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DISSABTE 14 DE SETEMBrE

Riells i Viabrea. 2on Sopar Solidari
Lloc: Casal del poble Hora: 21h Organitza:FundacióOncolligaGirona.Informació: Tèlf. 972 224 963 o www.oncolligagirona.cat
Olot. Jornada d’esport sense barreres. Pavelló Municipal d’Esports Hora:
Tot el dia Organitza: MIFAS, amb la
col.laboraciódel’Ajuntamentd’Olot.Informació: Telf. 972 414 041 o mailto:
sdevesa@mifas.cat

DIUMENGE 15 DE SETEMBrE

L’Estartit. 6è Walk for Life, marxa
popular de 7 km Lloc: Passeig marítim
Hora: 9h Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Informació: Telf. 972 224
963 ww.oncolligagirona.cat

SETMANA 16-22 DE SETEMBrE

 Figueres. Setmana de l’Alzheimer.
Postulació i stands per la ciutat. Inauguració de la nova seu. Organitza:
A.M.A. (Associació Malalts d’Alzheimer
iAfectatsdeFigueresiAltEmpordà)Informació: Tel. 972 503 814 o alzheimerfigueres@hotmail.com

DIjOUS 26 DE SETEMBrE

 Girona. Acte de celebració dels 25
anys de la Fundació SER.GI. Lloc: Sala
d’actesdelaCasadeCultura. Hora:19h
Organitza: Fundació SER.GI. Informació: Telf. 972 410 462 o comunicacio@fundaciosergi.org

DIvENDrES 27- DIUMENGE 29
DE SETEMBrE

 Girona. novaCultura, una nova culturadesalutLloc:BarriVellHora:Totel
diaOrganitza:FundacióOncolligaGirona.Informació:Telf.972224963o bé
www.oncolligagirona.cat

DIUMENGE 29 DE SETEMBrE

Banyoles. Concertbenèfic,acàrrec
d’Alba Bosch (soprano) i Clara Benet
(piano) Lloc: Auditori de l’Ateneu Hora:

19h Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Informació: Telf. 972 224 963 o
www.oncolligagirona.catDonatiu:12€

DIMECrES 2 D’OCTUBrE

Girona.IIJornadad’associacionisme
i salut de Girona, adreçat a professionals i tècnics del món de la salut, tècnicsivoluntarisd´entitatsiaciutadans
interessats en el tema . Lloc: Sala d’Actesdel’HospitalJosepTrueta.Hora:16
-20hOrganitza:FederacióCatalanade
Voluntariat Social. Informació i inscripcions: 972 227 911 i girona@voluntaris.cat

DISSABTE 5 D’OCTUBrE

 Port Aventura. V Trobada Fent
amics amb Down Catalunya. Trobada
de les entitats membres de la Coordinadora Catalana Síndrome de Down.
Lloc i hora: Contactar entitat. Organitza: Fundació Astrid 21. Informació: telèfon d’informació: 972 234 019 o bé
info@fundacioastrid.org Desplaçament i/o entrades a preus especials.

DIUMENGE 6 D’OCTUBrE

 Girona. 12a Marxa del xuixo, marxa
popular (2 h aprox.) Lloc sortida: Jardins
deVistaAlegre. Hora:9:30hOrganitza:
Fundació Oncolliga Girona. Informació:
Telf.972224963 www.oncolligagirona.cat Donatiu: 3,50€
L’Estartit.PescasolidàriaLloc:Platja Hora: 9h Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Informació: 972 224 963
o www.oncolligagirona.cat

FORMACIÓ

 Grups de formació i alfabetització
peradonesimmigradesi“Grupsdesuportpsicosocial.Localitats:Salt,Girona
(barri de Pont Major), La Bisbal i Palafrugell Durada: del 12 de setembre i
fins el mes desembre Organitza:
GRAMCInformacióiinscripcions:c.Rutlla, 143, al tel. 972 219 671, o bé a
formacio2@gramc.org
MARC MARTÍ

El passat juliol es van celebrar unes jornades amb activitats
aquàtiques a favor de la fundació Oncolliga i contra el càncer.

