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L’Agenda

VOLUNTARIAT

DIumENgE 3 D’OCtubrE

 Torroella de Montgrí. Pesca
solidària i dinar solidari. Lloc:
Platja de l’Estartit. Hora: 7 h.
Organitza: Fundació Oncolliga
Girona.
 Palafrugell Teatre: Edith Piaf.
Lloc: Teatre municipal de Palafrugell.
Hora: 18 h. Organitza: Fundació
Oncolliga Girona.
 Girona. Excursió a les Gorges
de la Fou i Arles Sur Tech. Lloc
sortida: Estació d’autobusos Hora:
8,30 h. preu: 35€ Organitza:
Voluntariat de suport en la solitud.
Incripcions 677-465 589 Angelina
Bonet.

DImECrEs 6 D’OCtubrE

 Girona. Presentació XIV
Setmana del Cor Concert d’
Ensemble de Guitarres Acords.
Lloc: Auditori de la Casa de Cultura.
Hora: 19 h. Organitza Gicor
Associació Gironina de Prevenció i
Ajuda a les Malalties del Cor.

DIssAbtE 9 D’OCtubrE

 Torroella de Montgrí. Cinema
Toy Story 3 i tasteig de xocolata
Lloc: Port de Llançà Horari: tot el dia
Organitza: Fundació Oncolliga de
Girona.
 Girona. Master Teoria i
pràctica de la Interculturalitat.
Lloc: Facultat d’educació i psicologia
Dates: Cada dissabte de 9 cotubre a
8 de juliol. Hora: 9 a 14 h. Organitza:
Fundació Udg i Gramc.

DImECrEs 13 D’OCtubrE
 Girona. Taula rodona: Els
estudis de les malalties del cor a

Girona: projecte Regicor. Lloc:
Sala d’actes de la Caixa de Girona
Hora: 19h. Organitza Gicor
Associació Gironina de Prevenció i
Ajuda a les Malalties del Cor.
DIjOus 14 D’OCtubrE
 Girona. Passejada popular
pels voltants de Girona. Sortida:
punt de benvinguda del passeig de
la Copa de Girona. Hora: 11 h.
Organitza Gicor Associació Gironina
de Prevenció i Ajuda a les Malalties
del Cor.
 Girona. Visita dels voluntaris
de Gicor als malalts de cor de
l’hospital Dr Josep Trueta. Hora:
17 h. Organitza: Gicor Associació
Gironina de Prevenció i Ajuda a les
Malalties del Cor.
DIssAbtE 16 D’OCtubrE
 Girona. X Fira d’entitats de
Voluntariat de Girona. Lloc: Plaça
Salvador Espriu (al costat de la plaça
Mercat) Hora: 10 a 14 h.
Organitza Federació Catalana de
Voluntariat Social de la Unitat
territorial de Girona.
 Girona. II Marxa Popular,
hortes de Sta Eugènia i pla dels
socs. Lloc sortida: Pavelló de
Fontajau. Hora: 9 h. Organitza
Gicor Associació Gironina de
Prevenció i Ajuda a les Malalties del
Cor.
 Girona. Cloenda de la XIV
Setmana del cor i dinar de
germanor. Lloc: Hotel Carlemany
Hora: 14 h. Organitza: Gicor,
Associació Gironina de Prevenció i
Ajuda a les Malalties del Cor.
 Fornells de la Selva. El festival
de Fornells de la Selva. Lloc:
Pavelló polivalent Organitza:
Fundació Oncolliga Girona.
DIjOus 21 D’OCtubrE
 Girona. Conferència: Somnis
Atrapats. Lloc: Sala d’actes de
l’hospital Trueta: els efectes de la
crisis en la immigració. A càrrec dels
reporters de Tv3: Marc Faro i Anna
Teixidor. Hora: 21 h. Organitza
Voluntariat de suport en la solitud.

