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VOLUNTARIAT

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL

L’Agenda

VOLUNTARIAT

FINS EL 9 DE FEBRER

Figueres. Exposició: Dins del món
d’Amèlia Galeria Dolors Ventós. Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Informació: www.oncolligagirona.cat

DISSABTE 9 DE FEBRER

Comarques de Girona. Recollida
solidària pel Banc Farmacèutic. Lloc:
A les 33 farmàcies inscrites a la jornada. Hora: de 9 a 14 h. Organitza: Associació Banc Farmacèutic. Informació: www.bancofarmaceutico.es

DISSABTE 16 DE FEBRER

 Setcases-Vallter. Hora: 6:45h, sortida d’autocars des de l’estació d’autobusos de Girona. Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Inscripcions: Telf.
972224963 ww.oncolligagirona.cat

DIUMENGE 17 FEBRER

 Girona. Dansem - IV Espectacle de
dansa solidari de Càritas Girona. Lloc:
Teatre Municipal. 19h. Organitza: Càritas Girona. Informació: Entrades a 8€
al mateix teatre i entitats col·laboradores. Fila zero possible. Per a més informació: caritas@caritasgirona.cat

DIJOUS 21 DE FEBRER
 Girona. Conferència: La hipertensió, a càrrec del doctor Gabriel Coll de
Tuero i la infermera Marta Marichalar,
presentats pel doctor Rafael Masià
Martorell. Hotel d’Entitats (c/ Rutlla
20-22) Hora: 19h Organitza: GICOR.

CURSOS DE FORMACIÓ

Salt. Programa formatiu de suport a la integració sociolaboral de
ciutadanes extracomunitàries.
subvencionat pel MEYss i amb el cofinançament pel Fons social Europeu.
Inici: Mes de febrer. Hotel d’Entitats.
Organitza: GRAMC.
Informació i inscripcions : Anna Gutiérrez. Telèfons: 972 219 600 i 680
233 830 sociolaboral@gramc.org

Telèfon: 972 22 79 11
girona@federacio.net

Pere Tubert i Bassas
President de Mifas

«Tenim el repte de dignificar
les ajudes als discapacitats»
ANIOL RESCLOSA

GIRONA | XAVIER RIBAS

EL TEST

En quin any es constitueix la
vostra associació i quins van ser
els motius pels quals es va crear
l’entitat?
R La nostra entitat neix l’any 1979.
Fins aquella data hi havia manca
d’una entitat que representés els
discapacitats físics.
P Quins van ser els primers projectes que vàreu realitzar?
R Vam començar per l’escolarització de nens que estaven sense
escola, fomentar els esports adaptats i realitzar accions de reivindicació per la supressió de barreres,
entre altres. Més endavant vam iniciar programes de cerca de feina i
de integració laboral dels discapacitats físics.
P Quins són els projectes i serveis
que oferiu actualment?
R MIFAS ofereix en l’actualitat als
seus usuaris diversos serveis: centres de treball, borsa laboral, centre ocupacional, llar residència,
grup d’oci, residència assistida,
SIRIUS, formació, ajuda a domicili,
esport, atenció especialitzada i
assistència social psicològica. Els
podeu veure amb detall a la nostra web: www.mifas.cat
P Quins són els reptes actuals i
els de futur de la vostra entitat?
R Un primer repte, com moltes altres entitats, és el de superar la crisi. Un altre tant o més important és
lluitar per digniﬁcar les ajudes als
discapacitats
P La vostra entitat té seu a Girona però amb un desplegament
territorial important. En quins
municipis teniu activitat?
R A part de Girona, tenim centres
a Blanes, Figueres, Olot, Ripoll,
Palafrugell i Puigcerdà.
P A la vostra entitat disposeu de
voluntaris: quants són i quina
feina porten a terme?
P

Un desig:
Educació, salut i treball.
2 Una cançó:
R My way (A mi manera)
3 Un llibre:
R El viejo y el mar.
4 Una pel·lícula:
R Doctor Zhivago.
5 Què canviaria d’aquest món:
R La distribució del treball.
6 El que més valora d’una persona...
R La paraula donada.
7 Un fet històric per recordar:
R La Guerra Civil del 36 entre els espanyols.
6 Una persona a admirar:
R Una persona gran «sense renom».
7 Un color:
R El blau.
8 Una afició:
R Caminar pel bosc.
9 Girona és:
R Un poble gran.
10 Ser voluntari és:
R Donar sense rebre.
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Pere Tubert, en una roda de premsa.
R El nombre de voluntaris de la
nostra entitat va variant any a any.
Durant el 2012 es va assolir la xifra
de 34. La feina que hi desenvolupen és bàsicament: Col·laborar
amb el personal en activitats puntuals, donar suport a les persones
amb discapacitat que ho necessitin (desplaçaments, comunicació...), promoure les relacions entre el grup i la comunitat i facilitar
l’accés a les activitats de lleure i tas-

ques quotidianes. M’agradaria fer
especial esment al bàsquet: s’organitzen competicions com la Final de la Lliga Catalana de Bàsquet
en cadira de rodes (abril 2012), en
què les activitats paral·leles, com
per exemple la de sensibilitzar la
mainada sobre els jocs adaptats i
el seu corresponent avituallament,
necessiten d’un bon nombre de
voluntaris per poder dur-les a terme de forma satisfactòria. També

col·.laboren als tallers de Riudellots
i Vilafant, i a la Residència Oci.
P Quina part dels vostres voluntaris són joves? Quines propostes
cal fer als joves per entusiasmarse pel voluntariat?
R Una part signiﬁcativa. Crec que
per sentir-se engrescats la majoria
han de veure un aproﬁtament del
temps i una implicació en les propostes a realitzar.
P Què us aporta el ser membres
de la Federació Catalana de Voluntariat Social?
R Ens aporta la coordinació, la
divulgació i la seguretat en el treball d’equip i la relació corresponent.
X. RIBAS

Una trentena de farmàcies gironines participaran el 9
de febrer a la recollida solidària pel Banc Farmacèutic
GIRONA | XAVIER RIBAS

L’associació Banc Farmacèutic
organitza des de fa sis anys una Jornada de Recollida de Medicaments amb el lema Compra un
medicament per a qui ho necessita per tal de cobrir la necessitat de
medicaments i articles farmacèutics de les persones més vulnerables de la nostra societat. Aquesta jornada es farà enguany el 9 de
febrer i moltes de les farmàcies seguiran la recollida durant la set-

mana següent. La Jornada de Recollida de Medicaments té lloca les
farmàcies que voluntàriament s’hi
han inscrit. Els farmacèutics compten amb l’ajuda dels voluntaris
del Banc Farmacèutic que aquest
dia informen sobre la iniciativa als
ciutadans. Per segon any Girona
forma part activa dels territoris
on es du a terme aquesta jornada.
Si l’any 2012 van ser 6 entitats i 18
farmàcies de diferents poblacions
de les comarques gironines les

que es van adherir al projecte,
aquest any s’ha arribat a 8 entitats
i 33 farmàcies. Només Barcelona
i Madrid superen en resposta a les
comarques gironines.
Els beneﬁciaris dels articles de
farmàcia recaptats durant la Jornada de Recollida de Medicaments són els usuaris d’entitats assistencials que treballen amb persones en situació d’exclusió social
i pobresa, i que prèviament ho
sol·liciten al Banc Farmacèutic.

Una de les farmàcies que hi va participar l’any passat.

