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Pedagogia Social.

L’Agenda

VOLUNTARIAT

16 I 17 abrIL

 Girona. Curs de Voluntariat en
l’àmbit de l’Oncologia a càrrec de Tamara Saur, Sònia Fuentes, Ona Dausà i Núria Carsi. Durada: 12 hores.
Lloc: Fundació Oncolliga de Girona.
Preu 8 € voluntaris entitats federades, altres 25 € Inscripcions i organitza: Federació Catalana d’ Entitats
contra el Càncer tel 93-3148753 i a
Oncolliga Girona tel. 972-224963.5,

19,20 I 21 abrIL

DIjous 15 D’abrIL

Sant Gregori. Conferència: Conviure amb la fibromiàlgia, a càrrec Eva
Carvajal Psicòloga Lloc: Biblioteca
Miquel Martí i Pol. Hora: 20 h. Organitza: Associació Catalana d’Afectats
de Fibromiàlgia.
 Girona. Conferència «Resolució
de conflictes interpersonals» a càrrec de la Dra. Cristina Gisbert Psiquiatre Lloc: Sala actes de l’hospital
Dr. Josep Trueta. Hora: 21 h. Organitza: Voluntariat de Suport en la Solitud de l’Hospital Dr. Josep Trueta de
Girona.

16 I 17 D’abrIL
 Girona. Seminari sobre coaching
d’equips professionals. Durada: 20
h, Per a mes informació:
ttp://www.fundaciosergi.org/catala
/coachingequips10.htm Organitza:
Ser.gi Fundació Servei Gironí de

 Girona. Curs Bàsic de Voluntariat
(iniciació al voluntariat) coordinadora Maria Conxa Porrera Responsable
de l’àrea bàsica de voluntariat. Durada: 12 hores. Lloc: FCVS Hotel d’Entitats Cl Rutlla, 20-22 17002 Girona.
Preu 10 € Inscripcions i organitza:
Federació Catalana de Voluntariat
Social: HYPERLINK "mailto:girona@federacio.net" girona@federacio.net 972-227911 per a més informació a www.federacio.net

DIjous 13 DE maIg

 Girona. Cinefòrum: projecció de la
pel·lícula Hotel Rwanda. Lloc: Casal
Cartanyà. Organitza: Centre Cristià
Universitari de Girona.

14,15 I 16 maIg

 Llorà. Taller de Plantes i Flors de
la Vall del Llémena. Professora: Carme Bosch Lloc: Apartaments rurals
El Nus de Pedra. Per a mes informació: http://www.elnusdepedra.com
Organitza: El Nus de Pedra.

La FCVS organitza una
taula rodona sobre la
reinserció laboral
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FCVS

Presidenta de l’Associació de voluntariat blanenc

«Ens cal ser més generosos»
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BLANES | JORDI BARÓ

Quin any es va crear l’ Associació, i per quines raons va iniciar aquesta tasca?
R L’entitat fou creada l’any 1994 i
ens varem animar a fer tasques de
voluntariat a la vila de blanes per
tal de poder anar creant vincles
d’unió entre voluntaris d’altres
entitats diferents a la nostra.
P Quines altres accions es duen
a terme a l’ Associació i què en
destacaria?
R Les accions que duem a terme
són en general l’ajuda social als diferents col·lectius i acompanyament a la gent de la nostra vila.
P Una de les activitats originals
que també porteu a terme és el
servei de biblioteca a domicili.
Com va sorgir aquesta proposta
i quina valoració en fa?
R aquesta proposta va sorgir perquè des de la direcció de la biblioteca ens ho varen demanar i
ens va semblar interessant i positiva per a tirar-ho endavant el
servei està bàsica orientat a les persones de mobilitat molt reduïda.
aquest servei porta per nom:«Cultura a Casa».
P Darrerament Blanes, és un
dels municipis de les comarques
gironines que ha crescut més
en nombre d’habitants. Quina
afectació ha tingut en el vostre
municipi aquest creixement ?
R Ens estem trobant que ens arriben moltes demandes per part
de les treballadores socials de l’
ajuntament, com també altres tipus de demandes de gent nouvinguda per temes de cooperació.
P Teniu voluntaris a la vostra associació? Qina feina hi desenvolupen?
R sí que en tenim. Ells en són la
P
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Carme Cadenas.

