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PRACTICA EL
VOLUNTARIAT

Guia pràctica per conèixer i col·laborar en diferents
projectes, iniciatives d'associacions, entitats i ong's
sense ànim de lucre presents al nostre territori.
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Entitats que estan molt prop teu i que necessiten la tasca del
voluntariat, totes elles basades en el treball local i comunitari,
però cadascuna amb temàtiques i dinàmiques ben diferents:
Sociosanitari, Cooperació Internacional, Inclusió Social,
Protecció dels Animals, Mediambient, Educació en el temps
de lleure, Infància i Adolescència... són alguns dels àmbits pels
quals treballen.

AACIC – Associació de Cardiopaties Congènites
CONTACTE: Mireia Salvador

WHATSAPP/TELF: 682 74 01 77

CORREU: aacic@aacic.org

ÀMBIT: Sociosanitari

WEB: www.aacic.org

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Carrer Teodora González, 43. Tortosa.

@aacic.coravant

AACIC CorAvant
@Coravant

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Atendre de manera integral a les persones amb
cardiopatia congènita, les seves famílies i els/les
professionals que hi tinguin relació al llarg de les
diferents etapes evolutives.
• Potenciar i impulsar projectes i serveis d’integració de
les persones afectades de cardiopaties congènites en
els diferents àmbits de la societat (educatiu, laboral,
lúdic...).
• Informar, difondre i sensibilitzar a la societat sobre les
cardiopaties congènites.
• Formar i fomentar el voluntariat com a forma de
col•laboració.
• Vetllar per aconseguir l’aplicació efectiva dels drets
del nen o nena hospitalitzats (recollits en la Carta
Europea dels Drets del Nen Hospitalitzat).

• Servei de suport i informació a les persones amb
cardiopatia congènita.
• Servei d’atenció psicosocial i d’acompanyament a les
famílies amb fills/es amb problemes de cor congènits.
• Servei d’assessorament i atenció als/a les professionals.
• Servei de Voluntariat.
• Projecte: Cardiopatia congènita, activitat física i
adaptació al medi.
• Projectes de recerca.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Voluntaris d’hospital. Suport escolar, campanyes
puntuals de difusió i sensibilització, tasques de gestió
i organització de l’entitat i per promoure activitats al
territori.

AFANOC – Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya
CONTACTE: Esther Gómez

WHATSAPP/TELF: 977 22 87 12 / 687 929 519

CORREU: voluntariattgn@afanoc.org

ÀMBIT: Sòciosanitari. Infància i Familia

WEB: www.afanoc.org

XARXES SOCIALS:

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Proporcionar atenció psicosocial a infants, adolescents
amb càncer i les seves famílies.
• Vetllar perquè les instal•lacions hospitalàries siguin
les adequades per a ells.
• Atendre totes les necessitats educatives d’aquests
infants i adolescents.
• Oferir a aquestes famílies activitats lúdicoeducatives.
• Coordinar, formar i gestionar l’equip de voluntariat.
• Sensibilitzar a la societat en general sobre el càncer
infantil.
• Incidir en polítiques que afectin a malalties juvenils
amb el càncer.

CONTACTE: Mar Rodríguez Sánchez

WHATSAPP/TELF: 977 22 22 93 / 977 22 22 21

CORREU: tarragona@aecc.es

ÀMBIT: Sociosanitari

WEB: www.aecc.es

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Seu provincial Tarragona.

OBJECTIUS
• Acompanyament a pacients i familiars que els han
detectat càncer.
• Conscienciar sobre la importància de la prevenció.
• Apostar per la investigació.

AECCTarragona

ACTIVITATS
• Suport i acompanyament psicològic. Atenció social.
Orientació sanitària.

Suport psicoemocional, eductiu i suport social.
Oci i lleure, voluntariat. Presència als hospitals.
Reflexoteràpia. Escola de Formació.
Casa dels Xuklis. Posa’t la gorra!
Acompanyament en processos de dol.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Voluntariat domiciliari. Hospitalari. La casa dels Xuklis.
Actes i campanyes i tasques administratives.

Per tal de formar part de l’equip de voluntariat, cal fer una formació obligatòria de 4 hores que té la finalitat
de reflexionar sobre la tasca voluntària.

ASSOCIACIÓ OBRE’T’EBRE
CONTACTE: Susana Ibañez

WHATSAPP/TELF: 657 288 485

CORREU: obretebre@sinergia.org

ÀMBIT: Educació en el lleure. Voluntariat. Mobilitat
Internacional

WEB: www.obretebre.org

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: C/Canal 11, 1R pis. Roquetes.

Promoure els valors de la solidaritat, la tolerància,
el respecte i la cooperació mitjançant projectes
socials, artístics, medi ambientals i culturals a nivell
local, nacional i internacional.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
aecctarragona

•
•
•
•
•

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

OBJECTIUS

AECC – Catalunya contra el Càncer

afanoctarragona
@afanoc_tarragona

ADREÇA: C/Adrià núm, 9 baixos. Tarragona.

