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L’Agenda

VOLUNTARIAT

Camallera. Arrossada, concert i
ball. Hora: a partir de les 13:30h. Organitza: Fundació Oncolliga. Informació: Tel: 972 224 963.

diMArTS 20 MArç

Girona. Tercer Concurs de relats de
voluntariat social – Darrer dia per lliurar els relats. Organitza: Federació
Catalana de Voluntariat Social. Informació:. 972 227 911 o girona@federacio.net. Activitat oberta a tothom.

divENdrES 23 MArç

diSSABTE 3 MArç

Setcases. Esquiada solidària. Lloc:
Estació d’esquí Vallter 2000. Horari:
Tot el dia . Organitza: Fundació Oncolliga. Informació: Tel: 972 224 963.

divENdrES 9 MArç

 Girona. Cinema i Gastronomia.
Lloc: Cinema Truffaut. Hora: 20h. Organitza: Fundació Oncolliga. Informació: Tel: 972 224 963.

diSSABTE 10 MArç

 Girona. Rambleja i tasta. Lloc:
Rambla de la Llibertat. Hora: d’11 a
20h.
Organitza: Fundació Oncolliga.
Informació: Tel: 972 224 963.

divENdrES 16 MArç

Girona. Cinema i Gastronomia.
Lloc: Cinema Truffaut. Hora: 20h. Organitza: Fundació Oncolliga. Informació: Tel: 972 224 963.
Girona. Presentació del llibre Relats a dues bandes. 25 mirades de Catalunya, a càrrec de Mª Lluïsa Ferrer i
Xavier Bataller Lloc: Escola Annexa.
Hora: 19:30h. Organitza: Fundació
Astrid-21. Informació: 972 234 019.
Acte obert a tothom.

17 i 18 MArç

Sant Gregori. 1er Campionat de
Pàdel Solidari. Lloc: X3 Girona Club
Pàdel. Hora: Tot el dia. Organitza:
Fundació Oncolliga. Informació: Tel:
972 224 963.

diuMENGE 18 MArç

Girona. Cinema i Gastronomia.
Lloc: Cinema Truffaut. Hora: 20h. Organitza: Fundació Oncolliga. Informació: Tel: 972 224 963.
Girona. Concert a càrrec de Maria
Figa, pianista. Lloc: Auditori de l’Espai Caixa. Hora: 19:30h. Organitza:
Fundació Astrid-21. Informació: Tel:
972 234 019. Acte obert a tothom.

ACTiviTATS FOrMATivES
diSSABTES 3 i 10 dE MArç

Girona. Curs d’introducció al «coaching». Organitza: Fundació SER.GI.
Preu: 120€ (possibilitat de descomptes) Informació i inscripcions:
Tel. 972 213 050 o via e-mail:
info@fundaciosergi.org.
Salt. Programa formatiu de suport
a la integració sociolaboral de ciutadanes extracomunitàries Lloc: Hotel
d’Entitats de Salt. Organitza: GRAMC
Informació i inscripcions: Tel: 972
2196 00 - 608 233 830 o via e-mail:
sociolaboral@gramc.org

DONACIONS DE SANG
Santa Pau, Pont de Molins, Tossa,
Hostalric, Banyoles, Palol de Revardit, l’Estartit, Girona, Sant Gregori,
Quart, Santa Coloma de Farners, Palamós, Sant Pau de Segíries, Fontcoberta, Aiguaviva, Les Planes d’Hostoles, La Bisbal, Mont-Ras, Sant Julià
de Ramis, Viloví, Pals, Salt, Empuriabrava, Blanes, Sant Hilari, Bàscara,
Avinyonet de Puigventós, Anglès,
Sant Climent, La Cellera i Torroella de
Montgrí. Organitza: Associació de Donants de Sang de Girona i comarques.
Telèfon Informació: 972 202 494.

Telèfon: 972 22 79 11
girona@federacio.net

Luís Franch i Viñas
President de l’Associació ACAS

«El nostre gran repte és trencar la cadena
de transmissió de la infecció VIH-SIDA»
X.RIBAS

GIRONA | XAVIER RIBAS

Quan us vareu constituir com
associació ? i perquè ?
R L’ACAS es va constituir el 1990.
El principal motiu va ser que els
primers anys des de l’aparició de
la SidA les persones afectades
patien situacions catastròﬁques i
la resposta del sistema sanitari i social eren gairebé nul·la. No hi havia tractaments mèdics, la situació
social era molt greu i l’estigma
pesava sobre els afectats. un grup
de persones de Girona van constituir una associació de voluntaris
per lluitar contra aquesta situació.
P Quins van ser els primers projectes que vàreu realitzar?
R inicialment els principals projectes tenien a veure amb l’atenció
directa i l’acompanyament a les
persones afectades i les seves famílies, incloent atenció mèdica.
Progressivament això va anar evolucionant, afegint activitats informatives i preventives, en població
general i en grups de risc així com
tasques de suport en temes especíﬁcs com ara psicològic o jurídic.
També s’ha ha afegit una certa
funció reivindicativa i, sobretot, de
lluita contra l’estigma.
P Tot i tenir la seu central a Girona, esteu presents en diferents
municipis. En quins realitzeu activitats i quines són?
R Sí, tenim subseus a Sant Feliu de
Guíxols, Figueres i Olot, encara que
aquesta última està tancada des de
fa uns mesos per problemes econòmics. En tots els punts d’atenció s’intenta fer la tasca informativa, el suport, les tasques de programes preventius, la prova de
detecció ràpida ﬁns allà on arriP

Lluís Franch.

