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Els joves del JIS
celebren el
10è aniversari
Joves per la Igualtat i la Solidaritat ha arribat als deu anys
de vida. L’entitat va néixer el
1994 com una eina perquè
els joves del barri poguessin
treballar en temes del seu interès, centrats bàsicament
en la sensibilització, la solidaritat i l’acompanyament. Al
llarg d’aquests anys l’entitat
ha creat tres àrees de treball:
salut, tercera edat i cooperació i solidaritat.
El president del JIS, Sergi
Pérez, fa una valoració positiva
de la trajectòria de l’entitat i de la
resposta que ha tingut per part
dels joves de la ciutat, tot i que
afirma “que encara queda molta
feina per fer”. El JIS ha arrelat a la
ciutat i compta amb un bon nombre de voluntaris, alguns treballen habitualment amb l’entitat i
altres ho fan esporàdicament; en
total són uns 100 voluntaris.
A l’àrea de Salut el JIS organitza tallers als instituts sobre
prevenció en qüestions de sida,
anorèxia i sexualitat. Igualment
col·labora al programa municipal
PASaL’H de prevenció de la sida.
A l’àrea de gent gran els voluntaris porten a terme tasques de dinamització social i cultural a dues
residències de la ciutat i fan
acompanyament domiciliari amb
persones grans per pal·liar problemes de solitud. Tot i que es
pugui pensar el contrari, els joves
s’aboquen en aquesta activitat.
Sergi Pérez afirma que en aquesta àrea col·laboren entre 15 i 25
voluntaris.
A la tercera àrea, la de Solidaritat, tenen oberta des de fa cinc
anys una línia de cooperació amb
Marangua, col·laborant amb l’en-
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El JIS va commemorar el
desè aniversari amb un
acte celebrat a l’auditori

L’apunt

de la Biblioteca Tecla Sala el passat 30 d’abril.
L’entitat va convidar persones que han estat voluntàries durant aquest
temps i, juntament amb
els actuals voluntaris, va
fer un repàs de la seva
trajectòria i va analitzar les activitats que ara
realitzen. Durant l’acte,
es va projectar un vídeo
on es feia un resum de
la història de l’entitat.
Van prendre la paraula,
entre altres, l’actual president, Sergi Pérez, i el
primer president de l’entitat, Pedro Martín.

titat Martin Luther King. També
tenen un programa d’apadrinament de nens.
De cara al futur, Joves per la
Igualtat i la Solidaritat es planteja
ampliar aquests intercanvis culturals amb joves d’altres països europeus. # PILAR GONZALO
Pàgina web del JIS
www.joves.org

GABRIEL CAZADO

Amb un acte a l’auditori de la
Biblioteca Tecla Sala

El JIS va repassar el passat i el present de l’entitat
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