
   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

Activitats 
socioeducatives 
a carrer 
(covid19) 

Ajuntament 
de Reus – 
Regidoria de 
Salut  

 Reus 
(diferents 
barris)  

A partir de 
novembre 
2020.  
Horari: a 
convenir amb 
la persona 
voluntària en 
coordinació 
amb el servei. 

Voluntàries per fer 
tasques de prevenció i 
promoció de la salut en 
context Covid19: 
Conscienciació mesures 
prevenció 
Informació pandèmia, 
mesures, prevenció i 
sensibilització a la 
ciutadania.  
 

 
 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç  

Octubre – 
novembre 2020 

OBERTA 

Mentoria 
InserLab  

Inserlab URV 

Motivació i/o 
interès en la 
atenció a la 
diversitat  

Tarragona 
virtual (segons 
la situació 
sanitària) si es 
recupera la 
presencialitat 
les sessions 
seran 
presencials en 
petits grups  

Any acadèmic Acompanyament a 
l’estudiantat de Inserlab 
de la URV per fomentar les 
seves relacions socials i la 
seva inclusió universitària.  
 

 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç Dijous 17 de 

desembre 2020 
OBERTA 

Agents de salut 
– Nits Q Reus 
 

Ajuntament 
de Reus- 
Regidoria de 

Es fa una 
formació a les 
voluntàries en 
temes 

 
 
Reus 

Tot el curs 
escolar.  

Voluntàries per fer 
tasques de prevenció i 
reducció de riscos en 

 
 
 
 

Permanent OBERTA 
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   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

salut i 
ciutadania 

com  sexualitat, 
violències sexo-
afectives, 
drogues, VIH-
ITS, alimentació, 
diversitat LGTBI, 
habilitats 
socials, primers 
auxilis, cànons 
de bellesa, 
pressió social, 
comunicació, 
etc. 

De setembre a 
juliol   
 

espais universitaris i d’oci 
nocturn. 
 

 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç  

Menjador 
social 

Fundació 
Formació i 
treball 

 Tarragona  Voluntàries per col·laborar 
en el projecte de 
menjador social Taula 
Amiga, tant en la recepció 
de persones beneficiàries, 
servei d'àpats al 
menjador, recepció de 
donacions d'aliments, 
preparació i distribució 
dels aliments. 
 

 
 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 
 
 

Permanent TANCADA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrERkYHD4jVV1IncNSAO9WlqlUNVE0RUU5V0RHRVZBTjFKWU1ZUDIyTUVEMC4u
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   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

 
Mentoria KM0 
 

Associació 
Quilòmetre 
Zero 

Un formació de 
10 hores que 
fem a l’entitat 

Via de l’Imperi 
Romà 11 

9 mesos  
20 voluntàries 
(preferiblement d’entre 18 
a 35 anys). 
Acompanyament a un 
infant en situació de 
vulnerabilitat de 6è de 
primària o 1er d’ESO 2 
hores setmanals durant 1 
curs escolar. Objectiu: 
millora d’expectatives 
acadèmiques, inclusió 
social. 
 
 

 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 
 
 
 Novembre 2020 OBERTA 

Club de 
conversa en 
català 

Fundació 
Formació i 
Treball 

 Tarragona  Voluntàries per participar 
en el club de conversa de 
català 

Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç Permanent OBERTA 

Alfabetització 
informàtica  

Fundació 
Formació i 
Treball 

 Constantí o 
Tarragona 

 Classes d'alfabetització 
informàtica i de recerca de 
feina als usuaris. (horari 
de matí fins les 15h) 
 

 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç Permanent OBERTA 

 
 

Stop 
Maremortum 

Una reunió amb 
totes les 
voluntàries 

Tarragona 
(Plaça Corsini) 

Pel matí del 
dia 12 de 
desembre 

27 persones voluntàries 
per participar en l’acció-
performance que 

 
 
 

Fins el dia 10 de 
desembre 

OBERTA 
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   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

Dia 
Internacional 
dels Drets 
Humans 
Per una Europa 
dels Drets 
humans 
 
 
 
 
 
 

Plataforma 
12D 

prèvia al dia de 
l’acció (12 de 
desembre) 

realitzarem el dia 12 de 
desembre (Plaça Corsini)  
en el que de forma 
simbòlica trencarem el 
mur que imposen les 
polítiques migratòries de 
la UE. 

