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PROGRAMA
VOLUNTARIAT DE SALUT

Pacient + Professionals de salut

      Coordinació Voluntari/a



● 42 voluntaris

● 7 Projectes: Acompanyaments:  pacients hospitalitzats

                                                    pacients Diàlisi

                                                    pacients estrangers

                                                    pacients pal.liatius

                   - Acompanyaments a proves externes

                   - Receptes de Lectura

                   - Taller Noupops

                   - Activitats Nadal i St. Jordi

                   - Espai Rialles

● Servei Comunitari : IES i Vedruna

● Actes de col.laboració amb l'entitat 

Programa Voluntariat SSIBE



Programa de voluntariat

Acompanyament emocional de pacients i 

familiars en situacions crítiques

(2018-actualment)



Donant veu...
en l’acollida hospitalària

Yo entiendo que las cosas no se saben hasta 

que no abren, eso es de lógica pero te crea 

la incertidumbre de exactamente qué es lo 

que van a hacer, cuanto tiempo, si es una 

mañana, eso no te lo dicen, a mi por lo 

menos no me lo han dicho.

Familiar

Jo em sento molt protegit i molt ben 

atès, però pateixo pel meu familiar.

Pacient



Donant veu...
en la humanització al pacient crític

Professional

Familiar

Pues estaría bien que se hiciese (es refereix 

a formació en habilitats de comunicació i 

gestió d’emocions), al menos a nivel de 

enfermería. Ellos (es refereix als metges) no 

sé si lo necesitan, pero nosotros sí.”

... Pero claro, yo, en mi caso, yo tuve que 

tomar dos decisiones, que soy hija única… 

Claro, tengo a mi marido, pero lo tenía que 

decidir yo. Entonces, a mí me lo pintaron 

“sobre todo, tranquila, que tú no eres 

responsable de la situación, tú decides, pero 

aquí decidimos entre todos, es que te 

estamos dando las opciones y es que no 

hay…”. Pero quieras o no quieras, el peso 

lo tienes tú. Entonces, cada uno lo 

sobrelleva como puede, con la familia y tal. 

Pero que son situaciones muy duras. 



Experiències emocionals

Estrès

Incertesa

Preocupació

Angoixa

Bloqueig

Objectius

Reduir l'ansietat i l'estrès 
emocional dels familiars de les 
persones que estan a la UCI.

Aportar calma i benestar.

Inspirar confiança i crear un 
espai d'expressió de sentiments.

Oferir la possibilitat d'iniciar un 

procés de dol o pèrdua 

anticipat.

Dissenyant...
Acompanyament en situacions crítiques



Desenvolupant...
Acompanyament en situacions crítiques

Voluntaris

Infermer/a referent

Pacients/Familiars

Registre

Equip assistencial

necessitats

intervenció



Avaluant... 

Acompanyament en situacions crítiques

► Comissió de seguiment

▪ Casos

▪ Dificultats

▪ Propostes de millora

► Resultats activitat: 432 intervencions

► Impacte



Resumint... 

Acompanyament en situacions crítiques

Participació ciutadana

Atenció centrada en la persona

Mirada al familiar

El voluntari és un membre de l’equip



rmarcos@parcdesalutmar.cat

secretaria@gruptemps.org

Moltes gràcies!



CENTRE SOCIOSANITARI

FREDERICA MONTSENY



Quins recursos tenim al centre : 

Recursos atenció 

sociosanitària

Recursos 

residencials

Recursos 

ambulatoris

. Convalescència

. UCP

. Llarga estada

. Hospital de dia

. Centre de dia



INICI

• Fa 11 anys voluntariat de la parròquia Sta 
Magdalena

• Fa 9 anys incorporació del voluntariat AECC

• Fa 3 anys creació voluntariat Frederica 
Montseny



Voluntari: 

Entrevista amb psicòloga

Reunió d’activitats

Dia d’acollida



Amb el temps....

• Ja som  28 voluntaris

• S’ha passat de 3 projectes inicials a més de 15 
projectes que s’estan portant a terme en 
l’actualitat

• Major complexitat amb projectes més 
ambiciosos

• Integració del voluntariat

• Major vinculació del voluntariat respecte al 
centre( PIAI, reunions d’activitats,...)



• Dificultats : ajustar expectatives

• Avantatges :
- Seguiment continu

- Adaptació  dels projectes a les habilitats del voluntari



Projectes

• Biblioteca mòbil, crossbooking, grup de 
lectura...



Taller de costura, professor per un dia, mercat 
de nadal









“ens agrada el teu somriure”, taller 
d’emocions , reconeixement visual...



Fira d’entitats.  Festa de 
Sant Isidre





“Ens cartegem”. Projecte amb col·laboració de l’escola Dr 
Trueta .



“Ens cartagem”



I Jornades Frederica Montseny



MOLTES GRÀCIES !!!!!
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