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HI PARTICIPEN MÉS DE 40 ASSOCIACIONS

La plaça Salvador Espriu acull dissabte la
IV Fira d’Entitats de Voluntariat de Girona
Durant la trobada es presentarà un fullet per animar els joves a participar en el voluntariat
Més de 40 associacions participen a la
IV edició de la Fira
d’Entitats de Voluntariat de Girona que
se celebrarà a la plaça Salvador Espriu
dissabte que ve.
DdeG, Girona

La fira se celebrarà de les 10
del matí dins les dues del migdia. La mostra està organitzada
per la Federació Catalana de Voluntariat Social. La trobada reunirà al voltant de 40 estands
d’organitzacions vinculades al
voluntariat i procedents de diferents àmbits: social, ambiental, cultural i de cooperació,
amb l’objectiu de donar a conèixer la seva tasca i animar la població a fer-se voluntària.
Aquest any s’han buscat noves activitats i formes de potenciar la participació tant pel
que fa a les associacions com
pel que fa als visitants. Hi haurà
un escenari a disposició de les
entitats participants que volen
donar a conèixer els seus objectius i activitats amb nous for-

AGENDA NOVEMBRE
• Dimecres 3 novembre - 19.00 h:
Intercanvis Culinaris al Centre Cívic Pont Major, emmarcat dins unes
jornades d'intercanvi culinari que
tindran lloc al llarg de tots els primers dimecres de cada mes, se centren en receptes i explicacions de
diferents països.
• Dissabte 6 novembre - 9.00 a
14.00 h: Formació de Voluntariat a
ACCEM Girona. LLOC: Oficina
d’ACCEM - Pont Major.
• Federació Catalana de Voluntariat
Social organitza un curs d’iniciació
al voluntariat. Dies 8, 10, 15, 17,
22 i 24 de novembre de 19.30 a
21.30h. Reconegut amb un crèdit
per la Universitat de Girona. Termini d’inscripció 5 de novembre.
• Càritas inicia aquest mes d'octubre el Servei d'Intervenció Educativa (suport a l'ensenyament per a
nens i joves) a diferents poblacions
de les comarques gironines. Contacte al telèfon 972 20 49 80.
IV FIRA D’ENTITATS DE VOLUNTARIAT
Assoc. Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia; Assoc. ACCEM; Assoc. Catalana d’Hemofília; Assoc. Comuntària Antisida de Girona (ACAS); Assoc. d’Ajuda als Malalts d’Alzheimer (AMA); Assoc. Esclerosi Múltiple Girona (EM-GI); Assoc.
Malalts Renals de Girona (AMERG); Assoc. Espanyola Contra el Càncer (A.E.C.C.); Assoc. Familiars Alzheimer Girona (AFAG); Assoc. psicojove.com; Assoc. Temps per a la Gent Hran (ASSTEM); Caritas; Centre Cristià dels Universitaris;
Creu Roja; Fundació ALTEM; Funcació Astrid21; Fundació Ramon Noguera; Fundació Tutelar del Gironès; Germandat de Donadors de Sang
de Girona i comarques; Institut de Reinserció
Social (IRES); Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt
de Càncer de Girona i comarques; Mans Unides;
Minusvàlids Físics Associats (MIFAS); Voluntariat de Suport a la Solitud; Assoc. Malalts Mentals; Assoc. Bipolars; Assoc. Llar Oxalis (Llar
d’Amistat cheshire); Assoc. A.A.S.S.; Assoc. GICOR; Unicef; Assoc. Naturalistes de Girona; SETEM; Ajuntament de Girona (programa Quedem
anem-hi junts); Consorci de Normalització Lingüística; Assoc. Gironina de Sords; Assoc. Catalana d’Amics del Poble Saharauí (ACAPS),
Amics de la Unesco; Assoc. Justícia i Pau; Assoc. GRAMC; Assoc. Afanoc; Assoc. Amics del
Brasil; Assoc. Àkan; Assoc. Gironina Síndrome
Fatiga Crònica (AGSFCEM).

mats. Entitats com Unicef, l'Associació Gironina de Sords,
l'Associació de Naturalistes de
Girona, Llar Oxalis, Associació
Familiars d'Alzheimer de Girona, Associació Catalunya contra el Càncer i la Germandat de
Donadors de Sang o el Consorci de Normalització Lingüística
presentaran els seus projectes
al llarg del matí. També s’ha
pensat una activitat per als visitants anomenada «El collaret
del voluntariat»: es donarà un
fil a cada persona que haurà

ENTREVISTA

d’omplir de diferents peces que
tindran les parades informatives, fins a completar tot el collaret.
La fira també comptarà amb
la participació del grup Fal·lera
Gironina que animarà la mostra, amb música cap-grossos i
gegants.

Atraure els joves
Per altra banda, la Federació
Catalana de Voluntariat social
ha presentat als mitjans de comunicació el fullet jove, per a

Xavier Ribas

l’elaboració del qual s’ha
comptat amb la col·laboració
del dibuixant Manuel Vergés.
L’objectiu d’aquesta campanya és animar el jovent a
conèixer el món del voluntariat
i participar-hi. La idea va sorgir
de la comissió de promoció del
voluntariat de la FCVS de Girona, formada per representants
de les següents entitats: Caritas, Catalunya Contra el Càncer,
Associació ACCEM, Fundació
Oncolliga Girona i Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer,
Creu Roja i FCVS, Aquesta comissió treballa per donar a
conèixer el voluntariat i cercar
formes de difusió que siguin
efectives i arribin al màxim
nombre de persones possibles.
Un dels sectors de la població al qual es volia fer arribar el
missatges del voluntariat és els
Joves. Després de diverses reunions es va decidir fer un fullet
que cridés l’atenció del jovent
amb unes vinyetes de còmic,
per a les quals es va comptar
amb la col·laboració del dibuixant Manuel Vergés. El fullet
Jove es repartirà per primera vegada per la IV edició de la Fira
d’entitats que se celebra aquest
dissabte.