 
 
Fes Voluntariat URV 
en aquest enllaç 

 
 
CR Ocupació 
 

Creu Roja 
Tarragona 

 Creu Roja 
Tarragona 
(Av.Andorra, 
61) 

L’activitat es 
realitza 
dimarts si 
dijous de 10a 
13h. 
Hi ha l’opció 
de fer-ho a la 
tarda de (16 a 
18h) 

6 voluntàries amb nocions 
bàsiques d’orientació 
laboral. 
 
Informació i orientació 
laboral. 
Acompanyament per 
l’ocupació. 
Suport a la realització del 
CV i tràmits relacionats 
amb la recerca de treball. 
Realització de càpsules 
formatives 

 
 
 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç Permanent TANCADA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4XGF66U2c_H8h0ZWAzrR_1SRyTeEB0isX6yFfvBnIAsGeGg/viewform
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   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

 

 
Voluntariat VIH 
 
 

Creu Roja 
Tarragona 

 Creu Roja 
Tarragona 
(Av.Andorra, 
61) 

6 mesos 2 Voluntàries per fer 
sensibilització a la 
població amb VIH. 
Carnet de conduir 
 

 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 20 de novembre TANCADA 

Alfabetització  
 
 
 
 

Creu Roja 
Tarragona 

Creu Roja 
facilita els 
continguts i 
material per a 
cada sessió 

A les oficines 
de Creu Roja 
de les 
següents 
poblacions: 
 
Tarragona 
Tortosa 
Amposta 
Mora d’Ebre 
 

Sense  
determinar. 
Segons la 
disponibilitat 
del  
voluntariat 

5 voluntàries amb 
capacitat d’ensenyar un 
idioma 
Preferiblement amb 
formació en Filologia  
Catalana i/o Hispànica. 
Es valorarà altres 
formacions (magisteri) 

 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 
 
 

Permanent TANCADA 

Inclusió Social 

 
Creu Roja 
Tarragona 
 
 

El voluntariat  
està sempre 
acompanyat i 
guiat per un 
tècnics o un 
altre voluntari 
amb experiència 

A les oficines 
de Creu Roja 
de les 
següents 
poblacions: 
 
Alcanar 
Amposta 
Deltebre 

Sense  
determinar. 
Segons la 
disponibilitat 
del  
voluntariat 

10 voluntàries de l’Àmbit 
Social (Treball Social, 
Educaicó Social; 
Psicologia; Pedagogia) 
Suport a 
programes/projectes 
Inclusió  Social. 
Entrevistes telefòniques 
de valoració social. 

 
 
 
 
 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 

Permanent TANCADA 
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   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

Tortosa 
La Sènia 
Mora d’Ebre 
El Vendrell 
Calafell 
Cambrils 
Falset 
Mora d’Ebre 
Mont-roig del 
Camp 
Reus 
Tarragona 
Valls 
 

Introducció de dades a 
l’aplicació de Creu Roja. 

Comunicació  
 
 

Creu Roja 
Tarragona 

 A les oficines 
de Creu Roja 
de les 
següents 
poblacions: 
 
Alcanar 
Amposta 
Deltebre 
Tortosa 
La Sènia 
Mora d’Ebre 

Indefinida 8 voluntàries amb 
habilitats digitals. 
Control Instagram. Creació 
vídeos infografies. Cartells. 
Vídeos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 

Permanent TANCADA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrERkYHD4jVV1IncNSAO9WlqlUNVE0RUU5V0RHRVZBTjFKWU1ZUDIyTUVEMC4u
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   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

El Vendrell 
Calafell 
Cambrils 
Falset 
Mora d’Ebre 
Mont-roig del 
Camp 
Reus 
Tarragona 
Valls 
 

 
Centre de 
contacte  
 

Creu Roja 
Tarragona 

És fa una mini 
formació abans 
de començar 
l’activitat 

A les oficines 
de Creu Roja 
de les 
següents 
poblacions: 
El Vendrell 
Tarragona 
Reus 
Cambrils 
Valls 
Mora d’Ebre 
Tortosa 
Amposta 

En funció de la 
campanya 

16 voluntàries (repartides 
en les 8 assemblees): 
Es fan trucades a tots els 
usuaris de Creu Roja de la 
provincial per  donar uns 
consells basics del COVID i 
informar sobre la 
Campanya de Vacunació 
de la Grip. 
 
