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L’AGENDA
DIVENDRES 13 D’ABRIL

Salt Presentació de les
Accions de Càritas Salt dins
els actes de la Diada de les
Parròquies de Salt. Organitza Càritas Salt
L LOCALS PARROQUIALS SANT

20.00 H
☎ 972 24 24 72
@ SALT@CARITASGIRONA.CAT
CUGAT 

15, 22 I 29 D’ABRIL

Girona Vermuts Musicals
amb els grups The Maria's,
Drunken Sailors Hoppers
Girona i Projecte Mau. Organitza la Fundació Ramon
Noguera
L LA ROSALEDA - JARDÍ DEGUSTACIÓ  12.00 H
☎ 972 09 58 82
@ COMUNICACIO@GRUPFRN.CAT
DIMECRES 25 D’ABRIL

Sant Feliu de Guíxols
Presentació de la campanya
de prevenció d'abusos a persones amb discapacitat intel.lectual, a càrrec dels
Mossos d'Esquadra i el DINCAT. Organitza la Fundació
Vimar L TEATRE MUNICIPAL
 11.00 H ☎ 972 60 19 46
@ ADMINISTRACIO@FUNDACIOVIMAR.ORG
DEL 3 AL 6 DE MAIG

Girona ShoppOut 2018.
Més de 30 marques de
moda amb descomptes de
fins al 70%. Moda, oci, música i gastronomia a l'aire lliure. El 5% de les vendes es
donen a la Fundació L BOTIGA DE LA FUNDACIÓ RAMON NOGUERA (C/ INDÚSTRIA 22, MAS
XIRGU)  10.00 A 21.00 H
DISSABTE 5 DE MAIG

Girona Jornada de portes
obertes i visita del nou magatzem del Banc dels Aliments. Organitza el Banc
dels Aliments de les Comarques de Girona
L C/ PALOL D'ONYAR 3-5
 10.00, 11.00 I 12.00H
☎ 972 22 34 63
@ INFO@BAGIRONA.ORG

La Fira d'Entitats compartirà
espai amb el Festival Strenes

La jornada arriba a la seva 18a edició amb la participació d’una quarantena d’organitzacions
XAVIER RIBAS GIRONA

n La Fira d’Entitats de Voluntariat
celebra el proper dissabte 21
d'abril una nova edició. Per segon
any consecutiu i fruit de la col·laboració entre la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i
el Festival Strenes, la ﬁra compartirà l'espai de Plaça de Catalunya
amb els concerts del festival.
En la seva 18a edició, la ﬁra
comptarà amb una quarantena
d'entitats de la ciutat que sortiran
al carrer per a donar a conèixer els
seus projectes als ciutadans, com
també mostraran la tasca que es
realitza des del Voluntariat. Les
persones que s'hi apropin podran
gaudir a l'hora de la ﬁra i dels concerts del Festival Strenes.
La ﬁra, que tindrà lloc de les 5
de la tarda a les 9 del vespre, oferirà tot un seguit de concerts i tallers per a totes les edats. Aproximadament cap a les set de la tarda
es durà a terme una cercavila amb
els Gegants de Riudarenes, que
sortirà del mateix lloc de la ﬁra i
farà el recorregut ﬁns la Rambla.
L'acte és obert a tothom i les persones majors de 16 anys que desitgin donar el seu temps als altres
es podran fer voluntàries a les mateixes entitats. Com a novetat
d'enguany, abans de la celebració
de la ﬁra es durà a terme el concurs d'aparadors del Festival Strenes a les botigues del Centre Eix
Comercial, on les persones que

DONACIONS DE SANG

Llocs Olot, Girona, Lloret,
Cassà, Ripoll, L'Estartit, Blanes, L'Escala, Palafrugell,
Sils, La Canya, Anglès, Vilafant, Sant Feliu de Guíxols,
Salt i Massanet
☎ 972 20 24 94

entrin a les botigues podran adquirir el Got del Voluntariat amb
informació de la ﬁra i altres activitats que es duran a terme des de
la FCVS a Girona els propers mesos. Una part de la recaptació de
la venda del got es lliurarà a un

projecte social en el decurs de
l'edició 2018 de la Nit del Voluntariat que es durà a terme el dia 23
de novembre al pavelló de Fontajau. Des de la Federació Catalana
de Voluntariat Social es porta a
terme aquest acte de sensibilitza-

ció i promoció del Voluntariat cap
a la ciutadania amb l’objectiu de
fer visible la tasca de la FCVS i el
seu treball en xarxa amb les entitats promovent així, el voluntariat
social com a xarxa transformadora de la societat.

