COMARQUES

Diari de Girona | DIJOuS, 13 DE MAIG DE 2010

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL

L’Agenda
VOLUNTARIAT

 Girona. Girona Intercultural 2010
Conversa: El codesenvolupament: límits i virtuds en relació amb la ciutadania i el desenvolupament, amb Rafael Grasa. LLoc: Pati de la Diputació
de Girona Hora: 19 h. Organitza: Fundació Ser.gi.

DIJMECRES 26 MAIG
DIJouS13 MAIG

Girona.Conferència-tertulia: Apendre a relaxar-se amb Miriam Ferrer i
Avellí. psicologa. Lloc: Casa de la Cultura. Hora: 19 h. Organitza: Giicor.

Girona. Girona Intercultural 2010
Cuchara de palo. Obra en format monòleg d’humor. Companyia LaDolçaVita Lloc: Sala La Planeta Hora: 22 h.
Organitza: Fundació Ser.gi.
► Arbúcies. Conferència Col.loqui Dr
Rafael Masià Cap del Servei de Cardiologia i Director Mèdic de l’hospital
Josep Trueta. Lloc: Sala d’Actes de la
Llar de Jubilats. Organitza: Gicor.

 Girona. Pel.lícula: Las Alas de la
Vida.Com Viure les últimes etapes de
la Vida.Moderador: Dr. Ferran Cordón,metge de familia Lloc: Sala actes de l’hospital Dr. Josep Trueta.
Hora: 21 h.

DIVENDRES 15 MAIG

DIVENDRES 28 MAIG

 Girona. Concert 6a edició del
Festival Solidari de Música de
Girona Art i Altruisme d’Ivan
Herranz Muñoz. Hora: 20,30 h, Lloc:
Auditori Josep Viader Casa de la
Cultura. Preu: 6 € reserva entrades
per telèfon (trucant al 972 20 51
77)o també a
amarggirona@telefonica.net o
Organitza: l’Associació Malalts
Renals Girona (AMARG).

DIMARTS 18 MAIG

 Girona. Girona Intercultural 2010
Debat: Desmuntant tòpics sobre la
prostitució amb Dolores Juliano,
Montse Neira, Clarisa Velocci, Rosa
Maria Lloc: Pati de la Diputació de Girona Hora: 19 h. Organitza: Ser.gi.

DIMARTS 25 MAIG

DIJouS 27 MAIG

 Girona. Girona Intercultural 2010
Documental: El tren de la memòria de
Marta Arribas i Ana Pérez, Documental sobre els espanyols que van
emigrar a Europa als anys 60. Lloc:
Museu del Cinema de Girona Hora:
19 h. Organitza: Fundació Ser.gi.irona.
 Girona. Celebració del Dia Mundial
sense tabac. Lloc: Auditori Palau de
Congressos de Girona. Hora: 10 h Organitza: Fundació Oncolliga de Girona tel. 972-224963.

DIJMECRES 26 MAIG
 Girona. Curs El Camí de les Relacions: Les emocions, Els Valors i els
Conflictes . FCVS Hotel d’Entitats.
C.Rutlla, 20-22, 17002 girona@federacio.net. 972-22 79 11.

Ma Lluïsa Ferrer, d’Atrïd-21,
rep la Creu de Sant Jordi
GIRONA | JORDI BARÓ

La Creu de Sant Jordi és un dels
màxims reconeixements que pot
rebre una persona per part de la
Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera vol distingir les
persones naturals o jurídiques
que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya.

En l’edició d’aquesta any una entitat federada de les comarques gironines ha estat una de les premiades ha sigut Maria Lluïsa Ferrer i Martínez, en reconeixement
a la seva valuosa tasca com a fundadora i presidenta de la Fundació Síndrome de Down de Girona
i Comarques Astrid-21.
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Telèfon: 972 22 79 11
girona@federacio.net

Outaïle Benabid
Delegat Territorial Catalunya de l’Associació Accem (Girona).

