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SANTA CRISTINA Comissen més de 36
tones de pinyes recollides sense permís u14

LOTERIA DEL NEN Girona és una de les
províncies que menys diners s’hi juga u13

LOT DE TRES PAELLES
D’alumini forjat, amb mànec ergonòmic i
acabat amb fusta, aptes per a tot tipus de focs
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Els metges carreguen contra
el Govern per no endurir les
restriccions per Cap d’Any
uUn expert augura que la soca anglesa

uIlla no descarta la tercera onada, però

portarà més contagis que a la primavera

considera que es pot «minimitzar» u2 a 6
ACN

El 40% dels
autònoms diu
que tancarà si
s’apliquen més
limitacions a la
seva activitat
uUN INFORME DE PIMEC MOSTRA
UN PANORAMA DEVASTADOR PER
ALS EMPLEATS PER COMPTE PROPI
SI HI HA TERCERA ONADA u22

El cap de la
Policia Local de
Lloret deixa el
càrrec després
de vuit anys
n Joaquim Martín se’n va de la localitat de la Costa Brava per convertir-se en el nou responsable de la
policia de Sant Cugat del Vallès. u15

u ENTREVISTA
ÀLEX FERNÁNDEZ

PORTAVEU DE LA PLATAFORMA MÉS PLURALS

«Amb un millor
finançament de la
concertada baixaria la
segregació escolar» u17

A més a DdG
uEL COMERÇ DE PUIGCERDÀ DEMANA UN RESCAT per fer front a la complicada situació que viu després del tancament perimetral de la Cerdanya

durant les festes de Nadal, la seva temporada alta. Als comerciants se’ls acumulen els estocs i consideren insuficients els ajuts del Govern català. Precisament ahir,
l’executiu va aprovar un paquet de 4,6 milions d’euros per a diferents sectors econòmics, sobretot el turisme i la restauració, de la Cerdanya i el Ripollès. u10

Nou entitats
socials creen
la federació
«Girona
Voluntària»
n La coordinadora té per objectiu
promoure un nou tipus de voluntariat, que s’obri a nous perfils de
col·laboradors, i ampliï les activitats
més enllà de l’acció social. u7

GIRONA VOLUNTÀRIA

El Govern congela el
salari mínim i evita
dir quan el revisarà u23

EsportsDdG u28 a 32
BARÇA 1
EIBAR 1

Nova relliscada
del Barça, que
acomiada l’any
amb un empat
uDEMBÉLÉ REAPAREIX AMB UN

GOL SALVADOR CONTRA L’EIBAR

Alguns dels representants de les entitats constituents de Girona Voluntària.

Pedri, abatut.

EFE/ALEJANDRO GARCÍA

ASSOCIACIÓ MIFAS
Diari
de Girona
DIMECRES,
30 DE DESEMBRE DE 2020

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE DE 2020 7

CORREU ELECTRÒNIC

Girona-Gironès

girona@ddg.cat

Nou entitats socials
s’uneixen en la federació
«Girona Voluntària»
uLa

nova coordinadora vol rejovenir i actualitzar el teixit voluntari
a la ciutat uL’entitat crearà una borsa de voluntaris independents

JUDITH VILADOMAT PUIGGRÒS. GIRONA

n Neix a Girona una nova federació sense ànim de lucre, a partir de
la coordinació de 9 entitats socials
de la ciutat. S’anomena Girona Voluntària, i té per objectiu promoure un nou tipus de voluntariat, que
s’obri tant a nous perfils de col·laboradors, com a un gran ventall de
serveis més enllà de l’acció social.
Tot plegat, amb la vista posada a

cobrir les noves necessitats de la
societat, algunes de les quals han
aflorat amb la pandèmia de la covid-19.
Les entitats que han impulsat
Girona Voluntària són: l’AFA del
Centre d’Educació Especial Palau,
l’Associació MIFAS, l’Associació
Multicapacitats, la Fundació Oncolliga, la Fundació Ramon Noguera, la Fundació Sant Vicenç de

Paül, la Fundació SERGI, SupportFundació Tutelar Girona i el GEiEG-Grup Excursionista i Esportiu
Gironí. Totes elles treballaran en
xarxa i amb voluntat de fer un projecte «comú i compartit».
Ampliar els col·laboradors
Les entitats involucrades creuen
que «el voluntariat necessita un relleu», explica Maria Mercè Roca,

presidenta de Girona Voluntària,
que afegeix que el teixit voluntari
actual «és molt potent, però necessita ampliar-se i rejovenir-se». Explica que gran part dels voluntaris
són persones grans que tenen
temps per dedicar-hi, sobretot
amb la jubilació, mentre que, des
de la nova federació, defensen que
el voluntariat es viu «tota la vida» i
que, de fet, és una forma de fer-ho
«de cara a la societat». Per això faran campanyes de sensibilització
que «engresquin» les persones a
fer-se voluntàries.
Més enllà d’activitats socials
Un altre objectiu de la nova entitat
és mostrar que els serveis a fer poden anar molt més enllà de temes
socials. Roca parla d’àmbits menys
coneguts en tipologies de voluntariat, com poden ser el mediambiental, el voluntariat amb animals domèstics, l’esportiu o el cultural. «Ajudar a llegir, a entendre
el teatre», posa d’exemple Roca.
«La societat avui dia té moltes

LOCAL

La federació presidida per
Maria Mercè Roca valora
tipus de voluntariats més
enllà del social, com
l’esportiu o el cultural
Una forma poc comuna
d’ajudar, però que
promouran des de
la nova entitat, és el
voluntariat en família

demandes, i n’hi haurà més, perquè les administracions no hi arriben o no són conscients d’alguns
problemes», explica la presidenta
del nou projecte. Aquest començarà a actuar a la ciutat de Girona,
amb la intenció d’expandir-se a la
resta de territori gironí.
Borsa de Voluntaris
L’aposta de Girona Voluntària per
«una gestió de proximitat i una interlocució ràpida i directa amb les
entitats» es tradueix en la creació
d’una borsa de voluntaris conjunta. D’aquesta forma tindran, en reserva, totes les persones amb voluntat de fer qualsevol classe de
voluntariat, segons indiquen. A
més, aquestes persones no estaran
vinculades a cap entitat concreta,
sinó que seran polivalents. En registrar-se, podran marcar quins
són els seus interessos, perquè
també és important «passar-ho bé
mentre fas el servei; aquests són
els més satisfactoris», manifesta
Roca.

Alguns dels representants de les entitats durant la trobada constituent de Girona Voluntària.
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Voluntariat en família
Una manera poc comuna de fer
serveis voluntaris, però que des de
Girona Voluntària també promouran, és el voluntariat en família.
«No se sol fer gaire a Catalunya, on
la gent ho fa de forma individual»,
apunta Roca. Aquesta modalitat,
en canvi, es basa en compartir l’experiència «amb els fills o els nets».
«És molt important, perquè posa
les bases del que serà la llavor del
voluntariat en la gent més jove»,
destaca la presidenta.