• Busquem voluntaris per participar en projectes
europeus durant una durada mínima de 2 mesos fins
a 1 any. Finançat.
• Acollida estudiants en pràctiques i voluntariat local.
• Voluntariat lingüístic: busquem voluntaris/es per crear
tàndems lingüístics amb persones que volen aprendre
català.
• Col•laboració i participació en festes, fires, seminaris,
taules rodones, conferències.

Associació Obre’t’ebre
obretebre

ACTIVITATS
• Oficina de mobilitat: informació sobre diferents
possibilitats de fer projectes a l’estranger tant per a
entitats com per al jovent del territori.
• Programa Cos Europeu de Solidaritat i Erasmus
Plus joventut: voluntariats de curt i de llarg termini
internacionals i nacionals de 2 setmanes a 1 anys
en entitats socials, mediambientals, artístiques, etc i
intercanvis juvenils.
• Programa TLN mobilitat: pràctiques remunerades a
l’estranger.
• Voluntariat lingüístic “Entre mots”. Ensenyar català a
persones d’altres països.
• Camps de treball: organització i informació a nivell
nacional i internacional.
• Formació sobre agricultura ecològica.
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AFATE – Associació de Familiars d’Alzheimer Terres de l’Ebre
CONTACTE: Ana Algueró Caballé

TELÈFON: 977 51 05 19

CORREU: afate05@hotmail.com
WEB: www.alzheimerterresdelebre.com

CONTACTE: Josefa Martín

WHATSAPP/TELF: 977 44 11 71 / 623 45 74 31

ÀMBIT: Sociosanitari

CORREU: presidencia@parkinsontebre.org

ÀMBIT: Sociosanitari

XARXES SOCIALS:

WEB: www.feste.cat

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Plaça Mossèn Ovidi Tobias s/n. Tortosa.

les Terres de l’Ebre

alzheimer.terresebreafate

ADREÇA: Passeig Moreira, 25. Tortosa.

OBJECTIUS
• Assistència psicològica, social i jurídica als familiars
dels afectats de la malaltia de l’Alzheimer.
• Facilitar, millorar i controlar l’assistència als malalts
d’Alzheimer per mantenir una bona qualitat de vida.
• Orientar, assessorar i oferir informació als familiars
dels malalts d’Alzheimer i altres demències en
qüestions legals, econòmiques, mèdiques i ètiques.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Donar suport als tallers d’estimulació cognitiva que
es realitzen a diferents poblacions de la comarca del
Baix Ebre.
• Ajudar en les diferents activitats que es realitzen al
llarg de l’any.

APTE – Associació de Parkinson de les Terres de l’Ebre

ACTIVITATS

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Tallers d’estimulació cognitiva per als malalts
d’Alzheimer i altres demències.
• Grups d’ajuda mútua per als familiars i/o cuidadors.
• Servei de fisioteràpia i estimulació cognitiva a domicili.

• Millorar la qualitat de vida dels afectats i dels seus
familiars.
• Proporcionar informació de qualitat relacionada amb
la malaltia.
• Facilitar la connexió entre els afectats.
• Promoure una atenció interdisciplinària.
• Representar els interessos dels malalts de Parkinson
de les Terres de l’Ebre i dels seus familiars davant
l’administració local i altres institucions.
• Estimular la investigació en relació a la malaltia del
Parkinson.
• Promoure la creació de serveis, centres, entitats, entre
d’altres, a favor dels malats de Parkinson.

• Disposa d’un gran ventall de perfils professionals, per
aconseguir una atenció integral i adaptada a cada
persona i oferir rehabilitació en els camps: Psicologia,
musicoteràpia, fisioteràpia, logopèdia i treball social.

OBSERVACIONS
Horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13h, dimarts
i dijous de 17 a 20h.

CONTACTE: Manel Romero

WHATSAPP/TELF: 607 30 78 07

CORREU: assideebre@gmail.com

ÀMBIT: Sociosanitari

Assideebre

assideebre

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Promoure i defensar unes condicions de vida dignes
a les persones amb discapacitat, sobre tot física,
propiciant la normalització i plena integració social.
• Denunciar tota situació de marginació social de les
persones amb discapacitat.
• Eliminar les barreres psicosocials a través de l’esport
adaptat.
• Sensibilitzar a la societat de les mancances i
necessitats d’aquest col•lectiu.
• Eliminar les barreres arquitectòniques.

• Sensibilització social utilitzant tots els mitjans de
difusió: programa mensual a ràdio Tortosa, premsa
escrita, xarxes socials, revistes municipals, etc.
• Col•laboració amb institucions: Ajuntaments, Consells
Comarcals, Generalitat, corporacions i associacions
diverses.
• Esport adaptat, especialment l’equip de bàsquet amb
cadira de rodes.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
Activitats de sensibilització al carrer. Sortides de lleure. Suport individual a les persones. Suport a l’equip de
basquet amb cadira de rodes.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
Tallers: dimarts i dijous de 9 a 13h a Tortosa.
Horari d’atenció dimarts i dimecres de 17-20 hores.