«El voluntariat és clau en
el procés d’inserció social»
GIRONA | JORDI BARÓ

Els orígens de la seva Associació es remunten a partir de l’any
1951, quin fou el motiu d’iniciarvos en aquesta tasca de l’atenció
i acollida de refugiats i immigrants ?
R Accem és una organització sense ànim de lucre que treballa amb
persones immigrades, sol·licitants
d’asil, desplaçades i refugiades a
nivell estatal, promovent la inserció i la igualtat de drets i deures de totes les persones independentment del seu origen sexe,
raça, religió o grup social.
P Quines altres accions es duen
a terme a l’ Associació i què en
destacaria?
R A Accem es desenvolupen diferents propostes d’acció social
vinculades als àmbits d’actuació
com la formació, la mobilització i
la participació, l’atenció directe, l’acollida i la inserció sociolaboral.
També cal destacar el treball que
estem realitzant amb les víctimes
de tracte i tràﬁc d’éssers humans
a nivell estatal i autonòmic.
P
El vostre àmbit d’actuació es
estatal, i amb connectivitat a les
xarxes europees. Quina és la vostra experiència en aquest sentit
i que us aporta tenir una visió
més enllà de les fronteres?
R
Des dels nostres inicis, uns
dels nostres objectius ha estat el
d’establir contactes i obrir vies de
col·laboració amb diferents organitzacions i entitats que, com
nosaltres, participen i treballen en
les mateixes àrees tant des del
nostre propi entorn com des d’alP

Outaïle Benabid.

tres països. Per això formem part
de les següents Xarxes com la
Xarxa internacional que treballa
pels Drets dels Immigrants Indocumentats, la Coalició Internacional sobre la Detenció de Refugiats, Sol·licitants d’asil i Emigrants. Consell Europeu de Refugiats i Exiliats. Repertori Europeu
per a la Integració. Xarxa Europea
d’intel·ligència Territorial. Xarxa
Europea Contra el Racisme.
P Teniu voluntaris a la vostra associació i quina feina hi desenvolupen?
R Podem resumir la participació
del voluntari en activitats formatives i activitats del lleure acompanyant. Els nostres projectes estan dirigits a persones immigrades
a Catalunya també estan dirigits a
persones que han abandonat les
seves cases fugint de guerres, persecucions per motius religiosos,
polítics, ètnics, per qüestions de

nacionalitat o per la seva pertinença a un determinat grup social
i ho deixen tot per salvar les seves
vides. Entre aquests grups també
hi ha persones que necessiten
protecció internacional i que són
perseguides pel simple fet de ser
dones, gais, lesbianes o transsexuals.
P Amb l’actual situació econòmica que viu el país, molts immigrants han tornat els seus llocs
d’ origen, es tenen dades i quina
valoració en feu ?
R Des dels nostres inicis (1991)
hem gestionat programes vinculats al retorn com a una opció
més per les persones que han
volgut retornar al seu país d’origen
per que han considerat que el
seu procés migratori ha arribat al
seu límit, amb l’idea de retornar
per engegar un nou projecte en la
seva vida a nivell personal i professional. El retorn com a solució
ha segut ben acceptat per part de
la població immigrada. Aquest
programa redueix el risc de violació dels drets humans i salvaguarda la dignitat de la persona retornada. Per aquests motius, El retorn Voluntari és a dia d’avui un
element fonamental de qualsevol
política eﬁcaç de gestió de la migració.
P Què creieu que us pot aportar
el ser membres de la Federació
Catalana de Voluntariat Social ?
R Ens aporta molt com a entitat
pels serveis que ens ofereix i en segon lloc per representar el tercer
sector en els diferents espais d’interlocució amb l’administració.