Presentació de la nova aplicació solidària pel mòbil.

avant l’augment de
necessitats que han
d’atendre les entitats
socials, els sistemes
tradicionals de recollides de fons
(postulacions, ingressos en
comptes bancaris, etc.) no són
suficients i cal cercar noves formes d’obtenir els recursos necessaris i a l’hora facilitar la donació. Fa poc temps apareixien
les plataformes de micromecenatge, també per projectes socials, que es van consolidant
però que estan pensades per accedir-hi des d’un ordinador. Ara
és el moment de les aplicacions
pel mòbil.
Càritas Diocesana de Girona
s’ha afegit al carro de l’ús de les
noves tecnologies i recentment
va presentar una aplicació pel
mòbil anomenada Càritas App.
Segons Martí Batllori, secretari
general de l’entitat, «s’han de
pensar les coses de forma dife-

D

rent, s’ha d’innovar i s’han d’aplicar noves estratègies i noves
tecnologies tant en els nous projectes socials com en la gestió de
les pròpies per acostar-nos a la
societat civil». Aquesta aplicació
vol ser el reflex dels temps que
vivim, on cal més col·laboració
entre tots, sumar esforços i tenir
més generositat amb les persones del nostre entorn.
Així doncs ja estan en marxa
les microdonacions 2.0 amb Càritas App, amb l’objectiu de simplificar i agilitzar el tràmit de la
donació i així arribar a molta
més gent. Càritas App és una
aplicació per a dispositius mòbils en què els usuaris tenen la
possibilitat de fer microdonatius
immediats, només de tocar l’App
amb el dit.
La nova aplicació ja es pot
descarregar des de l’Apple Store i
molt aviat també estarà disponible per la plataforma Google

Play. La descàrrega de l’aplicació
és gratuïta i permet fer donatius
a partir de 0.89 €. A l’abast de totes les butxaques.
Una altra característica de l’ aplicació és realitzar de forma periòdica alertes sobre necessitats
especifiques i urgents que s’han
de cobrir en el territori, com en
cas de falta d'algun producte específic als centres de distribució
d'aliments o de roba d'abric a
l'hivern. D’aquesta forma la interacció amb els usuaris pot ser
immediata; fins i tot permet que
l’usuari que rep l’avís pugui comunicar aquestes necessitats als
seus contactes mitjançant les
xarxes socials «amb la intenció
que segueixin l’exemple». Només cal un smartphone, una
aplicació i passar el dit per la Càritas App.
Això és la SolidaritApp!
Xavier Ribas (Girona)

PARLANT DE MOTIVACIONS
N
o puc explicar cap
llarga experiència de
voluntariat encara.
Tot just començo. En
un hospital. Quan vaig anar a
parlar amb la coordinadora pensava que em preguntaria per les
motivacions, i que jo no sabria
ben bé què dir-li. Em va fer força
preguntes, cert, però no aquesta.
Me la trasllado, doncs, més
que per trobar una resposta intueixo que per començar a teixir un
relat, el meu primer relat de voluntariat.
No, no cal que controlem, justifiquem o argumentem totes les
nostres accions. Però és certa una
cosa: mai m’havia plantejat de ser
voluntària. No havia sentit aquesta vocació. Així, ara, per què?
Tinc una amiga que ha fet vo-

luntariat a l’Àfrica. La va moure
l’amor d’un noi i l’ha atrapat l’amor a un país. Sense haver-ho
previst. Però no és a partir d’ella,
que se m’ha desvetllat la motivació. De petita vaig rebre una formació religiosa, diguem-ne «intensa» i tot i que en créixer l’oblidés, sé que les coses que ens ensenyen de petits queden impregnades en racons de l’inconscient.
Em ve d’aquí, l’esperit de servei?
O es tracta del tsunami que ha
arrasat la meva vida els darrers
anys? Entre altres, l’ha provocat la
pèrdua dels pares, després de
llargues estades hospitalàries, i el
sentiment que no vaig poder ser
amb ells com hagués volgut. Potser és un joc de compensacions.
Les ganes de canviar el ón...Una
reacció contra l’individualisme,

l’egoisme, l’oportunisme i altres
«ismes» amb què combreguen
molts i que, a molts altres, ens fan
sentir cansament, saturació i desencís. L’interès únic de fer el bé,
de ser útil. De contrarestar. Gratuïtament. Perquè sí.
No sé si la meva motivació és
alguna d’aquestes o un xic de
cada, i més. Tant se val. Al capdavall compten els fets: tantes persones que s’ofereixen i generen
esperança, alleujament i benestar
en els altres! I que també són més
felices, perquè això de donar és
com un bumerang que retorna a
la mà de qui el llença. I jo vull
provar-ho. Perquè tinc l’ocasió i
l’oportunitat.
No em cal saber res més.
Annabel Ventura (Palamós)

