Gran 

825 hores

Centre Salut
Mental

220 hores



Formació al Voluntariat 2019

ABC del Voluntariat
Formació bàsica i obligatòria

per tot el voluntariat
(3 edicions)

Auxi Gil. Coordinadora voluntariat

Com actuar davant un 
dany cerebral 

a càrrec d’Anna Morera . 
Neuropsicologa Fundació AVAN

Voluntariat en Salut 
Mental

A càrrec de professionals de CSM i 
CSMIJ Tauli

Taller de Jocs de Taula
A càrrec d’especialistes en joc de El 

Rincón del Friki (SABADELL)

Presència en l’acompanyament del 
voluntariat

A càrrec d’Esther Rosauro Treballadora social de 
PADES Tauli

La Trobada Empàtica
A càrrec de Carina Sanz. - Infermera UCP Taulí

CINE FORUM
Pel·licula: Intocable



La Formació és clau per la nostra tasca



Perquè amb la bona voluntat no n’hi ha prou



Un voluntariat coordinat per equips … 



Un voluntariat coordinat per centres … 



Un voluntariat al servei de les persones… 



Gràcies a tots per fer-ho possible…

Ingrid,
Pacient pediàtrica



Pla de Voluntariat Parc Taulí
Coordinació: Auxi Gil 
Telèfon: 93 723 10 10 (29057)
C/e: taulivoluntariat@tauli.cat

Més informació:  www.tauli.cat

http://www.tauli.cat/
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