AMB SAL I PEBRE ELS REFERENTS
La nostra federació
està d’enhorabona.
Dues persones vinculades han tingut el
reconeixement que mereixen
per la tasca realitzada. La primera, Maria Lluïsa Ferrer, per la
seva valuosa tasca com a fundadora i presidenta de la Fundació
Síndrome de Down de Girona i
Comarques Astrid-21 ha estat
guardonada Creu de Sant Jordi.
La segona, Maria Assumpció
Vilà, fins fa uns dies presidenta
de la Federació Catalana de Voluntariat Social, és ara la nova
Síndica de Greuges de Barcelona.
Aquestes distincions a dues
persones que han treballat pel
país de forma totalment altruista
i solidària dedicant molt del seu
temps als altres, va propiciar un

L

debat a la nostra reunió dels dilluns: els referents. L’actual crisi
econòmica treu les vergonyes a
moltes persones i actituds. Els
economistes, després d’una etapa que podem anomenar del
«Porsche Cayenne» fàcil, estan
parlant ara de l’educació per l’esforç i els valors i adverteixen que,
a partir d’ara, per aixecar l’economia del país, a més d’altres coses, cal formar-se i treballar: s’ha
acabat el bròquil!.
Qualsevol persona entesa en
pedagogia sap de la importància
que tenen a l’infància i joventut
els referents, el testimoniatge.
Avui, els referents més importants surten en una pantalla ja
sigui en format televisió, i-pod,
Internet, cd, consola, i-box, etc.
Això en certa manera es un
avantatge ja que en facilita l’ac-

cés i per tant és mes accessible
als joves. La qüestió no és el format, sinó el contingut. Si parlem
de la importància de l’esforç i els
valors, sembla que trobar els referents es tasca fàcil: persones
públiques que surten sovint en
alguns mitjans i que han destacat i s’han fet famoses pel seus
valors i esforç.
Els fets, les persones, entitats,
programes, jocs, que més surten
darrerament a la pantalla són:
els «pelotazos»: Francisco Correa, Pablo Crespo, Francisco
Camps, Fèlix Millet, Jordi Montull, Guti, Jaume Matas, Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco,
Macià Alavedra, Lluís Prenafeta,
Ronaldinho, La Noria, Sálvame,
Supervivientes, Vuélveme Loca,
Cristiano Ronaldo, Mujeres y
Hombres y viceversa, X-men,

Flashing, World of Warcraft,
Habbo Hotel, Julián Muñoz, La
Pantoja i la reina: Belén Esteban.
Segur que algun lector dirà
que fem trampa , que hem escrit
un recull de referents poc recomanables per assolir l’objectiu
anterior i que no hem posat d’altres que si poden ser referents
positius: el testimoniatge de
molts joves que entrenen cada
dia per ser millors en l’esport i
als que és difícil trobar pavellons
en condicions, tampoc aquells
que són caps escoltes i monitors
d’esplai que moltes vegades han
de treballar en condicions pèssimes per què no tenen locals
adequats, tots els que estudien
per ser bons científics i potser
han de marxar, els que dediquen
hores i hores per poder ser bons
músics i no tenen locals per as-

sajar ni mitjans a on donar-se a
conèixer, moltes de les persones
d’entitats federades que dediquen part del seu temps de lleure a altres persones més necessitades i que han de pagar lloguer
per poder utilitzar locals, etc.
Per què vostè que llegeix
aquestes ratlles no pugui dir que
fem trampes posarem noms:
Jaume Alsina, Alberto Aza, Agustí Maria Bassols, Joan Botam, Teresa Maria Castanyer, Josep Maria Codina, Maria Lluïsa Ferrer,
Tomàs Gil, Maria Assumpció
Vilà, etc. Totes aquestes persones i moltes més que no hem
posat han estat guardonades
amb la Creu de Sant Jordi. Són
referents, si però: els coneixia el
lector? Gràcies Maria Lluïsa i
Maria Assumpció, que seguiu
aportant el vostre testimoniatge.