Invulnerables, una
proposta per canviar
la sort dels infants
El projecte pretén que

els més petits puguin
abandonar l’espiral de la
vulnerabilitat que els afecta

DIUMENGE 13 DE MAIG

Girona 7a Cursa de les
Gavarres d’Astrid21, amb 3
recorreguts: de 4, 10 i de 20
kms. Organitza la Fundació
Síndrome de Down ASTRID
21 L CASTELL DE MONTJUÏC
 09.00H ☎ 972 22 34 63
W CURSAGAVARRES21.BLOGSPOT.COM.ES

La fira tindrà lloc, com en la passada edició, a la plaça de Catalunya. DdG

XAVIER RIBAS GIRONA

n Fa 10 anys es va posar en marxa
el projecte soicoeducatiu Ksameu
de la Fundació Sant Vicenç de Paül
de Figueres. L'objectiu del programa ha estat sempre esdevenir un
lloc on els infants, adolescents i joves se sentin a casa, acompanyats,
amb espais de silenci i de joc, per
compartir i reﬂexionar i, en deﬁnitiva, créixer en igualtat d’oportunitats.
Conseqüent amb aquest enfoc,
Ksameu treballa per acollir i acompanyar a infants, adolescents i joves en el seu itinerari personal, posant èmfasi de manera especial en
l’educació de la responsabilitat i el
compromís a través d’una metodologia concreta, el contacte, fona-

mentada en l'intercanvi de drets i
deures, per ajudar a esdevenir persones preparades per formar part
d’una ciutadania activa.
L’any 2017 s’han atès 330 infants
i joves i a les seves famílies, en els
diferents programes i propostes
que la Fundació desenvolupa al
llarg de l’any. El projecte socioeducatiu Ksameucompta amb un 88%
de participants de Figueres, mentre que la resta provenen d’altres
poblacions de l’Alt Empordà.
Els voluntaris i voluntàries són
un actiu molt important per totes
les activitats que es fan al voltant de
Ksameu. Actualment comptem
amb 32 persones voluntàries, que
ofereixen la seva expertesa i el seu
temps en dedicacions diferents.
Amb elles s’aconsegueix augmentar la qualitat de les intervencions
i diversiﬁcar els perﬁls que conformen l’equip educatiu.
Una de les branques de Ksameu
és el projecte Caixa Pro Infància
#Invulnerables, una proposta inte-

Un grup de joves de Ksameu. DdG

gral que té l’objectiu de treballar
perquè els menors de les famílies
ateses puguin abandonar l’espiral
de la vulnerabilitat i la pobresa que
els afecta deixi de ser hereditària.
Caixa Pro Infància proposa un
marc de treball en xarxa on tots els
professionals del territori dels àmbits de la salut, l’educació i els serveis socials, es coordinen per estudiar cadascun dels casos i aproparlos, a través d’un pla de treball, als
recursos de psicoteràpia, reforç
educatiu i activitats d’oci i temps
lliure, entre d’altres, que ofereixen
les entitats de la ciutat de Figueres.
Més enllà de Caixa Pro Infància,
#Invulnerables té com a ﬁnalitat
potenciar la col·laboració pública-

privada, i alhora responsabilitzar a
tota la població per donar resposta
a les necessitats que es manifesten
a la societat actual, cada cop més
polaritzada i dual. Aquestes necessitats són complexes i diverses i van
més enllà d’on poden arribar les
entitats de la ciutat. La proposta
està impulsada pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat, l’Obra social La
Caixa, La Fundació del Barça i Sor
Lucia Caram. Demà, de 9 a 11 del
matí, en el Cercle Sport de Figueres
es durà a terme una jornada amb
empreses i entitats del territori per
tal de trobar formes de col·laboració que augmentin la capacitat de
resposta a la situació actual.