La plaça Salvador Espriu
acollirà el 16 d’ocubre la
Fira d’entitats del voluntariat
GIrOnA | J.BARÓ

una vegada més i ja en són 10
d’edicions de la Fira del Voluntariat, a on més de 40 entitats de girona i Comarques es troben al
carrer per a donar a conèixer els
seus projectes, i alhora captar Voluntaris per a les seves entitats.
La Federació Catalana de Voluntariat social de la unitat territorial
de girona, ha organitzat pel proper dissabte 16 d´octubre la X Fira
d’Entitats de Voluntariat, que tindrà lloc a la Plaça salvador Espriu
de girona (al costat de la plaça del
mercat de Lleó) de 10 del matí ﬁns
les a 14h.
Al llarg de la jornada s’aniran
desenvolupant diferents espectacles d’animació, actuacions en directe, els gegants de girona, com
també diferents tallers per a
grans i petits que oferiran més de
les 40 entitats participants de tots
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Una antiga edició de la Fira.

els àmbits: social, cultural, cooperació, mediambiental...
Altres col·laboradors que fan
possible tirar endavant la Fira són:
Ajuntament de girona, Diputació de girona, generalitat de Catalunya Departament de governació i Administracions Públiques, Obra social «La Caixa» i el
ministerio de sanidad y Política
social.
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Sergi Pascual
Director territorial a Girona de la Fundació IReS

«Cal potenciar el voluntariat»
Els orígens de la vostra associació es remunten a partir de l’any 1969. Quin fou el motiu d’iniciar-vos amb el compromís
d’acció social per la reinserció de
persones i col·lectius ?
R L’inici de l’activitat de la nostra
entitat se situa dins l’àmbit de les
presons de l’àrea de barcelona
amb l’objectiu de millorar les possibilitats de reinserció dels reclusos. D’aquí el nom original del
que llavors es va constituir com Associació «Instituto de reinserción
social». Des de llavors, el marc
d’actuació s’ha ampliat moltíssim. A girona la Fundació Ires inicia la seva activitat el 1995 amb
projectes adreçats a la inserció
social i laboral de persones en
risc d’exclusió.
P Quines altres accions es duen
a terme a la Fundació?
R treballem tres gran línies: Acció
social (acció social dins el sistema
judicial; inserció sociolaboral; accions contra la violència familiar i
de gènere; accions vers la infància,
joventut i família); recerca, Innovació i Formació; i sensibilització i Incidència. Els darrers anys,
estem engegant una línia de treball
que involucri a totes les àrees de la
Fundació, és a dir, desenvolupar
acció social que ens permeti ajudar les persones però que, alhora,
ens aporti coneixement que ens
permeti mostrar realitats, no sempre agradables, i sensibilitzar l’opinió pública.
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Sergi Pascual.
P Dediqueu un espai important
a les accions contra la violència
familiar i de gènere. Quins resultats obteniu?
R Des de la Fundació Ires tractem
el problema donant cobertura a totes les parts implicades en el problema. Atenem a les dones i als infants víctimes, així com també als
homes que han exercit violència.
En l’atenció a homes hem estat una
de les entitats pioneres.
P A la vostra entitat disposeu de
voluntaris i quina feina hi desenvolupen ?
R Els voluntaris que col·laboren
amb nosaltres estan realitzant un
munt d’activitats que van des d’ajudar-nos en tasques administratives, passant per compartir coneixements amb els nostres usuaris ﬁns a donar recolzament en te-

