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V luntariat

vivències

Altres temes
➾ La Marató de TV3
d’enguany està dedicada
a investigar el càncer
La Marató de TV3 se celebrarà
el 19 de desembre i estarà dedicada a impulsar la recerca científica sobre el càncer. És la segona vegada que la Marató esdedica a la malaltia a causa de
l’impacte que té a la nostra societat. Un de cada tres ciutadans
de Catalunya desenvoluparà un
càncer en algun moment de la
seva vida. Els més freqüents són:
el de pulmó, pròstata , mama i
colon. La Marató és un gran
projecte que cada any ha recaptat diners per poder-los invertir
en investigacions sobre diferents
tipus de malaltia.

ENTREVISTA

➾ Sortides per a voluntaris i minusvàlids:
una manera senzilla i alternativa de divertir-se

➾ FESTA DEL
VOLUNTARIAT A GIRONA

El bar del centre cívic està a només 10 minuts de la residència
de MIFAS que acull 25 minusvàlids físics que a les tardes
surten per Girona amb l’ajuda
de voluntaris. Tinc un record especialment bó de la sortida en la
qual vam anar al bar del centre
cívic de St. Narcís. Hi vam anar
dos usuaris amb cadira de rodes
elèctrica i dos amb cadira manual. Un cop a la taula del bar,
vam demanar uns refrescos i patates fregides. I, mentre jugàvem
al dòmino, anàvem fent broma.“Quin premi hi ha per al
guanyador?”, va preguntar un
usuari. “Una patata”, va res-

El 10 de desembre tindrà lloc a
Girona la festa del Dia Internacional del Voluntariat al Casal
Gent gran Onyar a 2/4 de 9 del
vespre. L’entitat organitzadora
és la Federació Catalana de Voluntariat Social. La trobada
aplega els voluntaris socials de
les comarques gironines i té com
objectiu fer un reconeixement
a la tasca del voluntaris i de les
entitats que els agrupen. El pregó anirà a càrrec de David Brusi, vicerector d’estudiants i de relacions exteriors de la UdG. Seguidament el grup Anhels del
IES Santiago Sobrequés realitzaran una actuació teatral .

José Manuel Bergé

pondre una voluntària. Cada
cop que algú guanyava una partida, devorava amb fruïció una
patata fregida. Amb això i amb
alguna altra broma n’hi va haver prou per riure més d’un cop
i passar una tarda en un ambient
alegre i confortable. Només em
va saber greu pensar que alguns
dels nostres companys de la residència no van poder venir. Cal
un acompanyant per cada cadira de rodes manuals, i aquell dia
només ens van poder acompanyar dues persones. Si hi haguessin més voluntaris, els minusvàlids podríem sortir més
sovint. Joan V. Cordonet Donat

Anna Soler, Girona

-Jo feia caricatures però a nivell
mot familiar entre el cercle d’amics. El 1981 vaig tenir l’oportunitat de conèixer Xavier Cugat
que estava a Barcelona per una
presentació d’una exposició, jo
savia que s’allotjava a l’hotel Ritz
i em vaig presentar a l’habitació
amb el meu munt de caricatures
sota el braç. Les hi vaig ensenyar,
li van agradar molt i em va motivar a tirar endavant. A partir de
llavors vaig col·laborar amb ell
durant un any i mig aproximadament, fins que lamentablement
va agafar una grip molt forta i va
morir. Però el fet de contactar
amb ell en els meus inicis i que fos
la persona que em va estimular a
continuar en el tema de les caricatures em va marcar molt.
-S’ha de tenir alguna cosa especial per ser un bon caricaturista?

-Jo crec que sí, una bona caricatura és aquella que a part d’evidenciar i exagerar l’aspecte físic
d’una persona, aconsegueix que
l’espectador vegi també la seva
personalitat.
Un caricaturista ha de saber
captar l’encant de cada persona i
tenir la capacitat de poder plasmar-lo gràficament.
-Estem parlant de caricatures
però vostè també dibuixa còmics.
A quin dels dos estils dedica més
temps?

-Actualment i com a dibuixant de
còmic el meu dia a dia és el còmic
per al Diari de Girona amb el qual
col·laboro des del 1986.
-La Vinyeta del Diari de Girona és

Ha col.laborat amb la Federació Catalana de
Voluntariat realitzant els dibuixos del Fullet
Jove que es va presentar fa poc més d’un mes

i activitats solidàries?

-Si, amb la lliga d’ajuda al malalt
de Càncer he col·laborat en un parell de projectes. El primer consistia en un eslògan que deia «puja
amb nosaltres». Vaig fer el dibuix
per un tríptic, però després van tenir la idea d’imprimir samarretes
amb el dibuix i va sortir molt millor del que s’esperava, perquè en
les camisetes el dibuix cridava més
l’atenció i va ser tot un èxit. El segon projecte va ser una col·laboració per una campanya en contra del tabac en l’àmbit d’instituts.
O sigui que ja tinc una cert experiència col·laborant en projectes
socials.
-Com vostè, hi ha diversos artistes que col·laboren en projectes
solidaris, però creu que fa falta
més implicació per part d’aquestes persones?

ANNA SOLER

JOSÉ MANUEL BERGÉ. Caricaturista.

-Si, sóc molt conscient d’aquest
fet, però en definitiva és el que tots
volem , que el que fem sigui reconegut i tingui un sentit. Pel que fa
a la meva feina, el còmic és una
crítica humorística del que està
succeint a nivell local, nacional,
mundial i si serveix per conscienciar les persones que alguna cosa
no funciona, millor que millor...
-Vostè ha col·laborat amb la Federació Catalana de Voluntariat
Social en l’edició del Fullet Jove.
En què consisteix la col·laboració?