EL TEST

Un desig:
Anar millorant.
2 Una cançó:
R Respect, d’Aretha Franklin.
3 Que canviaria d’aquest món:
R Reduir la injustícia social.
4 El que més valora d’una persona...
R La tolerància, l’esforç i el bon humor.
5 Un fet històric per recordar:
R Les guerres civils.
6 Girona és:
R Una bona ciutat on viure
7 Un color:
R El verd.
8 Una afició:
R Buscar informació a internet.
9 Ser voluntari és:
R Una forma de ser i de viure una
mica més.
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bem amb els recursos disponibles.
P Quins són els reptes actuals i

els de futur de la vostra entitat?
R Els darrers anys els avenços en
diagnòstic i, sobretot, en el tractament han fet que la càrrega de malaltia i el patiment que produeix la
infecció viH-SidA hagi disminuït molt erò mai hem aconseguit reduir signiﬁcativament o eliminar
la cadena de transmissió. El primer
gran repte és, doncs, intentar trencar aquesta cadena. L’altre gran
repte té a veure amb l’estigma a
que estan sotmeses les persones
afectades, encara resta molt per
millorar.
P La vostra entitat disposa de voluntaris: quants són i quina feina
hi desenvolupen?
R inicialment els voluntaris feien
principalment tasques d’acompanyament directe als afectats
però amb el temps han anat guanyant pes les tasques informatives
i preventives i ﬁns i tot les col·laboracions especialitzades com ara
l’assessorament jurídic o l’atenció psicològica.
P Teniu voluntaris joves? Quines
propostes cal fer als joves?
R Sí, formats per les nostres agents
de salut. Cal fer propostes adequades als seus interessos i que els
permeti treballar amb gent de la
seva edat i dur a terme activitats
que els motivin com per exemple
participar en campanyes preventives de festes majors.
P Què us aporta ser membres de
la Federació Catalana de Voluntariat Social?
R Formació i suport als nostres voluntaris i voluntàries, tenir contacte
amb altres entitats del territori i treballar en xarxa. A més ens permet
donar-nos a conèixer.

AMB SAL I PEBRE ELS INDIGNATS SILENCIOSOS
P

ortem ja quatre anys
de crisi econòmica
però si algú creu que
aquest desori que vivim és només econòmic o financer s’equivoca. Evidentment l’economia ha estat el gran detonant i està influint, de forma implacable, en el benestar de moltes i moltes persones, però la situació ha destapat coses que estaven molt amagadetes, ben
embolcallades en la foscor.
El 15 de març de l’any passat
van sorgir, de forma bastant espontània, i gràcies a les noves
xarxes socials, unes mobilitzacions que tots coneixem popularment com els «indignats».
Grups de joves iniciaren unes
protestes que, al nostre entendre, van més lluny de les reivindicacions estrictament econò-

miques: es posa en dubte el sistema. Malgrat les noves tecnologies no és fàcil mobilitzar a les
persones, normalment és un
privilegi dels partits polítics, els
sindicats, algunes associacions i
la gent jove. Els primers no ho
han fet, potser per què pensen
que, en part, són culpables de
moltes de les situacions en que
ens trobem. Els segons encara
estan parlant d’augments de serveis, disminucions d’hores a treballar i, si pot ser, augments de
salaris. Les associacions estan
callades, esperant que no es redueixin les subvencions. Queden els joves, la generació més
ben preparada que hem tingut,
la majoria a l’atur i sense expectatives. Si ells no reaccionen i
s’impliquen més, difícilment
ens en sortirem de tot això. El
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moviment 15-M ha tingut una
certa complicitat de la població,
però aquesta resta, com sempre,
molt silenciosa. La connivència
d’aquests indignats silenciosos
amb moltes persones que potser
tenen molts problemes degut a
la crisi, que intenten aixecar el
cap cop poden, hi ha sigut de
forma més o menys explícita
perquè aquests, com aquells,
tampoc entenen moltes coses
de les que passen.
Les crisis financera ha estat
entesa després d’escoltar milers
de vegades l’explicació dels motius, les retallades han estat
compreses amb certa desgana:
si gastes més que ingresses arriba un moment que no pots pagar, expliquen els governants actuals, però els «silenciosos» no
acaben d’entendre moltes coses.

Cap dels molts macro economistes que ara guanyen un piló
de diners explicant el que ha
passat, veia que la situació econòmica i financera anava al
caos? Que feien els especialistes
del Banc d’Espanya, els que ara
han de salvar a les caixes d’estalvi? Per què ens varen dir que donaven diners als bancs per que
així hi hauria crèdit? Els alts administratius dels bancs han de
tenir remuneracions tan elevades després de la feina que han
fet? El darrer conseller d’economia no ha d’explicar la situació
que va deixar? Què ha estat fent
la Sindicatura de Comptes? Per
què un elevat percentatge dels
Ajuntaments no li presentaven
els balanços? Els alcaldes no són
responsables de res? Només hi
ha responsabilitats per els ciuta-

dans de peu? Perquè es fan tantes lleis si la majoria no es compleixen? En tant de temps de
bonança econòmica, no s’ha
pogut arreglar la situació de la
justícia? Perquè el Tribunal
Constitucional està tant polititzat? Per què quan hi ha retallades sempre en resulten afectats
la recerca i els serveis socials?
Com pot ser que hi hagi tants
imputats per corrupció i tant
poques dimissions? Els indignats silenciosos volen respostes.
Per si algú ho vol fer posem a
disposició un nou espai en
aquesta pàgina sobre voluntariat
que es dirà Els indignats silencioso on qui vulgui podrà formular
preguntes o respondre-les. Només cal enviar-ho a girona@federació.net especificant que és
per aquest apartat.