ASSOCIACIÓ ATZAVARA – ARRELS

ASSIDE – Associació per la Integració de les Persones amb Discapacitat de l’Ebre

XARXES SOCIALS:

Associació de Parkinson de

CONTACTE: Daniela Mansilla

WHATSAPP/TELF: 649 644 874

CORREU: atzavaraarrels@hotmail.com

ÀMBIT: Inclusió Social. Educació en el lleure.

WEB: www.atzavaratortosa.org

XARXES SOCIALS:

atza.vara.3
atzavaraarrels

ADREÇA: C/ Poeta Vicent García, 3 (enfront estació de Renfe ). Tortosa.

OBJECTIUS
• Promoure els valors de la diversitat, el respecte i la
solidaritat entre persones.
• Potenciar el diàleg, la reflexió crítica i el coneixement.
• Defensar els drets humans, la igualtat d’oportunitats i
el respecte a la diferència.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Donar suport a les persones/usuàries de l’entitat.
• Participar activament de les activitats i projectes que
desenvolupa l’associació.
• Crear/realitzar i /o participar de diferents activitats.

ACTIVITATS
• L’Esplaia’t: activitats adreçades a infants i les seves
famílies a partir dels 6 anys.
• Atzavara Jove: activitats adreçades a joves i les seves
famílies a partir dels 12 anys.
• Mirades: activitats adreçades a dones.

OBSERVACIONS
Reconeixement per part de l’entitat de la tasca
realitzada (diploma) i possibilitat de realitzar
pràctiques acadèmiques (conveni).
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AFISCQUIM – Associació Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple
CONTACTE: Rosa Llombart

WHATSAPP/TELF: 649 273 817 / 977 44 11 71

CORREU: afcisquim@yahoo.es

ÀMBIT: Sociosanitari

WEB: www.feste.cat

XARXES SOCIALS:
Associació de Fibromiàlgia,
Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple

ADREÇA: Plaça Mossèn Ovidi Tobias s/n. Tortosa.

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Desenvolupar i promoure, a nivell social així com
individual, la lluita contra la Fibromiàlgia i síndrome
de Fatiga Crònica i SQM.
• Facilitar informació, ajuda psíquica i col•laboració
assistencial quan calgui als seus associats, oferint
tot allò que sigui a l’abast per assolir objectius que
beneficien a tots els afectats per aquestes malalties.

• Activitat rehabilitadora la qual duu a terme una
psicòloga: teràpia grupal i estimulació cognitiva,
control emocional (dimarts d’ 11-12:30h).
• Grup Virtual per afectats/des de Síndrome de
Sensibilitat Central (SQM) (dimarts de 16:30 a 18h)
• Assistència i suport individual psicològica
(dijous d’11 a 13h).
• Grup virtual de Tai Chi (dimecres de 18:30 a 19: 30h).
• Grup presencial de Tai Chi (dilluns de 17:30 a 18:30 h).
• Activitat rehabilitadora d’exercici físic i pilates (dijous
de 17:30 a 19h).

ARATE – Alcohòlics Rehabilitats Associats Terres de l’Ebre
CONTACTE: Andrès Buj Escorihuela

WHATSAPP/TELF: 656 707 827 / 618 152 297 /
977 50 01 38

CORREU: associaciacioarate@hotmail.com

ÀMBIT: Sociosanitari

ADREÇA: Passeig Mossèn Valls 1, Hospital de la
Santa Creu, Jesús. Tortosa.

XARXES SOCIALS:

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Tractament de les addiccions i rehabilitació.
• Prevenció de les addiccions ( familiar, laboral, social).
• Sensibilització a la ciutadania.

• Difusió entre joves sobre la prevenció a les addiccions. Grups d’atenció en general. Recolzament als terapeutes.

ATEATE – Associació Trastorn de l’Espectre Autista de les Terres de l’Ebre
CONTACTE: Àngel Chaverri

WHATSAPP/TELF: 607 588 325

CORREU: info@ateate.cat

ÀMBIT: Sociosanitari. Inclusió de les persones amb TEA.

WEB: www.ateate.cat

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Plaça Mossèn Ovidi Tobias s/n. Tortosa.

Espectre Autista Terres del Ebre

• Inclusió de les persones amb TEA a nivell social,
educatiu i sanitari. Generació de recursos, inserció
laboral. Ajuda als afectats i familiars.

CONTACTE: Núria Palau

WHATSAPP/TELF: 696 670 861 / 977 27 92 93

CORREU: blanquerna@esplaiblanquerna.com

ÀMBIT: Inclusió Social

WEB: www.esplaiblanquerna.com

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Plaça Mossèn Sol, 3. Tortosa.

