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«No hem de
tenir por del que
no coneixem»
JORDI BARÓ | GIRONA

El nom complert de l’entitat és
Fraternitat Cristiana de persones
amb discapacitat de la diòcesi de
Girona. Quin són els vostres
orígens ?
R La història de Frater Girona és
llarga, data del 1958. Les coses han
canviat molt des d’aleshores, tot i
que mantenim les mateixes ganes i
energia de l’inici. La primera reunió
va tenir lloc a Figueres, on hi van assistir 15 persones que havien sentit a
parlardelaFrater(ésunmovimentinternacional) i dels seus objectius,
que es poden resumir en la lluita per
la integració de les persones amb
discapacitat dins la societat. De mica
en mica, el nombre de persones interessades en el nostre moviment va
anar augmentant. Aquest volum de
gent va propiciar que es formés més
d’un grup a la comarca de l’ Empordà i més d’un per la Garrotxa. Degut
a aquesta dispersió, es va promoure
l’establiment de la seu principal a la
ciutat de Girona.
P Quinsvarenserelsprincipalsmotius de la creació de l’entitat?
R L’any en què es va crear, la gent tenia molta menys consciència social
verslespersonesambdiscapacitatdel
quehihaavuiendia.Així,laFràterva
nèixer amb la intenció de promoure
P

la total integració de les persones
amb discapacitat física a la societat.
Cal precisar que el nostre moviment
està liderat per persones amb discapacitat. Això converteix el fet de formar-ne part comunaeina moltbona
per tal de descobrir tot allò que un és
capaç de fer, amb independència de
les seves limitacions i, per tant, ha esdevingut un punt clau per tal de desenvolupar-nos com a persones. Per a
nosaltres el terme persones és molt
important perquè dins el moviment
tothom, fratern o col·laborador/a,
som considerats com a tal.
P Quines altres accions es duen a
termealavostraentitatiquèendestacaríeu ?
R S’organitzendiversestrobadesdurant l’any, amb l’objectiu principal de
compartirestonesivivències.Aquestestrobadessolenestructurar-seenrelació a un tema concret, ja sigui cultural, formatiu, lúdic, etc. S’intenten
trobartemesqueensafectinatotsitotes, de manera més o menys directa.
Elsúltimstemestractats,perexemple,
han estat la importància del pensament positiu o mecanismes per cohesionar-nos com a grup. També organitzem convivències de dos o tres
dies,sobretotperSetmanaSantaiNadal. De totes, però, l’activitat més emblemàticadelaFràtersónlescolònies
que organitzem de l’1 al 15 d’agost a

DIjoUS I DIvENDrES 24 I 25 DE
mArç
Barcelona. «3er Congrès del Tercer
Sector Social».
Lloc: Centre Internacional de Convencions. Hora: matí i tarda Organitza Tercer Sector.

DILLUNS 29 DE mArç

Mario Jurado.

Sant Feliu de Pallarols des de fa més
de 20 anys.
P Disposeu d’un blog- fraterdegirona.blogspot.com- per informar
permanentment de la vostra activitat. Quina ha estat l’acceptació d’aquest nou canal de comunicació?
R La veritat és que el grau de satisfacció és molt elevat. El blog va sorgir
per donar resposta a la demanda
d’informació que rebíem per part
tant de gent del moviment, com de
gent que ens volia conèixer. A més,
creiem que adaptar-nos a les noves
tecnologiesiaproﬁtarlesoportunitats
que aquesta ens proporciona resulta
bàsic. Hem de tenir en compte que
una part important de nosaltres som
persones amb mobilitat reduïda i
quelesnovestecnologiesensfaciliten
el contacte interpersonal i són una
bona eina per enfortit els vincles d’amistatqueensuneixen.Peraixòhem
creat també una compte al Facebook i estem pensant en implementar noves vies de comunicació.
P En la vostra entitat disposeu de
voluntaris i quina feina hi desenvolupen ?
R Nosaltres no parlem de voluntaris

sinó de col·laboradors i col·laboradores; entenent com a tal totes aquellespersonesqueparticipenenlesactivitatsdelmoviment.Pertant,creiem
que tots i totes, en certa mesura, en
som; tant les persones que tenen
unadiscapacitatcomlesquenoentenen.Sibééscertquelespersonessense discapacitat tenen un rol especíﬁc
queés«eld’ajudaralespersonesamb
discapacitataarribarallàonlesseves
limitacionsnoelspermetenarribar».
P Quines iniciatives proposaríeu
perquè el jovent tingui unes perspectives de futur millors tant en
l’àmbit social com en el món laboral?
R Que s’impliqui en la societat que
viu i que no li faci por allò que no coneix. De fet, un dels nostres lemes és:
« junts, ens menjarem el món».
P Què creieu que us pot aportar el
fet de ser membres de la Federació
Catalana del Voluntariat Social ?
R Queelsvoluntarisivoluntàriesque
ens vulguin conèixer puguin fer-ho i
sàpiguen com accedir a nosaltres; al
mateix temps que disposar d’informació en tot moment de les activitat
que promou la Federació.