EL TEST

Un desig:
Participar imaginativament en
l’organització.
2 Una cançó:
R Harmonia con el Mar.
3 Que canviaria d’aquest món:
R L’egoisme per la generositat.
4 El que més valora d’una persona...
R La sinceritat.
5 Un fet històric per recordar:
R El primer Congrés del Voluntariat
a Catalunya.
6 Blanes és:
R El millor.
7 Un color:
R El verd.
8 Una afició:
R La meva feina com a terapeuta.
9 Ser voluntari és:
R El compromís de forma meditada,
lliure i responsable.
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base per a poder tirar endavant el
voluntariat blanenc. Hi ha diferents tasques que desenvolupem:
acompanyament i lectura a persones ingressades a l’hospital comarcal, col·laboració a les residències de gent gran ajudant a les
sortides, fent tasques d’acompanyament i de lectura. Tasques de
lectura a domicili a través del servei de la biblioteca: «Cultura a
Casa» que hem comentat,
assessorament i informació a les diferents famílies de la vila que necessiten cobrir alguna demanda i
també la participació en actes de
sensibilització: festes de la diversitat, Cuines del món, una poma
per la vida campanya per l’esclerosi múltiple ....
P Quina és la seva opinió de l’actual situació econòmica que viu
el país ?
R Cal tenir paciència i reﬂexionar
molt ens aquests moments tan delicats.
P Present i futur: hem de tirar
endavant. Quins consells donaria:
R al jovent: que estudiïn i s’impliquin en el saber. a la gent que
busca feina: paciència. al ciutadà
del carrer: molta paciència i tirar
endavant.
P Quines són les diferents opcions de que es disposa per ajudar, col·laborar i participar en
l’associació ?
R Destacaríem tres opcions:
1- opció humana, ajudant a les
persones que ens necessiten i volen recolzament; 2- opció solidària, a traves de les activitats i
campanyes que organitzem i que
ens ajuden a autoﬁnançar-nos; 3opció comunitària, la tolerància
i el ser positius de cara als altres.

AMB SAL I PEBRE LA PRECARIETAT DEL SECTOR SOCIAL
a pocs dies va sortir a
les noticies que el
sector social era un
dels que havia creat,
proporcionalment, més llocs de
treball. La noticia ha d’il·lusionar
a totes les persones que treballen de forma remunerada o les
que, sense ànim de lucre, fem la
nostra aportació voluntària. Certament, el tercer sector s’ha incrementat de forma significativa
en els darrers anys.
La notícia i la il·lusió no ens
ha d’allunyar però de la reflexió.
El sector depèn en gran mesura
de les organitzacions públiques,
tan per l’obtenció de recursos
econòmics que possibilitin nous
projectes, com per el finançament de l’organització de les
pròpies entitats, i això porta a
una certa precarietat. El sector
privat no està present de forma
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Els participants a la taula rodona.
GIRONA | JORDI BARÓ

El passat dimarts dia 13 de abril
la Federació Catalana de Voluntariat social va liderar una convocatòria proposant una reﬂexió
sobre les diﬁcultats d’inserció laboral en el moment actual de diﬁcultat econòmica i explicar noves
iniciatives, tan públiques com privades, la jornada s’ha dut a terme
amb una concorreguda assistència de públic a l’ aula magna de la
Casa de Cultura de girona.
a l’acte, intervingueren els se-

güents ponents: ramon ballester
professor d’economia aplicada de
l’universitat de girona; jaume
Fàbrega, vicepresident de la Cambra de Comerç de girona; Laia Vidal , tècnica amb Promoció i Desenvolupament de la Direcció general d’Igualtat d’oportunitats del
Departament de Treball de la generalitat de Catalunya; Pepita Perich director-gerent de la fundació
ramon Noguera. La presentació
de l’acte fou a càrrec de Xavier ribas vicepresident de la FCVs.

important en el finançament
d’associacions i fundacions.
L’empresariat català, format majoritàriament per petites empreses, no té encara la cultura de les
donacions i les que fan els particulars van sovint adreçades a
unes fundacions determinades:
les que sovint anomenem com a
entitats grans. La legislació fiscal
tampoc ajuda gaire, però això ja
ho comentarem en una altra
ocasió. La possibilitat de continuar o no amb els projectes d’una entitat sense ànim de lucre
sovint depèn doncs, dels pressupostos públics i, per tant, les
persones que han aconseguit un
lloc de treball en aquest tercer
sector depenen d’unes subvencions que no sempre es poden
garantir i això dóna una certa inestabilitat que es veu agreujada
per la tardança en el cobrament.

De fet, hi ha entitats que, a dia
d’avui, encara esperen cobrar
part de les subvencions concedides l’any 2008 i, per tant, han de
recórrer a l’endeutament (amb
els interessos corresponents). La
preocupació hi és i cal tenir-la en
compte, és difícil endegar projectes a llarg termini en aquestes
condicions i també la creació de
llocs de treball estables i justament remunerats. El govern de
l’Estat vol aprovar una llei perquè les entitats públiques paguin a trenta dies però en aquests
moments amb el gran endeutament públic el més important es
saber que passarà si això no es
compleix: es sancionarà?, es pagaran interessos? seguirà tot igual com fins ara?
El tercer sector creix, alegremnos, però procurem que no faci
tintines.