mes molt lligats amb la direcció de
l’Entitat. El voluntariat és una via
que cal potenciar perquè, realment, hi ha molta gent que té ganes de compartir el seu temps i ensenyar una pila de coses.
P Quines iniciatives proposaríeu
perquè el jovent tingui unes perspectives de futur millors tant en
l’àmbit social com en el mon laboral?
R La crisi econòmica que estem
patint està dibuixant un nou panorama. Fins fa poc, una persona
jove amb ganes i força de voluntat
es podria fer un lloc dins el mercat
laboral. Ara, les regles del joc han
canviat. Viurem un món marcat
per l’especialització. Així, cal potenciar moltíssim la formació. una
formació pràctica que capaciti el
jovent per a l’obtenció d’una feina.
Però a Ires, considerem que amb
això no n’hi ha prou. Donem molta importància al que podríem
anomenar «equilibri emocional»
el qual o bé pot potenciar el nostre desenvolupament o bé inhibirlo. Ambdós factors (formació i
equilibri emocional) són fonamentals i igual d’importants.
P Què creieu pot aportar ser
membres de la Federació Catalana del Voluntariat Social ?
R Conèixer gent, iniciatives, activitats... i totes des del punt de vista de donar el bagatge propi sense demanar res a canvi. Caldria
que molts aprenguessin d’aquest
altruisme ben entès.

AMB SAL I PEBRE CRISI, POBRESA I DESPESA PÚBLICA
a crisi econòmica ha
deixat molta gent
fora del mercat laboral, hem superat el
20% de persones que viuen per
sota del llindar de la pobresa,
que les possibilitats de culminar
amb èxit un procés d’inserció laboral són difícils, especialment
per a aquest segment de la població que parteix amb moltes
mancances bàsiques ja siguin
personals, de formació, d’experiència. Després de dos anys de
crisi severa, persones inquietes i
sensibles a la situació social i
econòmica, sovint ens pregunten com veiem la situació des de
Càritas.
Hi ha molts nois i noies menors de 20 anys en situació d’atur, la majoria amb una formació
precària; que observem amb
preocupació com augmenta el
nombre de famílies molt endeutades, de famílies sense cap ingrés; que els casos de persones
adultes soles sense feina ni domicili fix també incrementa; que
les persones amb alguna discapacitat o malaltia mental ho tenen francament difícil, que el
modus vivendi de molta gent és
malviure amb algun ajut públic
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i/o fer feines en l’economia submergida. En definitiva, que lluny
de millorar, tot sembla indicar
que aquesta realitat s’allargarà
força temps. La nostra realitat local és preocupant. La realitat
global és dramàtica: 800 milions
de persones al món pateixen
fam segons el darrer informe de
la FAO, a Europa hi ha més de 80
milions de pobres «oficials» segons xifres de 2008, als quals
haurem de sumar els darrers incorporats a causa de la crisi. La
resposta pública a aquesta situació ha estat positiva, però clarament insuficient.
És necessari una major i millor inversió i despesa en polítiques socials, per una qüestió de
justícia social però també per la
simple constatació de que sense
pau ni cohesió socials, el creixement i el desenvolupament econòmics estan amenaçats. No podem construir un model de societat en el que tanta gent es
quedi fora!
La limitació de recursos és
una veritat incontestable. Les
administracions retallen, paguen tard, ... Descartat momentàniament, doncs, que puguem
créixer massa en despesa social,

el gran repte és invertir i gastar
millor. Aquest repte no és exclusiu de les administracions, però
també ho és.
I convé que ens convencem
que amb els mateixos diners
hem de ser capaços de fer més
coses i més ben fetes. La simple
reclamació de més diners, de
més finançament, com a condició sine quan on per poder respondre millor a la pobresa, sense que no ens plantegem cap
canvi de cultura organitzativa,
d’eficiència en la despesa, de
prioritats clares, és un missatge
caduc que pot donar rèdits a
curt termini però que no soluciona problemes de futur.
El proper 17 d’octubre és el
Dia Internacional contra la Pobresa i com cada any molts clamarem contra aquesta realitat
obscena. El missatge que hem
de traslladar als governants locals i als que tenen influència
global és que les seves agendes
polítiques tinguin marcats 365
dies d’accions per aconseguir
una societat en la que tots tinguem una oportunitat.
*Salvador Maneu Marcos,
advocat. Secretari Gral. de Càritas Diocesana a Girona.

