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Els voluntaris fan companyia i donen suport 
emocional a les persones que ho necessiten.

Gràcies a aquestes persones que ofereixen la 
seva col·laboració de forma altruista, a l’Hospital 
de Palamós i Palamós Gent Gran podem 
proporcionar una atenció més humanitzada i 
propera als seus usuaris.

Què fa 
un voluntari?

Serveis a 
l’HOSPITAL DE PALAMÓS

- Passeig setmanal, cada dimarts i dimecres de 
10.30 a 12h
Realitzat per voluntaris de la Creu Roja

- Acompanyament per fer encàrrecs setmanals, 
com compres o visites mèdiques 
Realitzat per voluntaris de la Creu Roja i voluntaris 
de l’Hospital de Palamós

- Servei de menjador: ajuda a les persones amb 
poca mobilitat o dificultats.
Realitzat per voluntaris de la Creu Roja

- Programa “Apadrina un avi” a través de 
Càritas i els alumnes de 4t d’ESO del Col·legi 
Vedruna i l’Institut de Palamós.  Els joves escolten 
i donen suport afectiu, alhora que faciliten la 
conversa i realitzen activitats de joc com cartes o 
dominó.
Tots els divendres de curs escolar, de 16 a 
17.30h.

Serveis a 
PALAMÓS GENT GRAN

Voluntariat de l’Hospital de Palamós 
Carrer Hospital, 36 - 17230 Palamós

Tel. 628 387 398 (de 9 a 14h)
voluntariat@ssibe.cat

Voluntariat de l’Hospital de Palamós 
Carrer Hospital, 36 - 17230 Palamós

Tel. 628 387 398 (de 9 a 14h)
voluntariat@ssibe.cat

Cáritas
Pilar Puig Teixidor

Tel.  972 61 02 97
ppuig@caritasgirona.cat

Creu Roja 
Carrer Mercè, 17, baixos

Tel. 972 60 22 11
palamos@creuroja.org

Vols formar part de 
l’equip de voluntariat?

Només cal que hi posis els 
cor, les teves aptituds, 
il·lusions i una mica del teu 
temps.

Escriu-nos a 
voluntariat@ssibe.cat, 
truca’ns al 628 387 398 o 
apropa’t al Punt 
d’Informació de l’Hospital 
de 9 a 14h per demanar 
més informació.

- Acompanyament emocional al:
- Pacient que està sol 
- Pacient que ve a diàlisi
- Pacients de parla estrangera (anglès, 
alemany, francès)
- Pacient pal·liatiu

- Acompanyament al pacient a fer proves 
externes a Girona o Barcelona

- Acompanyament al pacient mentre el familiar 
fa l'àpat (esmorzar, dinar i/o sopar)

- Receptes de lectura: oferim llibres i revistes en 
règim de préstec als pacients hospitalitzats i als 
seus familiars.

- Espai Rialles: una sala a la 5a planta habilitada 
especialment per als nens hospitalitzats

- Tallers de manualitats: es realitzen diferents 
manualitats per repartir a pacients ingressats per 
Sant Jordi i per Nadal.

- I a més, tenim les Tirita Clown: les nostres 
pallasses d’hospital que fan somriure als 
pacients i familiars que ho necessiten! 
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