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VOLUNTARIAT

Carme Pulgarín
Presidenta de l’associació Lloret Voluntari

«Amb la vida de voluntari veus que
tens el cor ple d’amor per donar»
X.RIBAS

XAVIER RIBAS | GIRONA

Quan es va constituir Lloret
Voluntari, i què va ser el que va
moure a crear la vostra entitat?
R La nostra entitat es va
constituir al novembre de 2009 i
vam començar a ser operatius ara
fa un any. Ens va moure el fet de
constatar que hi havia un sector
de gent gran que viu sola i que no
solament necessita ajuda en
l’àmbit hospitalari sinó també en
el seu domicili.
P Quins van ser els primers projectes que vàreu realitzar?
R El primer projecte va ser organitzar una gran quina solidària per
poder aportar fons que ens permetessin dur a terme els nostres
objectius. Després vam organitzar
activitats per a la gent gran (actuacions musicals, dòmino, manualitats, etc.) en el HSSLL de Lloret, així
com acompanyaments dins el mateix centre.
P Recentment ha sortit en premsa que heu iniciat un nou projecte d’acompanyament a dones en
situació de violència de gènere.
Ens el podeu explicar?
R Es tracta de donar suport a qualP

Carme Pulgarín.

sevol dona en situació de violència
de gènere que estigui sola al moment de prestar declaració. Nosaltres li oferim acompanyament i
suport perquè no hagi d’afrontar
aquesta situació en solitari.
P La vostra entitat disposeu de voluntaris: quants són i quina feina
hi desenvolupen?

R Som una vintena de persones i
desenvolupem l’acompanyament a
les persones grans que ho necessitin, tant a domicili, per mitjà de la
treballadora social del poble, com
en el centre HSSLL de Lloret. A
més, un grup es dedica a fer el servei d’acompanyament a dones en
situació de violència de gènere.
P Teniu voluntaris joves? Quines
propostes cal fer als joves per integrar-se en una entitat com la
vostra?
R Sí, en tenim dos de molt joves, un
de 16 anys i un altre de 23 anys, i realment són molt entregats en el
servei que fan. Proposo als joves
que ho provin: la vida del voluntari és enriquidora i descobreixes que
tens un cor gran ple d’amor per donar als altres. Enriquir-se mútuament val la pena; no us ho perdeu.
P Què creieu que us pot aportar el
fet de ser membres de la Federació Catalana del Voluntariat Social?
R Ens aporta suport, informació
constant, possibilitat de seguir ampliant la nostra formació i difusió de
la nostra tasca, a part de sentir que
formem part d’una gran família, la
del Voluntariat social.

EL TEST

Un desig:
Que el món sigui cada dia més
humà.
2 Una cançó:
R «Pescador d’homes».
3 Que canviaria d’aquest món:
R L’egoisme del diner.
4 El que més valora d’una persona...
R La honestedat i la humanitat.
5 Un fet històric que cal recordar:
R La guerra, per a que no torni a passar.
6 Un llibre:
R El meu Crist trencat.
. 7 Un color:
R El blau.
8 Una afició:
R Donar-me als altres.
9 Una pel.lícula:
R Les claus del regne.
10 Sent admiració per...
R Maria Gay Tibau iTeresa de Calcuta.
11 Lloret és:
R Un poble solidari i bonic.
12 Ser voluntari és:
R Una tasca eriquidora per les dues
bandes.
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AMB SAL I PEBRE TREBALL EN XARXA? ENCANTATS
n el darrer «Amb sal
i pebre» explicàvem
que una de les maneres de fer més coses amb menys recursos era
utilitzar-los millor, sobretot els
del treball i del capital. Hi ha
un principi de microeconomia
anomenat «economia d’escala»
que diu que els guanys de producció augmenten i els costos
disminueixen quan incrementa
la dimensió de l’empresa.
Sorgeixen «economies d’escala» quan l’augment de la
quantitat dels factors de producció és menor que l’augment
de la producció. Explicat de
forma pràctica seria: si puc fer
un curs de formació per a cent
persones la seva productivitat
és superior a si el faig per cinc,
i com més gran és l’entitat més
fàcil serà que ho pugui fer per
cent. Això també es pot aconseguir si uneixo els recursos de
moltes entitats.
Les terminologies varien
amb el temps. Ara d’una detallada revisió de les àrees d’una
empresa se’n diu «due diligence», paraula coneguda gràcies
als nois d’Esade, els «power