OBJECTIUS
• Dissenyar i desenvolupar programes i activitats dirigits
a millorar les oportunitats de les persones, sobretot
a aquelles que es troben en situacions de major
vulnerabilitat.
• Fomentar el voluntariat.
• Facilitar un espai de coneixença del món social,
especialment obert a persones en el seu procés de
formació.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
•
•
•
•

Suport al desenvolupament d’activitats formatives.
Suport als recursos d’habitatge.
Suport en tasques de gestió de l’entitat.
Qualsevol col•laboració que pugui sorgir a iniciativa
de la persona voluntària.

GrupEsplaiBlanquerna
GrupEsplaiBlanquerna

• L’entitat resta oberta a poder col•laborar i donar
suport a iniciatives diverses que puguin venir de
qualsevol altra entitat o persona individual.

ACTIVITATS
• Esplais, sortides en família. Suport psicològic.
• Tallers de pares i tallers terapèutics d’habilitats socials.

OBSERVACIONS

• Tasques administratives. Suport a l’esplai, colònies.
• Divulgació del Trastorn de l’Espectre Autista. Ajudar a
la integració de les persones amb TEA.

Atenció personalitzada dimecres tarda. La motivació
del voluntariat ve donada pel ventall de possibilitats
per aprendre a relacionar-se i ajudar a persones
amb discapacitat social.

ESCOLA DE L’ESPLAI TORTOSA
CONTACTE: Francesc Caballé Estruel

WHATSAPP/TELF: 667 022 741

CORREU: escola@fcroera.org

ÀMBIT: Educació en el Lleure

WEB: www.escolaesplai.cat

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Carrer Mercaders 46 (baixos). Tortosa.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Associació Trastorn

TASQUES DE VOLUNTARIAT

ACTIVITATS
• Activitats per la inclusió d’infants i joves.
• Activitats per persones que es troben en situació
d’especial vulnerabilitat
• Gestió de voluntariat i persones en procés de
formació.

• Rehabilitació i ajuda als familiars, prevenció, grups
d’ajuda mútua.

TASQUES DE VOLUNTARIAT

OBJECTIUS

GRUP ESPLAI BLANQUERNA

Arate TE

@EscolaEsplaiTortosa
escola_esplai

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Formació i titulació de persones dedicades a activitats
educatives en el lleure infantil i juvenil.
• Formació, assessorament i suport a totes aquelles
persones i entitats relacionades en el camp de lleure
educatiu.

• Cursos de monitors/res i directors/res d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil.
• Cursos de monitor/a de menjador i transport escolars.
• Cursos de premonitors/res, vetlladors/res i altres cursos
monogràfics.
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DELEGACIÓ DE MISSIONS

BANC DELS ALIMENTS – Delegació a les Terres de l’Ebre
CONTACTE: Josep Mª Manresa
CORREU: bancalimentsebre@gmail.com
XARXES SOCIALS:

@bancalimentsebre

WHATSAPP/TELF: 679 614 003

CONTACTE: Manolita Folqué Vives

WHATSAPP/TELF: 607 380 552

ÀMBIT: Inclusió Social

CORREU: missions@bisbattortosa.org

ÀMBIT: Cooperació Internacional

ADREÇA: C/ Mercaders, 2. Tortosa.

XARXES SOCIALS:

@bancaliments

@BA_Ebre

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Evitar el malbaratament d’aliments.
• Recaptar i distribuir aliments a entitats sense ànim de
lucre amb projecció social i inscrites al registre de la
Generalitat.
• Conscienciar sobre el malbaratament alimentari i
promoure conductes positives front a l’aprofitament
dels aliments.

• Emmagatzemar i distribuir aliments provinents de la
FESBAL, Unió Europea, donacions d’empreses (i altres
fonts) a les entitats socials de les nostres comarques.
• Organitzar el GranRecapte(i altres iniciatives solidàries)
als pobles i ciutats de Catalunya.
• Recollida d’aliments (“minves”) a tots els supermercats
que ho autoritzen, als centres logístics i recaptes
d’entitats varies.
• Recollida de la fruita fresca en aquells camps on ens
autoritzen.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Col•laborar en les activitats pròpies del Banc dels
Aliments i en les seues iniciatives solidàries.
• Distribució dels aliments que es recullen a les diferents
entitats socials del nostre territori.