-Fa dos anys aproximadament i
des de la Federació em van pro-

posar fer un fullet de sensibilització amb format còmic i divertit
perquè estava pensat per a joves.
El procés ha sigut lent, perquè tot
just s’ha presentat aquest passat
mes d’octubre amb motiu de la IV
fira d’entitats de voluntariat de
Girona. Ens vam anar trobant de
tant en tant i jo ho anava alternant amb la feina. El el més complicat però, va ser que la Federació té moltes entitats i toquen temes molt diversos, i no es volia
excloure cap àmbit, per això vaig
decidir-me per fer una historieta
amb dos finals possibles on s’intenta reflectir els diferents àmbits
en què els joves poden fer voluntariat .
-Ha col·laborat en altres projectes

-Generalment es sent a parlar
d’artistes més aviat cantants o actors, que en diferents actes benèfics o associacions, però pel que
fa a dibuixants el que es fa no és
tan conegut. També crec però que
no és que ells no vulguin, sinó que
moltes vegades les mateixes entitats no els proposen perquè tiren
més cap a un altre perfil de persones més mediàtiques.
-És positiu per a la imatge d’un artista involucrar-se en compromisos socials?

-Jo sincerament crec que sí que és
positiu, però sempre que existeixi una convicció, no crec que ningú exclusivament participi en un
projecte social perquè el seu nom
surti reflectit en un tríptic o un fullet. El principal motiu és que ho
has de sentir però si a més ve acompanyat d’una propaganda
gratuïta és la compensació perfecta.

✒ EL TEST
- Un desig: La felicitat
- Sent admiració per: Les persones compromeses i amb conviccions
- Una cançó : Ella, d’Alejandro Sanz
- Què canviaria d’aquest món? Tantes coses..., els polítics.
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La imatge de milers de milions de
persones obligades a fugir del seu
país, ens resulta familiar, però
costa fer-se la idea i posar-se a la
pell, sense havent-se vist obligats
a viure situacions semblants.
Amb l’objectiu d’apropar aquesta realitat a les noves generacions,
s’ha començat des de l’associació ACCEM Girona (d’atenció i
acollida a immigrants i refugiats)
a realitzar diferents activitats sobre refugiats i drets humans als
Centres Educatius de Secundària
de Girona. Projecte subvencionat
per l’Ajuntament de Girona.

DIBUIXANT DE CÒMICS I CARICATURISTA

■

una crítica de la realitat. És conscient que el seu missatge influeix
en els lectors?

Activitats de sensibilització social sobre
refugiats i drets humans als Centres
Educatius de Secundària de Girona

agenda

«Un caricaturista ha de saber captar l’encant
de cada persona per poder plasmar-ho»
-En els seus inicis en el món del
dibuix, va col·laborar amb Xavier
Cugat, com va sorgir aquesta
oportunitat i com l’ha marcat en la
seva carrera professional?

➾ REFUGIATS, UNA REALITAT
EXISTENT AQUÍ I ARA

- El que més valora d’una persona: La lleialtat
- Girona: És un lloc ideal per viure
- Un fet històric que cal recordar: Qualsevol tipus de genocidi
- Ser voluntari: No costa gens

LLIGA CATALANA D’AJUDA AL MALALT
DE CÀNCER
■ Taula rodona-jornades mèdiques que
porta per títol: pares, fills i càncer: L’altre
cara de la malaltia.
Dia : Dijous 9 de desembre
Lloc: A l'auditori Narcís de Carreres.
Hora 19.00-21.15
Descripció: Serà un espai de trobada per
explorar les inquietuds de pares i nens
afectats de càncer i on diferents professionals de l'oncologia i de la psicologia podrem explicar i també entendre, totes les
vessants d'aquesta malaltia.
■ 4ªFesta-torneig Joan Petit nens amb
càncer Girona-Salt 2004
Dia: Dissabte, 11 de desembre
Hora 11.00-18.00
Lloc: pavelló Fontajau
Descripció: Activitats lúdiques destinades als nens. Després de dinar, inici dels
partits d'hoquei. En acabar els partits, a
les 17 hores, acte de clausura.
Per més informació trucat al telèfon:
972-22-49-63
JUSTÍCIA I PAU DE GIRONA
Cicle de conferències - debat
■ Cap a la construcció de la pau en un
Món globalitzat
Dissabte 20 de novembre de 2004
Centre Cultural La Mercè
-10h. El nou cicle de militarització social
A càrrec de Tomàs Gispert, del Centre
d'Estudis per la Pau Josep Maria Delàs.
-12h. No violència i transformació social
A càrrec de Pere Ortega, del Centre d'Estudis per la Pau Josep M. Delàs.
Dissabte 27 de novembre de 2004
Centre Cultural La Mercè
-10h.La resolució pacífica dels conflictes
A càrrec d'Èlia Susanna de Justícia i Pau
de Barcelona.
-12h. Experiències de no violència i resolució de conflictes
A càrrec d'Èlia Susanna de Justícia i Pau
de Barcelona.
FEDERACIÓ CATALANA DE
VOLUNTARIAT SOCIAL
■ Festa de celebració del dia internacional del voluntariat
Dia: 10 Desembre
Hora : A partir 2/4 de 89 del vespre
Lloc: Casal Gent Gran Onyar , Girona
Actuacions,reconeixement de la tasca voluntària, berenar-sopar.
CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER
■ Curs de Voluntariat del Càncer
DIA: 20 de gener de 2005
Adreçat als que es vulguin formar en l’àmbit del voluntariat amb persones afectades de càncer i/o familiars d’aquestes.