PROGRAMA DE LA FIRA
10.00 h: Presentació i inauguració de la fira.
10.30 h: VOLUNTARIS PER LA
LLENGUA. Presentació del programa Voluntaris per la llengua
i del llibre Tots els colors de la
llengua.
10.50 h: LES PARAULES VOLEN. Presentació de diferents
personatges sords en relació
amb la comunicació.
11.15 h: PER A CADA INFANT.
Actuació d’Àngel Daban. Així
fem avançar la humanitat.
11.35 h: «EL VAG» Voluntaris
Ambientals de Girona. Presentació de la campanya de voluntaris ambientals de Girona.
11.55 h: AMICS PER SEMPRE.
Cançó d’Els Manolos interpretada per nois/es afectats de paràlisis cerebral.
12.15 h: MÚSICA GEGANTS I
CAPGROSSOS
AMB
LA
«FAL·LERA GIRONINA».
13.00 h: AQUEST ÉS EL NOSTRE CONTE. El conte serveix per
fer una reflexió de la malaltia de
l’Alzeimer.
13.20 h: EL TREBALL SOLIDARI. Performance de dansa i teatre sobre la solidaritat.
13.40 h: LA SANG. UN ELEMENT IMPRESCINDIBLE. Sensibilització sobre la necessitat
de donar sang.
14.00 h: CLOENDA.

COORD. DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE GIRONA

«Els petits canvis són poderosos»
Anna Soler, Girona

-Aquesta és la primera pàgina
que Diari de Girona dedica al
voluntariat. Com va sorgir la
idea?
Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, que té un
conveni amb aquest diari, s’ha
fet ara possible que mensualment us fem arribar una pàgina
sobre el voluntariat. Actualment
vivim en un món marcat per directrius que aposten pel materialisme, l’egoÏsme, l’estrès, la
competitivitat i tot això per poder ser el número 1, és el joc
de la llei del més fort.
-El fet de dedicar temps als altres sense rebre res a canvi, no
és un fet contradictori?
És intencionadament contradictori. Una societat vertiginosa com aquesta en què vivim
aparta els que no tenen recursos per seguir-la o enfrontars’hi. Són els més febles de la
cadena: la gent gran, els disminuïts, els malalts, els sense papers, els inadaptats i molts altres. La societat civil organitzada en entitats i no pocs franctiradors fan una tasca de gran valor social, sovint desconeguda,
vetllant per les seves necessitats i a l’hora fer-los visibles i
estant actius en contra de la
tendència que es té d’amagarlos en residències, centres i altres ghettos per no alterar
l’estètica que marquen els
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grans mitjans de masses. Els
voluntaris donen el contrapunt
necessari per fer avançar la societat cap a una major justícia
social.
-Com més en crisi està un país,
més necessari és el moviment
voluntari?
Sí. En una situació de crisi sempre es mobilitza més ràpidament la societat civil que les administracions. Tanmateix, no
sempre les crisis són tan vistoses com aquestes ni apareixen
a les portades dels diaris, i no
per això són menys terribles.
Són situacions que pateixen
persones que potser viuen al

nostre mateix carrer i que, sumades, de ben segur afecten
més individus.
-Molta gent creu que per ser voluntari cal ser d’una manera especial i disposar de molt temps
lliure. Què els diria?
No sé si la gent recorda un personatge dels programes infantils de TV3 de fa uns anys, el
Capità Enciam. Ell deia tot sovint una frase: «Els petits canvis són poderosos» que reflecteix molt bé el que penso. Les
grans accions estan a l’abast de
molt pocs i tot sovint són curtes en el temps, però gairebé
tots podem fer sovint petites accions que necessiten poc
temps. Hem de desaprofitar
aquest potencial? Quantes hores calen per anar a una residència a fer petar la xerrada
un cop a la setmana amb una
persona gran que no rep visites
o a treure a passejar una persona amb disminució física? Dues
hores? Sembla poc, no?. Al cap
de l’any, però, seran unes cent.
En el camp del voluntariat existeixen moltes associacions, federacions, entitats, ONGs que
treballen de forma altruista per
millorar el món que els envolta.
La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) forma
part d’aquest tapís associatiu.
-Quin és el treball que fa la Federació a Girona i comarques?
La FCVS és una federació d’en-

titats creada fa uns 15 anys
amb l’objectiu de ser la portaveu del voluntariat social a Catalunya davant la societat i les
administracions, alhora també
per prestar serveis més concrets
a les entitats com una assegurança per als voluntaris, formació, etc. De les aproximadament
30 entitats fundadores s’ha
passat a 350 entitats federades
a Catalunya, de les quals 60 treballen activament a les comarques gironines. La seva acció és
molt important, però amb més
voluntaris es podria arribar molt
més lluny. Amb el temps el voluntariat ha anat creixent agafant força i donant-se a conèixer a la societat. La 18a Conferència Mundial de Voluntariat
IAVE organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat
Social, celebrada el passat mes
d’agost com un dels diàlegs del
Fòrum de les Cultures 2004 de
Barcelona n’ha estat un clar
exemple.
-Quins canvis ha suposat aquesta Conferència per a la Federació?
A llarg termini el temps ho dirà.
A curt termini ens ha permès
de mostrar la riquesa i la força
del moviment associatiu del
nostre país, molt actiu malgrat
la manca de recursos que hi ha
si ens comparem amb altres
països de nivell econòmic similar.

