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Hi col.labora:Organització:

Agraïm la col·laboració de totes les entitats, 
persones voluntàries i institucions que fan 
possible aquest programa d’activitats.

8, 10, 15 i 22 de novembre, de 18 a 21 h 
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT

Adreçat a totes les persones que estiguin 
interessades a fer voluntariat.

8, 10 i 15 de novembre al Casal Pere Quart 
(Rambla, 69)
22 de novembre al Centre Cívic de la Creu  
Alta-Cal Balsach (Ctra. de Prats de Lluçanès, 16)

Dimecres 10 de novembre, 17.30 h 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL 
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (VXL) 
“QUAN PARLES, FAS MÀGIA”

Una exposició que anima les persones 
a afegir-se al programa de les parelles 
lingüístiques a partir de la metàfora 
de la màgia. S’hi recullen experiències 
d’un voluntariat que aporta enriquiment 
lingüístic, cultural i personal.

Fins al 2 de desembre, de dilluns a dissabte 
Vestíbul Biblioteca Vapor Badia (C. de les 
Tres Creus, 127)

Dijous 18 de novembre, 19 h 
FESTA “LA MÀGIA DEL VOLUNTARIAT”

Acte de reconeixement i agraïment a les 
persones voluntàries de les entitats de 
Sabadell, en el marc del Dia Internacional 
del Voluntariat (5 de desembre). 
Espectacle a càrrec del mag Carles Reiet 
on es viurà en directe la màgia de formar 
part del cor del Voluntariat. 
Estrena del vídeo protagonitzat per 
entitats de voluntariat a Sabadell i 
interpretació conjunta de la cançó “Junts 
som un sol cor”: #ElCordelVoluntariat

Cal confirmació prèvia (entrada amb invitació)
Auditori  Pere Quart (C. de Lacy, 11)

Dissabtes 20 i 27 de novembre,  
de 10 a 13 h 
CURS DE DINAMITZACIÓ  
D’ACTIVITATS DIRIGIDES A LA GENT 
GRAN

Curs adreçat a persones voluntàries 
que estiguin interessades a dinamitzar 
activitats amb la gent gran en entitats 
sense ànim de lucre de Sabadell.

Centre Cívic de la Creu Alta-Cal Balsach  
(Ctra. de Prats de Lluçanès, 16)

Dilluns 22 de novembre, de 19 a 20.30 h 
TAULA RODONA D’EXPERIÈNCIES DE 
VOLUNTARIAT

Amb la participació de voluntaris i volun-
tàries d’entitats de la ciutat de diferents 
àmbits d’actuació.

Centre Cívic de la Creu Alta-Cal Balsach  
(Ctra. de Prats de Lluçanès, 16)

Dimarts 30 de novembre, de 9 a 12 h
TALLER DE LIDERATGE I GESTIÓ 
D’EQUIPS DE PERSONES VOLUN-
TÀRIES

A càrrec de Diana Garcia, Coach Co-Active 
CPCC. Certificada en Bridge, Sikkhona i 
Neurolideratge a l’Institut 5 Fars de Ferran 
Ramon-Cortés. Adreçat a coordinadors 
i coordinadores de voluntariat d’entitats 
sense ànim de lucre. 

Casal Pere Quart (Rambla, 69)

JOC VIRTUAL DEL VOLUNTARIAT
El voluntariat no és un joc, però 
t’atreveixes a jugar-hi? Joc virtual adreçat 
a joves on es posaran a prova les seves 
habilitats, el treball en equip i els valors 
del voluntariat.

Accés lliure al web https://web.sabadell.cat/
voluntariat/escape-room-del-voluntariat

Per a aquestes activitats cal inscripció prèvia al formulari de cada 
curs o taller. Un cop rebuda la inscripció, confirmarem la plaça per 
correu electrònic.

Si es necessita servei de traducció en llengua de signes, cal que es 
comuniqui amb una setmana d’antel·lació a:  
puntvoluntariat@ajsabadell.cat

MÉS INFORMACIÓ: 
SERVEI DE DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA  

I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

OFICINA D’ENTITATS I VOLUNTARIAT 
Pl. Sant Roc, 1 - Tel. 93 745 31 84 

puntvoluntariat@ajsabadell.cat 

Tots els tallers 
i els cursos són 

gratuïts i les 
places, limitades

Oficina d’Entitats 
i Voluntariat 
de Sabadell

#ElCorDelVoluntariat