FESTE – Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre
CONTACTE: Marcos Subirats

WHATSAPP/TELF: 977 44 11 71

CORREU: presidencia@feste.cat

ÀMBIT: Inclusió Social

WEB: www.feste.cat

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Plaça Mossèn Ovidi Tobies s/n. Tortosa.

de les Terres de l’Ebre

Federació d’Entitats Socials

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Apropar els recursos humans, materials i econòmics
als usuaris de les associacions adherides a la Federació
d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre( FESTE)
• Oferir als usuaris de les diferents associacions una
atenció professionalitzada amb la contractació de
personal que pugui oferir una cartera de serveis
assistencials adequats a les seves característiques.
• Crear un ambient on l’usuari pugui desenvolupar i
participar en activitats rehabilitadores i d’oci.
• Facilitar a l’usuari l’accés a l’ entitat per potenciar i
afavorir la seva integració.

• Oferir informació i orientació sobre les diferents
malalties que afligeixen a la societat treballant la
conscienciació i mobilització ciutadana.
• Espai rehabilitador per a aquelles malalties que formen
part de les diferents associacions de la Federació.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Donar suport a les tasques de les diferents
professionals que treballen en les associacions que
estan federades.
• Donar suport en les activitats que es realitzen
anualment.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
• Horari d’atenció dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13 hores. Tarde de dilluns de 18 a 19h.
Entitats que en formen part:
• Associació de Parkinson de les Terres de l’Ebre (APTE).
• Associació d’Esclerosi Múltiple de les Terres de l’Ebre ( EMATE).
• Associació del Trastorn de l’Aspecte Autista de les Terres de l’Ebre (ATEATE).
• Associació de Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple (AFCISQUIM).
• Associació per Dèficit D’Atenció e Hiperactivitat de les Terres de l’Ebre ( AHIDA).
• Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre (AFATE).

OBJECTIUS

Delegació de missions

ACTIVITATS

• Atendre les necessitats dels nostres missioners/es.
• Donar a conèixer els seus projectes.
• Fomentar la solidaritat.

• Jornades d’animació missionera.
• Venda d’artesanies i productes de comerç just.
• Experiències missioneres d’estiu.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
Participació en les fires. Col•laboració en la difusió de material. Relacionar-se amb les persones missioneres.

BIBLIOTECA MARCEL•LÍ DOMINGO
CONTACTE: Irene Prades Ginovart

WHATSAPP/TELF: 977 44 55 66

CORREU: bmd@tortosa.cat

ÀMBIT: Cultural

WEB: www.bibliotecatortosa.cat

XARXES SOCIALS:

BibliotecaTortosa
bibliotecatortosa

ADREÇA: C/ Mercè, 6. Tortosa.

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Fomentar l’hàbit de lectura i de l’ús de l’espai de la
biblioteca com un espai de recerca, treball i també d’oci.
• Fomentar la igualtat dels ciutadans en l’àmbit de les
noves tecnologies i evitar l’escletxa digital.
• Fomentar activitats per desenvolupar l’acció
intercultural.

• Activitats que fomenten la lectura: clubs de lectura.
• Contacontes
• Exposicions

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Suport a tasques internes de la biblioteca. Dinamitzador/a cultural. Col•laborar activament en les campanyes a
favor de l’alfabetització.

ICIF – CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
CONTACTE: Maribel Meix Subirats

WHATSAPP/TELF: 977 44 85 39 / 656 980 163

CORREU: acolliments@baixebre.cat

WEB: www.baixebre.cat

ADREÇA: C/ Barcelona, 152. Tortosa.

ÀMBIT: Inclusió Social. Infància i adolescència

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Promoció de la cultura de l’acolliment.
• Recerca de famílies acollidores i col•laboradors per a
nens susceptibles d’aquesta mesura.
• Suport als nens i les famílies en el procés d’acolliment.

• Formar famílies per acollir i adoptar.
• Valorar famílies per acollir i adoptar.
• Assessorar i fer seguiment dels infants i famílies
d’acolliment, preadoptiu i adopció internacional.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Ser família acollidora o col•laboradora.
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CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE TORTOSA
CONTACTE: Núria Riudeubas

WHATSAPP/TELF: 977 44 13 64 / 977 51 02 23

CORREU: tortosa@caritastortosa.org

ÀMBIT: Inclusió Social

WEB: www.caritastortosa.org

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: C/Censal Sacosta, 14. Tortosa.

Tortosa

Càritas Interparroquial

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Apoderar a les persones en relació als diferents àmbits
de la seva vida.
• Promoure la inclusió social de les persones en situació
de vulnerabilitat i/o exclusió social.
• Atendre aquelles necessitats bàsiques que no estan
cobertes.

• Atenció individualitzada i personalitzada de persones
vulnerables.
• Entregues de diferents tipus d’ajudes (aliments, roba,
econòmiques, etc)
• Dinamització de grups i espais d’ajuda mútua i
creixement personal i social.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
Acompanyament en la dinamització de grups. Les pròpies d’un menjador social. Preparació i entrega de bosses
d’aliments. Classificació i entrega de roba. Tasques administratives.

