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CAP A LA FUTURA LLEI
D’ECONOMIA SOCIAL

L’AGENDA
DIJOUS, 7 DE MARÇ

Girona 3a tertúlia -Sopar
Social: «Què en saps? Tens
opinió sobre els matrimonis
forçats?» a càrrec de Carme
Vinyoles. Organitza Federació Catalana de Voluntariat Social i Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG.
L LA ROSALEDA-JARDÍ DEGUSTACIÓ DE LA DEVESA  19.30 H
☎ 972 22 79 11 P 10€
@ GIRONA@VOLUNTARIS.CAT
DIUMENGE, 10 DE MARÇ

Salt 10a edició «Dansem». Espectacle de dansa
solidari.Organitza Càritas
Diocesana de Salt.
L TEATRE DE SALT  19.00 H
☎ 972 24 24 72 W WWW.CARITASGIRONA.CAT/SALT P 10€
DIUMENGE 17 DE MARÇ

Bellcaire d’Empordà
«Bellcaire d’Empordà batega solidari» amb futbol femení, calçotada i playback
amb el grup Argent Viu. Organitza Fundació Oncolliga
Girona.LZONA ESPORTIVA (LOCAL SOCIAL) ☎ 972 224963
 A PARTIR DE LES 11.30 H
P DONATIU DE 10€
W WWW.ONCOLLIGAGIRONA.CAT
DIUMENGE 24 DE MARÇ

Quart 2a Marxa Petjades
de Fang amb 2 itineraris (5
i 10 km). Organitza Fundació Oncolliga Girona.
L LOCAL SOCIAL  8, 9 I 10 H.
☎ 972 22 49 63 P DONATIU
DE 8€
W WWW.ONCOLLIGAGIRONA.CAT
Girona 10a edició «Dansem». Espectacle de dansa
solidari.Organitza Càritas
Diocesana de Girona.
L TEATRE MUNICIPAL
 19.00 H.
☎ 972 20 49 80 P

10€

WWWW.CARITASGIRONA.CAT/GIRONA

DISSABTE 31 DE MARÇ

Anglès Camins Solidaris
amb 2 itineraris (7 i 14 km).
Organitza Fundació Oncolliga Girona.
L AVINGUDA FLORICEL P 25€
 8.30 H ☎ 972 22 49 63
W WWW.ONCOLLIGAGIRONA.CAT
CURSOS, JORNADES I TALLERS
DIJOUS 28 DE MARÇ

Girona VI Jornada de
Voluntariat i Salut: «Les
persones al servei de la salut: Salut, Comunitat i Voluntariat». Organitza Federació Catalana de Voluntariat Social.
L FACULTAT DE MEDICINA I INFERMERIA DE GIRONA  9.00 A
13:00 H ☎ 972 22 79 11
W GIRONA@VOLUNTARIS.CAT

Pepita Perich Pujol
Directora de la Fundació Ramon Noguera

l  de juliol de 
es va presentar l’Associació Economia Social Catalunya que va
ser impulsada per les principals
federacions de tercer nivell a Catalunya: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula
del Tercer Sector, la Federació de
Mutualitats de Catalunya, de la
Xarxa d’Economia Solidària i la
Confederació Empresarial del
Sector Social.
La nova Associació es va constituir per avançar en la visualització de l’economia social i per sumar a totes les organitzacions que
posen a les persones i el progrés
social en el centre de l’activitat enlloc del capital, la qual cosa sempre és una bona notícia.
Aquesta Associació d’Economia Social al  representava a
. organitzacions, . treballadors i . socis. Si tenim
en compte les dades, podem dir
que l’Economia social té un pes
important, però també una gran
diversitat. Dins aquesta amalgama anomenada Economia Social
tenim el Tercer Sector no lucratiu
a Catalunya que al  representava a . entitats (un  del total de la Economia Social), a
. treballadors, atenia a
.. persones i tenia .
socis. Aquestes  entitats majoritàriament en un  estaven
constituïdes com a associacions,
amb un  com a fundacions i
amb un  com a cooperatives.
Aquestes dades posen de manifest el pes específic del tercer sector social no lucratiu dins l’Economia social en el cas concret de
Catalunya.
Recentment, concretament el
passat dia  de gener, l’Associació
d’Economia Social Catalunya, va
donar el tret de sortida a la reflexió

E

rec que en els moments
que em trobo, i després
d’una bona colla d’anys
fent de voluntària, em seria difícil escriure alguna cosa pensant
que algun jove, en llegir-ho, un
interruptor li faria «click», una
cosa dins d’ell se li mouria i li
vindrien unes ganes boges de
fer un voluntariat.
Els motius que li diria, i pels
quals val la pena ser voluntari,
són tants que ara mateix no sabria per on començar i encara em
quedaria curta. És per això que
per més paraules que busqui no

