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la veu dels lectors:
ens vàrem plantar a la capital europea per reivindicar el dret
a l’autodeterminació de Catalunya (els 10.000 A Brussel·les
per l’autodeterminació). Aquella mobilització va ser un gran
éxit. Aquell va ser un acte polític esplèndid, en què es va
iniciar de debò la internacionalització del fet diferencial –
lingüístic, econòmic polític i nacional– català. Han passat

Josep M. Loste

Recordant el 7 de març de 2009

P

otser molta gent ja no ho recorda, però un servidor ho
té molt en la seva ment. M’estic referint al dissabte 7
de març de 2009, en què un nombrós grup de catalans
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El 5 de desembre:
El valor del voluntariat

C

om ja és més que sabut, avui dia 5 de desembre se
celebra El dia internacional del Voluntariat i des de Creu
Roja hi tenim molt a dir. Pensant en vosaltres, homes o
dones, nois o noies, joves o persones grans… en vosaltres que
sou voluntaris o voluntàries, i que heu pres l’opció de dedicarvos als demés. Vull compartir amb tots aquesta petita reflexió i
és que penso que el voluntariat és un procés educatiu que ens
va transformant de mica en mica.
El fet de ser voluntari neix com molt bé diu el mot de la
voluntat de cada persona i no pas per la força o la necessitat
de fer-ho. La Creu Roja és una institució universal, fundada per
Henry Dunant quan es va adonar de la necessitat que hi havia
d’ajudar als ferits de guerra. Després, a través del temps i les
exigències de la societat, va començar a treballar amb altres
col·lectius vulnerables.
No hi ha cap mena de dubte que el voluntariat ha significat i
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significa avui en dia el màxim exponent de la col·laboració entre
les persones. L’ajuda desinteressada produeix un doble efecte,
podríem dir balsàmic, tant en els individus que ofereixen el
seu temps a canvi de res com en els receptors d’aquest temps.
Els psicòlegs ja fa temps que parlen dels beneficis emocionals
de donar, més que no pas els de rebre. Però, és clar, aquells
que obtenen els guanys, ja sigui en forma de menjar, classes,
acompanyament o d’altres, queden per sempre agraïts de la
tasca duta a terme.
El voluntariat de Creu Roja està composat per un 57% de
dones i un 43% d’homes. El grup d’edat més nombrós és el
de persones d’entre 21 i 30 anys (un 27%), seguit del grup de
31 a 40 anys (un 24%). Pel que fa al nivell d’estudis, un 44% té
estudis superiors o de postgrau i un 42% formació professional
de grau mitjà o superior. També podem dir que el 21% del
voluntariat és estudiant.

Manifest del Dia Internacional
del Voluntariat 2017
l dia 5 de desembre se celebra el Dia Internacional
del Voluntariat i en aquests moments actuals, en què
l’individualisme sembla que triomfi, en què el món
depèn del consum, en què ens costa tant canviar per millorar, i
que la política i els polítics sembla que ens fallin....
Les Entitats de la Federació Catalana de Voluntariat Social,
que a Lleida som una quarantena i més de 5.000 persones
voluntàries, volem manifestar que:
1.- En aquests darrers mesos constatem una disminució del
nombre de persones que s’adrecen a les entitats per demanar
de fer de voluntaris/es, hi ha menys sensibilitat envers les
necessitats socials.
La insolidaritat és una manera d’estar cecs o voler-ne ser, no es
volen veure les mancances, la feblesa i el sofriment dels altres
i els voluntaris tornem a la societat la imatge real, completa,
no parcial ni dolça.
La persona voluntària ha de crear consciència crítica i la
ciutadania ha d’obrir els ulls, ha de ser madura i participativa,
donant part del seu temps a les entitats de voluntariat per tal
que puguin dur a terme els seus projectes.
És del tot necessari, doncs, el retorn de la societat civil a la
defensa, construcció i canvi de la nostra societat.

més de vuit anys d’aquella històrica jornada catalana al
cor d’Europa i cal seguir, més que mai, bategant en l’àmbit
europeu a favor, no només de l’autodeterminació, sinó
també de defensa de la democràcia, la lliberat i en contra de
la imposició de la censura i la intolerància a casa nostra. El
7 de desembre d’enguany toca manifestar-se a Brussel·les.
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2.- No volem ser ni tapaforats del sistema, ni volem fer
assistencialisme paternalista. Som gent amb il·lusió per
construir un futur millor i per aconseguir-ho necessitem l’ajut
de les administracions, però no demanem caritat.... No n’hi ha
prou en dir ”feu molt bona feina” .... volem el vostre suport als
nostres projectes.....
Les administracions han de garantir l’ús de les instal·lacions de
les entitats, els punts d’informació i comunicació i les ajudes
i subvencions pagades en els terminis correctes, per tal que
puguem fer la nostra feina sense l’angoixa de com arribarem
a final de mes.
És necessari que tant polítics com ciutadans ens agafem de
la mà per superar aquesta crisi econòmica, però també de
valors...que han decaigut força
3.-Les persones tenim dignitat i no preu. La justícia exigeix el
respecte als drets de les persones, i les entitats socials hem
de denunciar les injustícies que es produeixen en la nostra
societat, lluitant pels drets socials de les persones més
desafavorides. En aquesta tasca i en la de fer difusió de qui
som, què fem i les activitats que realitzem, els mitjans de
comunicació social teniu molt a fer....i us necessitem. Doneunos suport !!
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Les activitats en les quals Creu Roja ofereix més oportunitats
per fer voluntariat són les d’atenció a persones refugiades,
immigrants, majors i infància, així com en activitats de socors i
emergències i a Creu Roja Joventut.
I és aquesta faceta del voluntariat ajuda a tirar endavant
el món i a moure les persones. Cada any se celebra arreu
del territori actes que fan referència a aquesta efeméride.
Nosaltres ho fem cada dia. Cada dia que els nostres projectes
continuen ajudant i millorant la vida de persones que, per les
circumstàncies que siguin, han quedat al marge de la societat.
La tasca dels voluntaris no té preu i, per aquest motiu, creiem
que encara és molt desconeguda per una gran part de la
població. Des d’aquí fem una crida a tothom qui hi estigui
interessat i es vulgui afegir a aquest vaixell de la voluntat que
ara porta per lema Cada cop més a prop de les persones.

4.- A les empreses, us demanem la vostra col·laboració, teniu
l’obligació moral i social de fomentar, amb una part dels
vostres beneficis, la construcció de comunitats socialment
responsables i sostenibles.
Seria bo que us responsabilitzéssiu d’afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb diferents discapacitats.
5- També als centres educatius, i a la universitat, els volem
recordar que totes les persones tenim dret a l’educació.
Procedir d’entorns empobrits significa accedir més tard a
l’oferta educativa i tenir pitjors resultats, cal per tant que tot
l’estament educatiu s’esforci per pal·liar aquestes deficiències.
A la Universitat, formadora de les elits del futur de la societat
lleidatana, demanar-li que inculqui els seus alumnes en la
necessitat de sortir de la seua zona de “confort” i sensibilitzarlos de les grans mancances que hi ha al seu entorn, per poder
millorar-lo en el dia a dia, en el futur, dins els seus camps
d’acció.
I per últim volem agrair el seu temps de dedicació, l’esforç, la
il·lusió, la responsabilitat, el compromís... que posen totes les
persones voluntàries en la seua tasca..tot recordant que “ Ser
voluntaris dóna fruits”
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