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L’Agenda

VOLUNTARIAT

DIvenDres 19 De novembre

 Girona. Inici seminari sobre
intervenció en drogodependències
i adolescència altres dies 29, 26 i
27 de novembre Lloc : Fundació
Sergi Hora: 16 a 21 h hores de
dilluns a divendres i dissabtes
matins de de 9 a 14 h. preu: 100 €
(85 € per als membres del CEESC i

del COPEC).Els aturats tenen un
descompte del 50 %. Organtiza:
Fundació Sergi.
Girona. I Diada Astrid-21 . Carpa Infantil amb animació, jocs inflables,
pallassos, tallers i alguna altra sorpresa. Lloc: Plaça de la Constitució
Hora: de 9,30 a 14 h.
 Girona. Music Down actuació d’un
conjunt de músics format per nois
amb discapacitats i per músics professionals que hi col.laboren. Lloc:
Auditori Narcís de Carreras Hora: 18
h. Preu: 10 €.
 Girona. Sopar commemoratiu
menu elaborat per Celler de Can Roca
Lloc: Mas Marroch i amb l’actuació del
grup de teatre Astrid-21 i El Mag Fèlix Hora: 20,30 h. Preu: 65 € Organitza: Fundació Astrid-21 Pedagogia
Social.

Programa de l’acte.

Un any més la Federació Catalana del voluntariat social i l’ajuntament de Girona organitzen i
volen convidar tothom qui ho vulgui a assistir a la nit del voluntariat a Girona, trobada anual dels
voluntaris i voluntàries de les comarques gironines que enguany
arriba a la cinquena edició.
L’acte tindrà lloc el divendres 5
de novembre, a partir de les 8 del
vespre, al Palau de Fires de Girona. L’esdeveniment comptarà amb
la presència de l’expert en comunicació i acreditat divulgador del

Telèfon: 972 22 79 11
girona@federacio.net

Roser Llevat
Presidenta provincial de Creu Roja

DIssabte 11 Desembre

V Nit del Voluntariat al
Palau de Fires de Girona
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creixement personal Xavier Guix,
que farà una interessant conferència, i la nit serà amenitzada pel
grup musical els tranquils. Per
acabar, hi haurà un sopar a peu
dret. Col.laboren en l’acte: Generalitat de Catalunya-secretaria
d’acció Ciutadana, la Diputació de
Girona, Cambra de Comerç de
Girona, Fira de Girona, La Fageda,
Galetes trias i Despiral.
Per participar-hi només cal
conﬁrmar l’assistència abans del 4
de novembre per correu electrònic
(girona@federacio.net) o al telèfon
972 227 911.
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La Nit del Voluntariat de l’any passat.

ANIOL RESCLOSA

«Hem d’educar els nostres
joves en els valors humans»
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Com a entitat social no necessiteu gaires presentacions.
Sou i gaudiu de ser una de les
entitats més conegudes per la
ciutadania, quines varen ser les
primeres actuacions aquí a Girona i quin en fou el motiu?
R Les primeres actuacions van
estar vinculades al transport de
malalts urgents amb ambulància.
en aquell moment, era Creu roja
la que realitzava quasi la totalitat
del transport sanitari a les nostres
comarques. vinculat a això van
aparèixer les primeres tasques de
prevenció i també formació. La
Creu roja va ser pionera en la formació en primers auxilis i socorrisme aquàtic i ha format a la
major part de les persones que
actualment estan vinculades a
aquest mon del transport sanitari. Paral·lelament es va desenvolupar Creu roja Joventut amb
campanyes tant populars com la
que en aquells moments es deia
«Campanya de reis». també es
van iniciar les primeres activitats
socials a traves del transport
adaptat
P Quines altres accions es duen
a terme a la vostra entitat i què
en destacaríeu?
R La Creu roja te un ventall
molt ampli d’activitats. son molt
conegudes les intervencions en
platges, emergències, amb gent
gran, etc. Per parlar d’algunes
que no son tan conegudes entre
la població destacaré la distribució de kits d’alimentació i higiene i entre població en situació
de necessitat, la teleassistència
mòbil per a dones víctimes de
violència de gènere, el programa
d’acollida i integració i el servei
d’assessorament jurídic per immigrants i refugiats, les actuacions en medi ambient, educació
per la salut i d’educació per la
pau i el desenvolupament de
Creu roja Joventut,....moltes.
Penseu que l’any 2009 varem
tancar amb mes de 60.000 usuaris i això vol dir molta activitat.
P Amb la recessió econòmica
actual, quines campanyes ha
engegat Creu Roja i quins en són
els resultats?
R De totes en destacaria tres: la
distribució de kits d’alimentació i higiene en col·laboració
amb les administracions, la distribució de productes alimentaris excedents de la Unió europea
que fem conjuntament amb la
Federació del banc d’aliments de
Girona i el projectes d’ocupació
vinculats a la formació i preparació per la recerca activa de treP