CREU ROJA TORTOSA

DELEGACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA BAIX EBRE MONTSIÀ
CONTACTE: Susanna Ferreres

WHATSAPP/TELF: 664 279 226

CORREU: baixebremontsia@celiacscatalunya.org

ÀMBIT: Sociosanitari

WEB: www.celiacscatalunya.org

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Casal Cívic de Tortosa.

Associació Celíacs de Catalunya

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Apropar l’associació al soci.
• Acompanyar i donar suport al celíac i la seva família.
• Lluitar contra la desinformació envers la malaltia
celíaca.
• Contribuir a la seva normalització social.
• Fomentar la investigació mèdica.
• Treballar amb organismes públics per millorar la
legislació.
• Impulsar campanyes de sensibilització als sectors
involucrats: restauradors, productors i distribuïdors.

CORREU: tortosa@creuroja.org

WEB: www.crtortosa.com

ÀMBIT: Inclusió Social

ADREÇA: C/Berenguer IV, 34 i 41. Tortosa

XARXES SOCIALS:

•
•
•
•

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Cooperar per aconseguir els objectius de l’entitat i
donar suport de manera activa a l’associació.

@creuroja.tortosa

CONTACTE: Montserrat Trullén Feliu

WHATSAPP/TELF: 656 680 375

CORREU: terresdelebre@fundaciomiquelvalls.org

ÀMBIT: Sociosanitari

WEB: www.fundaciomiquelvalls.org

XARXES SOCIALS:

creuroja.tortosa

• Millorar la qualitat de vida dels infants hospitalitzats a
la planta de pediatria de l’HTVC.
• Atendre, informar, orientar i assessorar a les persones.
• Introduir i reforçar els alumnes en hàbits i tècniques
d’estudis.
• Intervenir directament sobre la soledat no volguda en
gent gran.
• Millorar la situació de salut i les relacions socials de les
persones grans.
• Donar resposta a les necessitats físiques, afectives,
intel•lectuals i socials dels infants des dels 4 mesos
fins els 3 anys.

• Conferències i jornades tècniques.
• Tallers de cuina.
• Trobades familiars.

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS. Voluntaris a Terres de L’Ebre

WHATSAPP/TELF: 977 44 44 44

OBJECTIUS

Celíacs Baix Ebre Montsià

Voluntaris Ela Terres de

l’Ebre / Fundació Miquel Valls

ACTIVITATS

OBJECTIUS

ACTIVITATS

Reforç escolar.
Prevenció, sensibilització i informació de la població.
Xerrades, excursions i tallers.
Entrega d’aliments, servei de rober, assessorament
jurídic, etc.

• Suport a persones afectades d’ELA i als seus familiars.
• Difusió i sensibilització de l’Esclerosi Lateral
Amiotròfica i de la Fundació catalana d’ELA Miquel
Valls.
• Recaptar fons per la qualitat i cura de les persones
que ho sol•licitin així com la investigació de l’ELA.

• Actes i esdeveniments varis( musicals, esportius,
culturals…)Donar suport a totes les iniciatives d’altres
persones o entitats, clubs, etc.
• Difusió i coordinació amb professionals,
administracions del territori.
• Promoure serveis d’atenció que ajudin a les persones,
familiars i cuidadors de persones afectades d’ELA.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
Suport a l’aula, a la llar d’infants. Acompanyament
a gent gran. Repartir aliments. Atenció al públic,
suport en la documentació. Planificar i dinamitzar
activitats.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Suport, assistència a les persones que ho sol•liciten( ajuda, companyia, informació).
• Treball en equip i coordinació amb els voluntaris.
• Formació com a voluntari per l’ELA i la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.
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LLIGA CONTRA EL CÀNCER Comarques Tarragona i Terres de l’Ebre

MANS UNIDES

CONTACTE: Francesc Vallespí Cerveto

WHATSAPP/TELF: 609 283 757

CONTACTE: Elena Tortajada / Cristina Contreras

WHATSAPP/TELF: 977 51 14 28 / 666 264 777

CORREU: tortosa@mansunides.org

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: C/Mercaders, 2 baixos. Tortosa.

ÀMBIT: Cooperació Internacional.

CORREU: fvallespi@lligacontraelcancer.cat

ÀMBIT: Sociosanitari

WEB: www.lligacontraelcancer.cat

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Centre Cívic Ferreries, segona planta.

Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre

OBJECTIUS

Lliga Contra el Càncer

ACTIVITATS

• Educació sanitària respecte a les causes del càncer i a
la seva prevenció.
• Informació a la població.
• Suport als malalts de càncer i a les seves famílies.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Lliurament Coixins del Cor, per operades de Càncer
de Mama.
• Acompanyament de malalts.
• Lliurament a l’Hospital de Dia de Braçalets per cobrir
el PICC.