E

point». En el tercer sector,
aprofitar recursos se n’ha dit
treballar plegats, ajuntar esforços, treballar en xarxa.
Ara, la paraula més de moda
és «aprofitar sinèrgies», una
definició, si se’ns permet, més
fisiològica. Aquestes paraules
les podem escoltar a quasi totes les reunions d’entitats no
lucratives, per dir que es pot
disminuir els factors de producció d’una entitat (i per tant,
fer més amb menys) si fem coses en comú amb altres entitats, sobretot quan l’activitat o
objectiu és igual o similar.
A la Unitat Territorial de Girona de la Federació Catalana
de Voluntariat Social fa temps
que treballem en el món associatiu i hem sentit aquestes paraules màgiques un munt de
vegades: en xerrades, taules rodones, cursets, conferències
d’experts, ponències, etc. Les
paraules «treball en xarxa» sorgeixen com una manera de fer
imprescindible i sense la qual
sembla que no es pot gestionar
actualment cap entitat. Però no
es fa. Per què? No en tenim ni
idea.
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Els fundadors de la Federació Catalana de Voluntariat Social varen creure en la necessitat d’unir esforços, per això
l’impulsaren, i les associacions
que varen donar-hi suport a
l’inici, també. Per què és tan
dificultós crear doncs aquestes
sinèrgies? No ho sabem.
Si realment es considera
que el treball en conjunt ha estat i és imprescindible, i a causa de la crisi i retallades que
patim encara més, per què és
tan difícil crear espais comuns
d’interessos, fer activitats mancomunades, interlocutar plegats amb l’administració, fer
junts la recerca de mecenatges,
etc. Quina és l’explicació? No
serà que cada entitat s’aferra al
seu petit regne de taifes?
El voluntariat està molt atomitzat, i en algunes administracions locals i supramunicipals ja els va bé per controlarlo. És veritat que en aquests
darrers anys de vaques grasses
algunes entitats han crescut de
forma significativa però encara
n’hi ha moltes de petites que
van seguint la llei del pèndul:
ara a dalt, ara a baix, ara hi sóc,

ara no. Normalment la posició
depèn de les persones capdavanteres en cada etapa.
En absolut creiem que això
sigui forçosament dolent.
Aquestes associacions són més
àgils, permeten més participació dels voluntaris i potser, en
temps de crisi, ho tenen més
fàcil per acomplir els seus objectius. Però aquesta atomització no permet economies d’escala, no fa possible dialogar
amb l’Administració de tu a tu,
fa difícil trobar mecenatges, és
més dificultós fer formació de
qualitat o grans actes de reafirmació, etc.
Agrairem als lectors que ens
ajudin a contestar la pregunta
de moda: per què? Si alguna
entitat vol fer més treball en
xarxa que ens ho digui; a la
Unitat Territorial de Girona de
la FCVS estarem encantats de
fer d’intermediaris. Mentrestant, si algú vol fer debat sobre
la pregunta encetem una nova
secció: EL DEBAT. Només cal
que envieu els vostres comentaris a l’adreça de correu electrònic «girona@federacio.net» i
els posarem al proper número.

DIjoUS 28 DE jULIoL
Bescanó. Inauguració del servei
de rentat de cotxes de la Fundació
Ramon Noguera. Lloc: Polígon de
Montfullà. Hora: 12 h. Organitza:
Fundació Ramon Noguera. Informació: 972 237 611.
comunicació@fundaciornoguera.co
m

DIIVENDrES 29 DE jULIoL
 L’Escala. Donació de sang Lloc:
Can Maset / Plaça de les Escoles.
Hora: de 16 a 21 h. Organitza: Associació de Donants de Sang de Girona
i Comarques.

DISSABTE 30 DE jULIoL
 Salt. IV Gala Benèfica – Dansa
Oriental. Lloc: Teatre Municipal.
Hora: 19 h. Organitza: Fundació
Oncolliga Girona. Informació: 972
224 963.
 Llagostera. Donació de sang
Lloc: Casino Llagosterenc. Hora: de
10 a 14 h. Organitza: Associació de
Donants de Sang de Girona i
Comarques.

DIUMENGE 31 DE jULIoL
 Banyoles. Donació de sang
Lloc: Club Natació. Hora: de 10 a
14 h. Organitza: Associació de
Donants de Sang de Girona i
Comarques.
 Figueres. Concert benèfic a
càrrec del Grup Pinocchio. Lloc:
Plaça Josep Pla. Hora: 21 h.
Organitza: Grup MIFAS. Informació:
972 414 041.
sdevesa@mifas.cat

DIMECrES 3 D’AGoST
Lloret de Mar. Sopar amb els components del Dúo Dinámico. Lloc: Hotel Guitart Monterrey. Hora: 21 h. Organitza: AECC – Catalunya Contra el
Càncer. Informació i reserves: 972
201 306.

DISSABTE 27 D’AGoST
 Palafrugell. Festival Benèfic.
Lloc: Espai Els Ametllers. Hora: 21 h.
Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Informació: 972 224 963 .

A PArTIr DE SETEMBrE
 Salt. Programa formatiu de suport a la integració sociolaboral de
ciutadanes extracomunitàries. Lloc:
Hotel d’Entitats Organitza: GRAMC.
Informació: 972 219 600 sociolaboral@gramc.org.

25 DE SETEMBrE
 Girona. 10a Marxa del Xuixo. Lloc
sortida: Davant Pavelló Firal de Girona. Hora: 9:30 h. Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Informació: Al
telèfon 972 224 963 .

