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Societat. Els reporters
Laura Rosel i Esteve
Giralt parlen sobre
periodisme jove
Laura Rosel (TV3) i Esteve Giralt
(G. Godó) van parlar ahir a la Sala
Sta. Llúcia de Reus de periodisme
jove. Va ser un acte pels 10 anys
de Reusdigital.cat. C. V. FOTO: A. M.
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El servei municipal, actiu des del 2013, assessora sobre projectes de voluntariat, forma i
capta gent disposada a col·laborar amb entitats de la ciutat segons els seus interessos
C. VALLS
REUS

Informar, educar i assessorar les
associacions i el conjunt de la ciutadania respecte al voluntariat.
Aquests són alguns dels objectius
del servei municipal del Punt de
Voluntariat de Reus, el qual depèn
de la regidoria de Benestar Social
de l’Ajuntament de Reus i la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Ambdues entitats, a través d’un
conveni signat el 2013, es van
comprometre a lluitar per la visibilització del voluntariat a la ciutat. Una tasca que ha donat els
seus fruits, ja que l’any passat es
van sumar 50 persones com a voluntàries a través d’aquest servei,
el qual s’ubica al Centre Cívic del
Carme.
Pel que fa als perfils, de les persones que es van sumar al voluntariat l’any passat, 32 van ser dones i 18 homes. «La finalitat principal sempre ha estat augmentar
el nombre de voluntaris a la ciutat, i més quan hi ha tant de moviment en el teixit associatiu. De
fet, respecte a l’any 2016, el nombre de persones que s’han fet voluntàries s’ha mantingut», diu la

Montserrat Vilella, de Benestar Social, la tècnica del Punt de
Voluntariat i usuàries al Centre Cívic del Carme. FOTO: ALBA MARINÉ

tècnica Anna Rodero. L’aspecte
didàctic és un dels punts més importants. Com bé aporta Rodera,
des del Punt de Voluntariat «facilitem instruments i recursos formatius per millorar els coneixements i les habilitats tant dels
voluntaris com de les entitats». A
banda, de totes les oportunitats
exposades, també es facilita un
espai de treball per compartir

amb altres agrupacions. «D’aquesta manera també es crea una xarxa que genera sinergies, ja que els
que volen ser voluntaris poden
fer-ho segons les seves preferències i interessos», afegeix Rodera.
Es pot escollir les branca de diversitat funcional, infància i joventut,
gent gran, pobresa, salut i altres.
«El que hem vist és que les dones
s’apropen més a les d’infància, jo-

ventut i diversitat funcional i els
homes més a gent gran i pobresa», diu la tècnica del Punt de Voluntariat. «Creiem que hem consolidat el servei i pot suposar un
lloc on els joves, arribat l’estiu, es
poden dirigir», matisa la regidora
de Benestar Social a l’Ajuntament
de Reus, Montserrat Vilella. «Jo
volia fer un voluntariat, però no
sabia per on començar. Llavors li
vaig comentar a una amiga i em
va donar a conèixer el Punt de
Voluntariat. Vaig omplir un formulari i vaig triar la branca de
gent gran», aporta Eva Solé, qui
exerceix com a voluntària d’Amics
de la Gent Gran. D’això en fa prop
de dos anys. Així és com va començar a cooperar amb la Magda
Civit, responsable territorial dels
Amics de la Gent Gran Cambrils,
Reus, Tarragona. «Fa 30 anys que
treballem a Cambrils i vam apostar per obrir-nos a Reus. De fet,
compartim espai al Centre Cívic
del Carme, ens ajuda a captar
gent», aporta Civit.
L’horari d’atenció al públic és els
dimarts (17-19 h) i els dijous (1012 h). Per posar-se en contacte
amb el Punt de Voluntariat està
disponible el correu electrònic
puntreus@voluntaris.cat.
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Baños, Ruţán o el
col·lectiu d’Avis i Àvies
de Reus hi participaran
El concert per la Llibertat del
Camp de Tarragona tindrà lloc
el pròxim dissabte, 26 de maig,
a partir de les 19.30 h, al Parc
de Sant Jordi de Reus (plaça
d’Anton Borrell) i servirà per
recollir fons per a l’Associació
Catalana de Drets Civils.
Entremig de les actuacions
hi haurà diferents representants d’entitats i personalitats
que intervindran amb parlaments reivindicatius. Participaran Antonio Baños (Súmate),
Gabriel Rufián (Esquerra),
Germà Bel, Arantxa Urieta
(ANC), Ignasi Termes (Òmnium Cultura), membres de
l’Associació Catalana pels Drets
Civils, Ferran Civit (parella de
Meritxell Serret) i Bernat Pegueroles (marit de l’expresidenta del Parlament Carme
Forcadell), entre altres.
Els grups que participaran
seran Fenya Rai, Joan Reig i
Refugi, Kandi Álvarez & Joan
Ramos, Txell Sota, Quim Vila,
Xavi Ciurans (Gertrudis), Ivette
Nadal, Teo Díaz, Montse Castellà, Joan Rovira, Sílvia Comes,
La Folie, Èric Vinaixa, Ovella
Xao, La Soul Machine, Cultrum, Cat Rock i Dj Pantoja.