• Grups d’autoajuda GAM’s
• Voluntariat hospitalari.
• Programa Activitats per a la Promoció de la Salut
(APS).
• Rehabilitació Aquàtica dirigits per una Fisioterapeuta
– WIN Tortosa.
• Ioga, dirigit per professional.
• Entrevistes amb Psicooncòloga.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
• CONTACTE VOLUNTARIAT i ACTIVITATS: Montse
Aixendri Mañez
• WHATSAPP/TELF.: 647 902 106
• CORREU: montseaixendri@gmail.com

FUNDACIÓ TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE

Mans Unides Tortosa

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Sensibilitzar la societat envers la realitat dels països
del Sud.
• Lluitar contra la pobresa i la injustícia així com contra
les seves causes.
• Denunciar les causes de la pobresa.
• Educar per al desenvolupament i la justícia.
• Recolzar econòmicament projectes de
desenvolupament (sanitaris, d’educació, accés a
l’aigua potable, agropecuaris, socials, de promoció
de la dona, sostenibilitat i medi ambient) als països
del Sud.
• Participar amb altres ONG de desenvolupament.

• Xerrades a escoles, IES, casals d’estiu, associacions,
biblioteques, universitats per tal de dur a terme
l’objectiu d’educar en la justícia i la solidaritat.
• Exposicions sobre temes relacionats amb els objectius
de Mans Unides.
• Participació en trobades d’altres associacions i ONG.
• Intervenció en els mitjans de comunicació.
• Convidar socis locals dels projectes de Mans Unides
per tal d’oferir el seu testimoni a la nostra societat.
• Recaptar fons a través de concerts, festivals, activitats
esportives, sopars solidaris, tómboles.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Col•laboració amb les activitats anteriorment descrites.
• Captació de socis.Fer difusió dels materials educatius i de sensibilització.
• Atendre la delegació diocesana. Formar equips de col•laboradors a diverses localitats de la diòcesi.

PAH TERRES DE L’EBRE - Plataforma Afectats per la Hipoteca Terres de l’Ebre

CONTACTE: Yolanda Cardona

WHATSAPP/TELF: 637 310 746 / 977 597 505

WHATSAPP/TELF: 634 300 993

CORREU: pahebre@gmail.com

CORREU: info@tutelarebre.org

ÀMBIT: Inclusió Social. Gent gran

WEB: www.pahebre.wordpress.com

ÀMBIT: Inclusió Social

ADREÇA: Av. Barcelona 52 Baixos. Tortosa.

XARXES SOCIALS:

ADREÇA: Centre Cívic de Ferreries.

XARXES SOCIALS:

fundaciotutelarte
tutelarebre

OBJECTIUS

tutelarebre

ACTIVITATS

• Som una entitat privada d’interès general i sense
afany de lucre que va dirigida a la tutela de les
persones amb discapacitat intel•lectual i les persones
grans que ho necessitin.

• Servei d’orientació familiar i sociojurídica.
• Servei de tutela.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Fer-se voluntari no només significa donar companyia a les persones amb necessitats, significa, donar un suport
emocional molt gran aquesta persona, que et permet establir lligams afectius amb persones que tenen aquesta
carència.
• Detecció de necessitats. Servei assistencial. Fer passejades i companyia. Donar suport emocional. Activitats
lúdiques. Neteja acondicionament de la persona i l’habitatge.
• Introducció de dades. Arxiu de documents. Suport a l’àrea administrativa.

OBJECTIUS
• Canvi de lleis hipotecàries i LAU.
• Pobresa energètica.
• Empoderament i acompanyament a les persones
afectades.
• Assessorament col•lectiu hipotecari, lloguers i
pobresa energètica.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
• Negociació amb les entitats, ajuntaments, serveis
socials, subministradores.
• Suport mutu amb nous afectats.
• Xarxes Socials i comunicació amb els diferents mitjans
de comunicació.

@pahebre

ACTIVITATS
• Assemblees col•lectives i empoderament.
• Negociacions amb entitats bancàries i
subministradores.
• Acompanyament i reforç psicològic als afectats.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
Dimarts, 18:00h assemblea benvinguda( casos
nous). A les 19:00h assemblea general.
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FUNDACIÓ VICENTE FERRER

EMATE – Associació Esclerosi Múltiple Terres de l’Ebre
CONTACTE: Marcos Subirats

WHATSAPP/TELF: 977 441 171 (Tortosa) – 977
480 315 (Deltebre) 644308064

CORREU: emate@emate.es

ÀMBIT: Sociosanitari

WEB: www.emate.es

XARXES SOCIALS:

EMATE

ACTIVITATS

• Millorar la qualitat de vida dels socis/es.
• Millorar/mantenir força muscular i rang articular.
• Treballar coordinació, equilibri i marxa així com
disminuir l’elasticitat muscular i la rigidesa.
• Incentivar hàbits saludables.

WHATSAPP/TELF: 605 656 977

WEB: www.fundacionvicenteferrer.org/

XARXES SOCIALS:

Fundación Vicente Ferrer

ÀMBIT: Cooperació Internacional

ADREÇA: Plaça Mossèn Tobias, s/n. Tortosa.

