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COMARQUESvoluntariat

Telèfon: 972 22 79 11
girona@federacio.net

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL

L’Agenda

VOLUNTARIAT

que els commou el món social.
lloc: Hotel entitats-Girona.C/ Rutlla,
20-22 Horari: de 10 a 14h. durada:
12h. Preu: 25 euros Per a més
informació 972 22 79.
11//girona@federacio.net. Curs
reconegut pel Pla de Formació del
Voluntariat de Catalunya.

NoTÍCies BReus:
DIvEnDRES 9 DE JuLIoL
 Girona. Carpa del Voluntariat.
lloc: plaça de la Constitució. Hora:
10 a 14 h. organitza: Federació
Catalana de Voluntariat social i
Ajuntament de Girona Per a més
informació 972 22 79.
11//girona@federacio.net.

DIvEnDRES 16 DE JuLIoL
 Girona. Inauguració de la
residència Fontajau de la
Fundació Ramon Noguera. lloc:
Fontajau. Hora: 12 h. l’acte
comptarà amb l’assistència de la
consellera d’Acció social i
Ciutadania, l’Hble. sra. Carme
Capdevila i Palau i per l’alcaldessa
de Girona la il·lma. sra. Anna Pagans
i Gruartmoner.

DIvEnDRES 23 DE JuLIoL
 Girona. Inauguració de la
residència. lloc: Port de llançà
Horari: tot el dia. organitza:
Fundació oncolliga de Girona.

20, 21 I 22 DE SETEmbRE
 Girona. Curs obert a tècnics,
voluntaris, estudiants i persones

 Arbúcies. l’AssoCiACiÓ
MoNTseNY GuilleRies per a
persones amb discapacitat
intel·lectual, ha inaugurat
recentment la seva nova llar
Residèncial situada al c/ la Farga 7,
1r. Arbúcies. Per a més informació
972 86 08 15.
 NOVA ADREÇA DE LA SEU
CENTRAL DE MIFAS. Rambla
Xavier Cugat, 43 (Fontajau), 17007
Girona. Nou horari d’oficines: de
dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15
a 18h; divendres, només matí: de 9h
a 15h. *Horari d’estiu: del 14 de
juny al 10 de setembre inclosos, de
8h a 15h. Per a més informació 972
41 40 41.
 Figueres. la Fundació Altem,
que treballa amb persones amb
disminució física, ha incorporat en
els seus serveis laborals una oferta
de càtering i de menjars preparats.
està orientada a empreses,
menjadors escolars, residències i
particulars. el servei el formen cinc
persones i s’amplia a quinze
persones en total quan han de sortir
a servir un àpat.

Entrega dels productes
cedits per Bonpreu a la
fundació Ramon Noguera
JORDI BARÓ

Hiltrud Amuser
Directora general de la fundació Lethe

«Els joves han de construir
un futur que sigui diferent»
Els orígens de la seva associació es remunten a partir de l’any
2002, quin fou el motiu d’iniciarvos en aquesta tasca de l’atenció
als joves i als seus familiars?
R Arran de detectar una demanda social dins el camp de la salut
mental dels joves, diferents professionals de l’àmbit de la psicologia, la medicina, l’educació i la
cultura, vàrem fundar la Fundació
Lethe, una entitat sense ànim de
lucre dedicada al tractament i prevenció de les crisis i dels trastorns
en les persones joves i joves adults,
i la seva inserció sociolaboral.
Amb aquest objectiu vam posar en
marxa el centre terapèutic La Cellera amb estada d’ingrés total,
temporal i centre de dia.
P Quines altres accions es duen
a terme a la Fundació i què en
destacaríeu?
R Estem obrint espais de formació
amb acompanyament terapèutic
com projectes socials puntuals
per arribar a la màxima població
amb la ﬁnalitat de tenir professionals molt ben formats dintre d’aquest camp i, a més a més d’ajudar
amb els projectes que tenim en
marxa, arribant a escoles, famílies
i als mateixos joves.
P La Fundació té dues seus: Barcelona i Girona. Aquest és el vostre àmbit territorial?
R Hi ha dues seus, però també tenim consultes i ingressos de la
resta del territori del país, amb el
desig que es converteixi en un
projecte europeu en el futur.