C

entorn a la futura Llei d’Economia
Social que serà una de les lleis més
importants pel Tercer Sector Social Català i que tindrà un gran impacte per les entitats que atenen a
persones amb discapacitat
intel·lectual. Un dels temes importants a l’hora d’elaborar aquesta
llei és arribar a un consens sobre
el concepte d’Economia social
que ha de respondre a la realitat i Usuàries del Centre Ocupacional de la Fundació Ramon Noguera. FRN
als valors específics de Catalunya,
on el tercer sector social no lucra- de la seva vida, treball, habitatge, tribució a la cohesió social. En
tiu té una dimensió i importància lleure, etc., arrelades al territori i al aquest sentit i seguint les direcmolt rellevants.
seu entorn, participades per famí- trius europees cal que aquesta llei
A grans trets, hi ha consens des lies i treballadors i, per tant, amb d’Economia social que inclourà
de diferents instàncies com ara la principis democràtics i que actuen diverses tipologies d’entitats recuUnió Europea per definir a l’eco- sota el principi de solidaritat i amb lli la realitat i l’especificitat de Canomia social com una estratègia vocació de servei públic.
talunya, on el sector social no luper generar un nou teixit producEn aquest cas, els serveis socials cratiu té una trajectòria molt imtiu amb un enfocament que busca d’atenció a aquestes persones es- portant. Algunes comunitats auuna major satisfacció de les neces- tan prestats majoritàriament per tònomes tenen una llei del Tercer
sitats col·lectives enfront del les entitats sense afany de lucre, ja Sector específica, però sembla que
guany individual i que concreta la que les empreses mercantils tan a Catalunya ens ho jugarem tot en
seva gestió sota els principis de sols presten aquests serveis de aquesta llei.
l’autonomia, la transparència, la manera residual (únicament reAixí doncs, la pregunta clau a
democràcia i la participació. presenten l’,). A més, les en- l’hora d’elaborar aquesta futura
Aquesta definició, però, agrupa titats que donen atenció a les per- Llei d’Economia Social serà si setant a entitats sense ànim de lucre sones amb discapacitat intel·lec- rem capaços de recollir i posar en
com a empreses mercantils que tual majoritàriament són funda- valor aquest tercer sector no lucratenen altres criteris per sobre de cions i darrerament s’han alçat al- tiu que durant tants anys, juntal’estrictament economicista.
gunes veus que qüestionen la seva ment amb les administracions púA Catalunya tenim un teixit as- democràcia interna i que realcen bliques, ha atès a les persones més
sociatiu i social molt ric. En el cas les cooperatives. Amb el benentès vulnerables des de la solidaritat a
de les entitats que atenem a per- que la forma jurídica no ho és tot i Catalunya?
sones amb discapacitat intel·lec- que a priori les cooperatives treNaturalment, m’agradaria que
tual són entitats sense afany de lu- ballen amb rigor i qualitat, voldria la resposta fos positiva ja que sinó
cre, amb una llarga trajectòria i ex- destacar un valor molt important estarem perdent una oportunitat
pertesa atenent a aquestes perso- de les fundacions, i és que estan d’or per preservar i posar en valor
nes, de manera integral, en tot el pensades per preservar, més enllà un model d’èxit que ens defineix i
seu cicle vital i en tots els àmbits de les persones que estan als pa- que durant molt anys ha donat
tronats a cada moment, la missió resposta a les necessitats de les
social per la qual han estat crea- persones més vulnerables. Nosaldes. Cal tenir en compte que, com tres participarem activament en
«La pregunta és si serem hem apuntat al principi, el  de l’elaboració d’aquesta llei fins on
capaços de posar en valor les entitats del tercer sector són puguem i treballarem perquè
a aquest sector no lucratiu fundacions, una formula jurídica efectivament reculli l’especificitat
utilitzada a Catalunya i, per del model català, si més no pel que
que durant tants anys ha molt
tant, aquesta llei haurà també de fa a la discapacitat intel·lectual,
atès els més vulnerables» posar en valor la seva tasca i con- com hem fet sempre.

«RECORDS»
Maria Rosa
Vayreda
VOLUNTÀRIA D’AECC GIRONA

n’hi ha cap que pugui descriure
els sentiments que tinc en
aquests moments i són els que
em dicten aquest relat.

Sovint m’he adonat que se
m’omplia la boca en dir que soc
voluntària en una unitat de cures
pal·liatives. En altres moments,
que se m’eixamplava el cor quan
em donaven les gràcies per la feina que faig. Però sincerament he
de dir que la majoria de vegades
el sentiment d’agraïment és per
part meva.
La generositat que em trobo en
totes aquelles persones que, sense conèixer-me de res, m’accepten en uns moments que crec que
jo engegaria a tothom a pastar
fang.

D’altres m’expliquen coses de
la seva intimitat i sense pensar
quin ús en podria fer jo després.
Sovint ens hem fet un «panxot»
de riure per qualsevol cosa. És per
aquestes coses que no puc deixar
de pensar que el mèrit no és meu:
és dels que malgrat tenir una malaltia, amb tots els patiments que
això comporta, tenen la generositat d’obrir-me el seu cor.
Per mi són uns herois tan grans
que em sento una privilegiada.
Els porto a tots en el meu record
i en un racó molt important del
meu cor.