Roser Llevat.

EL TEST

Un desig:
La igualtat entre les persones.
2 Una cançó:
R «Mediterraneo», de Serrat.
3 Que canviaria d’aquest món:
R Mes que canviar, intentaria fomentar els valors de les persones a
traves de la cultura i la educació4 El que més valora d’una persona...
R La integritat.
5 Un fet històric que cal recordar:
R Molts en els darrers anys, la caiguda del mur de Berlín, el final de la
guerra Balcans, Obama com a President d’Estats Units, ....
6 Un llibre:
R «La vida entre costuras» de Maria
Dueñas Viniesas
7 Un color:
R Vermell.
8 Una afició:
R La Creu Roja.
9 Una pel.lícula:
R «La vida es Bella», de Roberto
Benigni.
10 Sent admiració per...
R La gent que reacciona davant el
que es injust i treballa per canviarho.
11 Girona és:
R Acollidora, integradora, ....
12 Ser voluntari és:
R Tenir valors i treballar activament
per respondre a necessitats segons
aquests valors.
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ball. La valoració és bona per part
nostre per què hem pogut ajudar
a moltes persones en aquest
context, que esperem que millori
el mes aviat possible.
P En la vostra entitat disposeu
de molts i molts de voluntaris i
quina feina hi desenvolupen ?
R actualment tenim més de

2.000 voluntaris a les nostres comarques que estan realitzant diverses tasques. tots els projectes
de Creu roja comptem amb voluntariat. Fan accions de diversos
tipus segons les activitats: prevenció en actes esportius, lúdics, etc. suport a la població en
emergències, actuacions de sensibilització, etc. també hi ha diverses nivells de responsabilitat, el voluntariat de Creu roja
també assumeix nivells de responsabilitat. Per exemple, a Creu
roja Girona el responsable de comunicació i el de cooperació internacional son persones voluntàries, igual que jo i tots el presidents.
P Quines iniciatives proposaríeu perquè el jovent tingui unes
perspectives de futur millors
tant en l’àmbit social com en el
món laboral ?
R Des de Creu roja treballem els
valors humans que ja apareixen
en els nostres principis, especialment a traves de les activitats
de sensibilització que treballa
Creu roja Joventut. el que penso que cal treballar des de totes
les institucions son els valors
educatius. Hem d’educar al nostre jovent en els valors humans,
solidaris i culturals que faran
millorar la nostra societat.
P Present i futur, hem de tirar
endavant, quin consell donaríeu:
R al jovent: com deia en el punt
anterior, formar-se en el valors
humans i educatius que els faran
créixer com persones amb capacitat de reﬂexió i, també, d’acció davant les injustícies. a la
gent que busca feina: intentar
mantenir-se positiu, formantse i fent una recerca activa de treball. al ciutadà del carrer : intentar combatre les corrents de
pensament i opinió que fomenten el rebuig als altres o les actituds poc solidaries envers els
altres. tothom pot passar un mal
moment en la seva dida o dels
seus.
P Què creieu que us pot aportar
el fet de ser membres de la Federació Catalana del Voluntariat
Social ?
R Creu roja creu en el treball en
xarxa i més ara, en un moment
en que els recursos son pocs i entre tots hem de donar resposta a
la necessitat de les persones. La
Federació fa una molt bona tasca relacionant les Institucions
que treballem amb el voluntariat
i també realitzant activitats que
millorin la formació i motivació
d’aquest voluntariat.