OBJECTIUS

CONTACTE: Cinta Forés Marin

• Massoteràpia individual.
• Teràpies grupals de 9:30 a 11h.
• Teràpies individuals 1h/setmana.

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Eradicar la pobresa extrema a la zona en treballa
AndraPradesh, al sud de la Índia, mitjançant
programes de salut pública, ensenyament, habitatge,
dona, ecologia i atenció especial als discapacitats.

• Recollir fons de particulars i també d’entitats
públiques o privades.
• Venta d’artesania a diferents fires que es realitzen a
la ciutat.

TASQUES DE VOLUNTARIAT
Difusió de l’ONG. Contactar en administracions o entitat per recaptar fons. Venta d’artesania.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
Dilluns i divendres de 9 a 11h teràpies a Deltebre. Dimarts i dijous de 9 a 11h teràpies a Tortosa.

PROVOCANT LA PAU
CONTACTE: Joan Reverté

WHATSAPP/TELF: 639 416 069

CORREU: info@provocantlapau.com

ÀMBIT: Cooperació Internacional. Inclusió Social

XARXES SOCIALS:

Provocant la Pau

provocantlapau

OBJECTIUS

ACTIVITATS

• Provocar la pau, la solidaritat i la justícia social.
• Donar oportunitats a menors en greu risc d’exclusió
social arreu del món.
• Atendre emergències humanitàries.

TASQUES DE VOLUNTARIAT

PROGAT TORTOSA
CONTACTE: Carmen
XARXES SOCIALS:

CORREU: progatortosa@outlook.es
Progat Tortosa

WEB: www.progatortosa.wixsite.com/progatortosa

progat.tortosa

ÀMBIT: Protecció dels Animals

OBJECTIUS
• Protecció i ajuda als gats lliures del carrer.
• Manteniment de colònies, Projecte CER
(CapturaEsterilitzacióRetorn) amb els gats lliures.
• Promocionar campanyes d’adopció per gats dòcils o
abandonats.
• Convivència entre els gats i els humans.

• Projectes en camps de refugiats.
• Campanyes de sensibilització i educació en valors.
• Organització de festivals i mercats solidaris.

ACTIVITATS
• Manteniment de colònies. Campanyes de
conscienciació. Xerrades, taules informatives i
mercats. Assessorament sobre temes relacionats amb
els gats de carrer.

TASQUES DE VOLUNTARIAT

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

• Gestió i control de cada colònia. Participar en les fires,
mercats i campanyes.
• Participar en activitats per recaptar fons per a les
campanyes. Cases d’acollida per als gats, atenció als
gats ferits, etc.

• Els voluntaris de Progat Tortosa lluiten per un món
més ètic i solidari envers els gats lliures de carrer. Per
millorar les seves condicions de vida als nostres barris.

Organització d’activitats com festivals, conferències, exposicions o mercats solidaris. Recollir i classificar
material humanitari. Atenció a les persones desafavorides.

ALTRES ENTITATS
• ASSOCIACIÓ ZEN DANA PARAMITA. Salut.
Fomenta la pràctica de la meditació en malalts.
679126571. Tortosa. www.zentortosa.com

• LA SEGONA VOLTA. Mediambient. 877 056585.
Roquetes. www.lasegonavolta.cat

• ALBERG D’ANIMALS DE LES TERRES DE L’EBRE.
Protecció dels Animals. 657 181 437. Ampolla.
Facebook: alberganimals

• ASSOCIACIÓ DONANTS DE SANG. Sociosanitari.
Campanyes donació de sang. Facebook:
donantsbaixebre

• ARCA. Protecció dels Animals. 655040359. Aldover.
Facebook: protearca

• PROJECTE HOME. Sociosanitari. Rehabilitació
conductes addictives. 977108897. Centre Cívic
Ferreries. Facebook: projectehomecat

• FUNDACIÓ DOCTOR FERRAN. Sociosanitari. Ajuda a
la investigació mèdica. 977519251. Hospital Verge de
la Cinta. www.fundacioferran.org

• ENGRESCATS. Protecció del Animals. 620 84 70 48.
Amposta. Facebook: engrescatsdelesterresdelebre
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OFICINA DEL
VOLUNTARIAT TORTOSA
Teixint relacions entre persones i entitats/associacions.
Promovem la participació ciutadana vinculant persones
voluntàries amb entitats sense ànim de lucre.

TROBAR EL TEU VOLUNTARIAT A LA CIUTAT
GUIA D'ENTITATS I ASSOCIACIONS
INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES ENTITATS I
ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT DE LA CIUTAT
PROMOCIÓ DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT

@OficinaVoluntariatTortosa
@voluntaritattortosa
607990672
t.me/voluntariattortosa
voluntariat@tortosa.cat
Ajuntament de Tortosa (Planta baixa)
Plaça Espanya,1

