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Jordi BALOT
President de la Federació Catalana de Voluntariat Social

«El voluntariat és
molt gratificant,
si ajudes els altres
t’ajudes a tu»
Jordi Balot, director de la Fundació Joan Salvador Gavina, que treballa amb infants vulnerables al
barri del Raval de Barcelona, i fins ara vocal de participació de la Federació Catalana de Voluntariat
Social (FCVS), que agrupa prop de 350 associacions, ha sigut elegit nou president d’aquesta última
entitat per als pròxims quatre anys. Balot substitueix en el càrrec Francina Alsina, actual presidenta
de la Taula del Tercer Sector. Balot, llicenciat en Teologia i amb més de 30 anys a l’esquena
treballant en oenagés, considera que els últims anys s’ha fet una bona tasca des de la federació i
aposta per seguir aquesta línia.

Rosa Mari
SANZ
— ¿Com afronta aquesta nova etapa?
— És un bon repte, no me l’havia
plantejat mai. Em sento molt còmode perquè conec l’àmbit tant
personal com professional, i els últims quatre anys he format part de
la junta directiva de la federació
com a vocal. Personalment també
molt bé, ja que vaig començar al
món del voluntariat als 18 anys. La
meva vida, laboral i fora de la feina,
sempre ha estat vinculada al compromís social.
— ¿Parlem llavors de certa línia continuista?
— Exacte. Els últims anys s’ha fet
una molt bona tasca de reflexió i de
marcar línies estratègiques que tenen molta validesa. Dins del meu
equip una part també serà de continuïtat, però també entra aire fresc
per renovar. Sobretot destacaria
que tindrem representants de la infància, de persones sense sostre, la
discapacitat i la gent gran... i potes

importants com la vocalia de salut i
la d’internacional. El paper del voluntariat des d’un punt de vista
d’intercanvi d’experiències amb altres països té molt sentit. Podem
aportar molt a Europa i Europa ens
pot ensenyar també a nosaltres.

«L’estiu és un
bon moment
per provar
l’experiència
del voluntariat»

— ¿Quina va ser la seva primera experiència com a voluntari?
— Vaig debutar en un hospital psiquiàtric. Més endavant vaig estar
amb drogodependents, després
amb malalts terminals de sida, en
els pitjors anys de la malaltia, vaig
seguir amb presos, més tard amb
persones sense sostre, i ara mateix
estic centrat en la infància.
— Voluntariats durs.
— Sí. L’època més forta van ser els
quatre anys que entrava en una presó. Acompanyar a persones sense
sostre és dur també, però és un
món obert, no tens límits. A la presó els límits són quatre parets i no
pots fer res sense permís. Amb diferència, és el pitjor.
— I sempre es rep més del que es dona, com coincideixen els altruistes.

— Cert. Primer t’ajuda a veure la vida d’una altra manera, a ser conscient de les oportunitats que tenim
determinades persones que hem sigut uns privilegiats, una cosa que
no sempre valorem. En el meu cas,
la gent que més m’ha donat són els
malalts terminals de sida, persones
que han viscut en un entorn tan negatiu que arriba un moment que
quan no se’ls jutja s’obren d’una
manera sorprenent. Jo sempre dic
que les persones tenim una part
molt positiva i una altra molt negativa, i si al llarg de la meva vida només desenvolupo l’agressivitat,
quan tinc un entorn en què puc
mostrar afecte ho faig d’una manera brutal.

— ¿Tothom està preparat per ser voluntari?
— Un voluntariat no ha de ser un espai terapèutic per a un mateix, ha
de partir d’una motivació. Si l’objectiu que et planteges és «veuré
com m’ajuden a mi» no està ben
enfocat. Després, és clar, si ajudes
els altres evidentment t’estàs ajudant a tu. Ser voluntari és molt gratificant.

— Moltes entitats fan crides aquests
dies d’estiu per aconseguir mans
solidàries.
— Cap dels col·lectius que atenem
per situacions de vulnerabilitat social se’n va de vacances. Crec que és
important fer una crida fora de períodes escolars o laborals, perquè a
més hi ha moltes persones –penso
en estudiants– que durant l’any no
es poden comprometre per horaris.
Per als joves, l’estiu és un bon moment per tenir l’experiència, tot i
que sigui unes hores.
— A Catalunya hi ha una llei del voluntariat que regula aquesta pràctica, però ¿s’abusa d’aquesta figura?
— Sempre hi ha un risc i una línia
vermella que no s’ha de traspassar
mai. El voluntariat fa una aportació molt rellevant com a cohesió
social però en cap cas no es pot traspassar la línia de suprimir llocs de
treball. Aquest és un risc i estem
alerta. De vegades hi ha fronteres
que no són gaire clares, però per això hem d’estar atents. Els professionals són els que tenen la responsabilitat diària de les persones i el vo-
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¿Què és ser
voluntari?
Amb la crisi econòmica del 2008, l’acció
col·lectiva ha pres noves formes

Enric
CANET
Director de Relacions Ciutadanes
del Casal dels Infants

E
FLAMANT PRESIDENT.
Jordi Balot, a la seu
de la Federació Catalana
de Voluntariat Social.

luntariat fa un treball complementari, no professional.