Horari: es concreta amb 
cada oficina. De dilluns a 
divendres tant matí com 
tarda. 
 

 
 
 
 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 15 de novembre TANCADA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrERkYHD4jVV1IncNSAO9WlqlUNVE0RUU5V0RHRVZBTjFKWU1ZUDIyTUVEMC4u
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   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

 

 
Persones sense 
llar 
 

Creu Roja 
Tarragona 

 Tarragona Sense  
determinar. 
Segons la 
disponibilitat 
del  
voluntariat 

 
5 voluntàries de l’àmbit 
social i/o sensibilitzades 
amb el col·lectiu sense 
llar. 
Suport a 
programes/projectes 
Persones  Sense Llar. 
Diumenges de 17.30 a 
20h: sortides amb la 
furgoneta de Creu Roja. 
Dilluns, dimecres i dijous 
de 15 a 18.00. Donar 
suport a les tasques del 
Centre del Dia per a 
persones sense llar. 
 

 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 
 

Permanent TANCADA 

 
Immigració i 
menors 
 
 
 

Creu Roja 
Tarragona 

Es fa un 
acompanyament 
amb un tècnic o 
un altre 
voluntari 

A les oficines 
de Creu Roja 
de les 
següents 
poblacions: 
Tarragona 
Tortosa 
Amposta 

Sense  
determinar. 
Segons la 
disponibilitat 
del  
voluntariat 

2 voluntàries de l’àmbit 
social (Treball social, 
Educació social; Psicologia; 
Pedagogia) 
Suport a 
programes/projectes 
Immigració  i  menors  
sense referents   familiars. 

 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 

Permanent TANCADA 
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Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

Mora d’Ebre 
 

 
Voluntariat 
lingüístic 
 

Creu Roja 
Tarragona 

 Activitat 
virtual per a 
totes les 
oficines de 
Creu Roja a la 
demarcació  

Indefinida Perfil preferent de 
Filologia catalana. 
Persones lingüistes per 
donar suport a la correcció 
del material que edita 
Creu Roja 
 

Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 
 
 Permanent TANCADA 

 
FIGHT THE 
COVID REUS 
(dimecres 16 de 
novembre) 
 
 

Ajuntament 
de Reus- 
Joventut - 
Regidoria de 
salut i 
ciutadania 

  
 
Reus 

 
Dimecres 16 
de desembre 
de 18:30 a 
20:30 a la Sala 
Polivalent de 
la Palma 
 

Voluntàries amb qui 
realitzar un taller de rap 
per reflexionar sobre 
l’estat d’ànim dels joves, 
necessitats davant de la 
pandèmia; per acabar 
ideant una campanya per 
baixar la transmissió de la 
COVID entre els joves. Es 
tracta de donar eines de 
gestió del risc als joves i 
canviar la imatge negativa 
que es projecte dels joves; 
convertint-los en agents 
actius i empoderats contra 
la pandèmia. 
 

 
 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç 

15 de novembre 
2020 

TANCADA 
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   Fes Voluntariat URV 
Relació de places de VoluntariatURV 

Curs acadèmic 20 – 21 
 

Voluntariat 
 

Dades de 
l’entitat 

 

Formació prèvia 
de l’entitat  (si 

s’escau) 
 

Lloc o Centre 
 

Durada 
Necessitats Tasques a 

realitzar 

Inscripcions (on line 
– contacte) 

 

Termini 
inscripcions 

 

Estat 
 

El Gran Recapte 

Banc dels 
aliments de 
les comarques 
de Tarragona 

  
En diferents 
establiments 
comercials  
 

 
 
20 i 21 de 
novembre 

Participar com a 
voluntària en la campanya 
de recollida d’aliments “El 
Gran Recapte dels 
aliments 2020” 
 

 
 
Fes VoluntariatURV 
en aquest enllaç  

21 de novembre 
2020  

TANCDA 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrERkYHD4jVV1IncNSAO9WlqlUNVE0RUU5V0RHRVZBTjFKWU1ZUDIyTUVEMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrERkYHD4jVV1IncNSAO9WlqlUNVE0RUU5V0RHRVZBTjFKWU1ZUDIyTUVEMC4u