joRdi BARÓ

P

Hiltrud Amuser.
P Teniu relació amb altres associacions que desenvolupen activitats i generen serveis en suport als joves...
R Efectivament, tenim convenis
amb altres fundacions per ampliar l’oferta a les famílies i als joves, poder oferir a part del tractament terapèutic total o parcial, la
formació pre-laboral i la inserció
laboral amb el nostre acompanyament terapèutic, essent el nostra objectiu el que cada jove tingui
un projecte de vida personal pròpia.
P En la seva entitat hi ha voluntaris. Quina feina fan?
R Tot l’ajut que podem disposar
dels voluntaris per a nosaltres és

un bé ja que cadascun d’ells sota
el lema Posa un jove a la teva vida
ens pot ajudar amb la seva formació, la seva creativitat i el seu
compromís social i de solidaritat,
essent un model d’identiﬁcació per
als nostres joves.
P Quines iniciatives proposaríeu
perquè el jovent tingui unes perspectives de futur millors tant en
l’àmbit social com en el món laboral?
R m’agradaria que els joves que tenen ganes de construir un futur diferent, s’apropin a la Fundació
Lethe a establir debats, reﬂexió per
poder construir noves iniciatives
on les perspectives del seu futur siguin més adients a les seves necessitats. Tot això, evidentment
amb una formació humana i laboral ferma.
P Present i futur, hem de tirar endavant quin consell donaríeu?
R Al jovent: Que primer han d’assumir la societat que tenim per poder construir la societat que desitgin. A la gent que busca feina:
una bona formació, voluntat i
creativitat que sempre s’obren
portes. Al ciutadà del carrer: molta serenitat, responsabilitat cívica
i constància.
P Què us pot aportar el fet de ser
membres de la Federació Catalana del Voluntariat Social:
R un teixit social més ampli per
poder ajudar els joves sota el lema:
Tots amb els joves, ja que sabem
que se senten impotents davant
d’un destí incert i canviant.

AMB SAL I PEBRE SOM UNA LIBERALITAT?
n tal caso, en relación
con los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que
realicen donaciones o aportaciones en metálico a estas asociaciones sin ánimo de lucro, no declaradas de utilidad pública, el artículo 14.1.e) del TRLIS establece la
no deducibilidad con carácter general de los donativos y liberalidades. En consecuencia, las donaciones en metálico realizadas
a favor de las asociaciones a que
se refiere la consultante no tendrán la consideración de gasto
deducible para determinar la
base imponible de la entidad donante. Tampoco tendrán derecho
a practicar deducciones en la
cuota por las donaciones realizadas».
Aquest text és d’una consulta
vinculant de la Subdirección General de Impuestos sobre Personas Jurídicas contestant de forma clara i precisa allò que moltes associacions ens pregunten:

«E

Un moment de l’entrega per part de la FCVS a Girona.
GiRoNA | J. BARÓ

El passat 18 de juny, la Federació Catalana de voluntariat Social
de les comarques gironines va fer
l’entrega d’uns lots de productes
cedits per bonpreu a la Fundació
Ramon noguera de Girona. Arran
de la Fira merCat de tot CAT celebrada a Girona al Palau de Fires, els

organitzadors decidiren cedir els
productes de bonpreu a la Federació Catalana de voluntariat Social per tal que una de les seves entitats federades se’n pogués beneﬁciar. La Fundació Ramon noguera té en marxa molts projectes
al servei de les persones amb discapacitats intel·lectuals.
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hi ha una empresa que ens vol
fer un donatiu. El pot «desgravar»? Doncs no perquè «el artículo14.1.e) del TRLIS establece la
no deducibilidad con carácter general de los donativos y liberalidades». Les persones vinculades al món associatiu hem sentit
a dir moltes vegades que Catalunya ha tingut sempre un teixit
associatiu molt important i una
societat civil molt potent, però
caldria afegir: malgrat l’actual
llei de Fundacions.
Quan es va aprovar la llei
49/2002 «de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo» cap partit polític va defensar
la captació de recursos privats
per part de les associacions i va
deixar-ho només per entitats de
menor implantació, almenys en
aquell moment, i més properes a
necessitats dineràries i patrimonials. L’article dos va transformar, de cop, a les associacions
en les ventafocs del teixit social.

Associacions de lleure, socials,
culturals, de cooperació, esport,
etc., s’han vist obligades a fer
verdaders encanteris i crear fundacions, amb la complexitat que
suposa, per poder rebre diners
del sector privat. La resposta és:
ho sento, no poden «desgravar»
doncs som una «liberalidad».
Per què?
En un article publicat fa poc
en aquesta mateixa secció dèiem
que les empreses eren encara
poc inclinades a donar diners a
les entitats socials, ara podem
afegir que es pràcticament impossible canviar aquesta situació
amb l’actual legislació vigent que
sanciona un empresari si se li
acudeix posar com a despesa la
donació a una associació en
l’impost sobre societats. Per
què?
I ara vénen les rebaixes de les
subvencions i també més allargaments en els terminis de pagament. Potser si que som una liberalitat.