— ¿I no es corre el risc de suplir responsabilitats de l’Administració
amb tant altruisme?
— L’Administració ha de fer la seva
feina i el voluntariat, la seva. L’Administració ha de cobrir els drets
bàsics de qualsevol ciutadà i moltes
vegades no ho fa, per tant, hem de
pressionar des de les entitats perquè assumeixi la seva responsabilitat. D’altra banda, l’Administració
també ha de finançar els serveis
que no pot prestar i donar-los a les
entitats, i aquí és important el treball coordinat.
— ¿Quins són els principals reptes
que es planteja al capdavant de la federació?
— Un primer i molt rellevant és que
en la situació social política, i econòmica que estem vivint al nostre
país estem en un moment complex
però ple d’oportunitats, i com a entitats de voluntariat hem de ser-hi
molt presents. Podem participar i
fer propostes en les polítiques socials de millora en l’acompanya-

ment de persones, que és en definitiva el que som, experts en
l’acompanyament de persones.
Un segon repte és que hem de
ser capaços de recollir també la
tasca que estem fent, fins i tot,
de fer una valoració econòmica
del que aportem.

«Hi ha una línia
que no es pot
traspassar, i és
la de suprimir
llocs de treball»

— ¿Amb quina finalitat?
— Hauríem de saber com multipliquem cada euro que inverteix
una entitat privada o una Administració en una entitat. Des del
punt de vista econòmic i d’impacte social s’evidenciaria com
una inversió en una política preventiva evita una despesa innecessària. Hem de saber mesurar
aquests indicadors. Si aconseguim quantificar-ho ho posarem
més en relleu.
— ¿Som un bon referent en voluntariat o hauríem de mirar altres països?
— A Catalunya parlem de
370.000 voluntaris només en
l’àmbit social. Ser capaços
d’aprofitar aquest potencial és
un altre gran repte que tenim. H

l món del voluntariat també viu
moments convulsos. Fa uns anys
semblava que tothom sabia què volíem dir amb
aquesta paraula, però són molts els
grups nous, sobretot des de la crisi
del 2008, que es mobilitzen, de vegades sense estructura però que
aglutinen molta gent. Col·lectius
grans que volen donar resposta a situacions noves. ¿Què és el voluntariat ara?
No és una dificultat nova. El terme voluntari o voluntària es va imposar als anys 80 i molta gent que
van tractar com a
tal no es va sentir
representada. Fins
aleshores eren monitors, activistes o
sòcies o militants,
membres d’un esbart o d’un ateneu.
Però els interessos
dominants
eren
contraris i es volia
imposar un model
de persona que servia la bonhomia social, la pau social, i
participava en accions que milloraven
la vida de la gent i
de l’entorn. Gent
que somreia i ajudava. Podia ser en
un lloc o en un altre, era igual. El límit era el que definia la llei: qui fa accions sense contraprestació econòmica.
Malgrat que l’impuls d’aquest
model va ser molt gran, hi havia
una crisi en el rerefons a causa de
diversos factors: primer, la història
del nostre país s’ha construït gràcies a la capacitat d’associar-se.
L’equip d’esport, la coral, el centre
excursionista, l’ateneu. El més important era el grup i no els desitjos
i les necessitats de cada persona.
Segon, les accions col·lectives
que es feien tenien un sentit transcendent: treballar per millorar
l’entorn. Amb els esbarts, els grups
de teatre, els castellers, la gent

s’apuntava per fer millor el barri,
el poble, el país. Els inicis de la democràcia van comportar la institucionalització de molta part
d’aquestes accions, que eren assumides per l’Administració, que
contractava tècnics, molts d’ells
sortits del teixit social. La imposició d’un model de voluntariat bastant individual va debilitar l’associacionisme.
Amb la crisi econòmica del
2008, l’acció col·lectiva pren noves
formes, amb ganes de transformar
el
país i el món des de l’acció concreta: parant desnonaments, organitzant manifestacions exigint canvis
de país o apuntant-se a accions de
defensa de les persones a les costes
o mar endins. I aquesta resposta no
té partit ni credo. Té necessitat de
revolta.
És un gran repte per a les entitats de voluntariat perquè hem de
saber trobar altres maneres d’aniJOSEP GARCÍA

mar col·lectivament. Hem de generar militància social que provoqui
canvis. I ho hem de fer des de la revolta i des del somriure. Des de la
revolta a partir de projectes transformadors que capgirin les inèrcies
que ens aboquen a la desigualtat.
Des del somriure que es dibuixa
amb la proximitat. És urgent impregnar els espais públics d’aquest
discurs de proximitat, abans que
no ho faci amb força el discurs excloent. La revolta i el somriure han
d’anar junts. És ara que hem de ser
veritables militants, totes i tots voluntaris. És el motor que genera la
igualtat totalment inclusiva. H

