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TÍTOL DE LA CRIDA:

NOM DE L’ENTITAT:

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Persones voluntàries per a donar suport
en la realització d’activitats l
sensibilització que es duen a terme al
llarg de la setmana, de dilluns a
divendres, durant la programaci
curs. Les persones assistents a les
activitats són malalts d’Alzheimer i
altres demències. 

De tarannà obert, amb empatia, sensibilitat i comprensi
Tenir sentit de responsabilitat i saber treballar en grup.

PLACES DEMANADES:2 
 
HORARI a escollir: de dilluns a 
divendres, matí o tarda.  
 
 
CONTACTE: 
LLAMBRUSCA ALZHEIMER PENED
Telèfon 661360189 
Correu electrònic: llambruscaalzheimerpenedes@gmail.com
OBSERVACIONS: 
persones majors d’edat disposades a participar i col
les activitats dirigides a malalts d
activitats festives de difusi
Llambrusca. 
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CRIDES DE VOLUNTARIAT 
TÍTOL DE LA CRIDA: Voluntaris/es 

 
NOM DE L’ENTITAT: Associació Llambrusca Alzheimer Penedè

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

ries per a donar suport 
activitats lúdiques i de 

que es duen a terme al 
dilluns a 

divendres, durant la programació del 
curs. Les persones assistents a les 

Alzheimer i 

TASQUES QUE DESENVOLUPARÀ EL 
VOLUNTARI/A: 
- Suport i acompanyament als usuaris
als tallers 
- Reforç als professionals i talleristes
- Dinamitzar diverses activi
explicar contes, fer mà

PERFIL VOLUNTARIAT: 
 

obert, amb empatia, sensibilitat i comprensió amb les persones grans.
Tenir sentit de responsabilitat i saber treballar en grup.

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT:
OCTUBRE 17 

de dilluns a 
 

ACTIVITAT PUNTUAL O PERMANENT:
CURS 17/18. 

LLAMBRUSCA ALZHEIMER PENEDÈS (Núria) 

llambruscaalzheimerpenedes@gmail.com 

edat disposades a participar i col·laborar en 
les activitats dirigides a malalts d’Alzheimer i altres demències. Tamb
activitats festives de difusió i de sensibilització que s’organitzen de

  

Associació Llambrusca Alzheimer Penedès 

ENVOLUPARÀ EL 

Suport i acompanyament als usuaris 

als professionals i talleristes 
Dinamitzar diverses activitats (cantar, 

àgia, etc.) 

amb les persones grans. 
Tenir sentit de responsabilitat i saber treballar en grup. 

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT: 

ACTIVITAT PUNTUAL O PERMANENT:  

ncies. També a les 
organitzen des de l’Associació 
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