AMB SAL I PEBRE EL RESPECTE
M
assa sovint associem
formació a memorització, procés d’informació i exàmens.
Això és un error tes de les creences conreades amb anys, potser
en segles, s’han esbardellat en
uns pocs anys.
Els ciutadans, mitjançant els
seus polítics, -potser representants, dóna importants avantatges fiscals a les fundacions. Això
vol dir que d’una manera indirecta els ciutadans subvencionen a una sèrie d’entitats per
creure que els seus objectius són
d’utilitat per el conjunt de la societat. No és motiu d’aquest escrit valorar aquestes activitats,
però evidentment la llei no es va
fer precisament per entitats de
voluntariat social. Això si, obliga
a moltes associacions amb evident vocació social en els seus
objectius, a transformar-s’hi, per
poder gaudir d’aquestes avantat-

ges que no tenen les associacions. A Catalunya això representa una dotació fundacional
de 60.000 euros, naturalment
més alta que a la resta de l’estat
espanyol.
Les finalitats fundacionals han
d’ésser lícites, d’interès general i
les seves activitats han de beneficiar col·lectius genèrics de persones, això diu l’article quatre de la
lleu. La finalitat serà lícita si es
correspon amb el que diu la llei,
per tant, en el seu moment inicial (el de la constitució) ho serà,
si més no per complir amb els
controls establerts. El que ens cal
preguntar, com a ciutadans que
les subvencionem es si, a mesura
que desenvolupen la seva activitat, ho segueixen siguent.
Un cop refredat el «cas Palau»
que ha fet mal a l’associacionisme català, (afortunadament per
poc període de temps) podem
dir que la seva activitat no era lí-

cita ni en l’acompliment d’un
part important del seu objectiu
fundacional, no hi era per l’actuació del seu patronat (segons
la llei li correspon vetllar perquè
s’acomplís aquesta finalitat), ni
en l’acompliment, segons sembla clar, del règim econòmic establert a la llei.Queda clar, no era
una activitat lícita, i ètica ? perquè una activitat potser lícita
però no ètica. Si una activitat té
el suport, econòmic dels ciutadans, no hauria de ser ètica? Creiem que sí, una fundació, i encara més si hi ha voluntaris, ha de
ser èticament impecable en el
seu comportament. Això implica
l’acompliment estricte del seu
objectiu, com a fundació, i sobre
tot no reinterpretar-lo ni distorsionar-lo, cosa que fàcilment es
pot produir sinó que es realitza
sovint, per part dels dirigents, un
esforç d’autocrítica. Cal analitzar
bé si els projectes que s’endegu-

en són realment útils per l’acompliment de la finalitat o bé han
sorgit per la rutina del dia dia,
perquè hi ha una subvenció concedida per acontentar determinades persones o entitats. Això
pot passar, però cal evitar-ho, ja
que ens hi va el respecte dels ciutadans, que com hem dit, han
decidit apostar-hi.
Però aquest respecte s’ha de
guanyar també gràcies a una
gestió acurada, transparent i lícita. Ens cal donar exemple també
en aquesta vessant. Els comptes
han de ser clars, sense embuts,
ni enginyeries comptables. La
gestió ha de ser modèlica, sense
emprar buits legals, reinterpretacions jurídiques ni per descomptat, la utilització de la justícia en
propi benefici. No ens ho podem
permetre si volem un respecte
que encara tenim però que fàcilment es pot perdre. El «cas Palau» ens ha de servir de vacuna.

 Salt. «Tarda Màgica, amb Fèlix Brunet i els Mags Solidaris».
Lloc: Teatre Salt Hora: 18,30 h Organitza Fundació Oncolliga. Donatiu: 9€
adults i menors de 10 anys 6€.

DImECrES 30 DE mArç

 Girona. Amb una vegada n’hi prou».
Donació de sang.
Lloc: Casa de la Cultura de Girona.
Hora: 10 a 14 h Organitza: Ass.
Donants de Sang de Girona i
comarques.

DIjoUS 31 mArç

 Salt. «Amb una vegada n’hi prou».
Donació de sang. Lloc Escola EUSES-Fisioterapeutes. Hora: 10 a 14 h i de 17 a
21h.OrganitzaAss.DonantsdeSangde
Girona i comarques.

DILLUNS I DIjoUS

 Blanes. Blanes Solidari projecte per
l’assessoramentd’emigrantsencentres
socials.
Lloc: Local del Voluntariat Blanec Plaça
Josep Mestre i Rovira Nº 3 telèfon: 972
336853. Dies: dilluns de 18 a 19 h. i Dijous de 11 a 12 del matí.

DIUmENGE 3 D’ABrIL

 Girona. «Oncoesquiada». Lloc: Estació d’esquí Vallter 2000 Horari: Tot el
dia. Organitza: Fundació Oncolliga Girona.

DILLUNS 4 I DImECrES 6 D’ABrIL

 Girona. Curs:«Els meus
pensaments i jo», a càrrec de Maria
Conxa Porrera.
Lloc: Sala d’actes Hotel d’Entitats
Federació Catalana Voluntaritat Social.
Lloc: Hotel Entitats de Girona. C arrer
Rutlla, 20-22 Hora: 19,30 h Tel. 972
22 79 11 (matins).

DIjoUS 14 D’ABrIL

 Girona. GIROVOL Assemblea anual
de totes les entitats federades
Federació Catalana Voluntaritat Social.
Lloc: Hotel Entitats de Girona.
Carrer de la Rutlla, 20-22 Hora: 19,30
h Tel. 972 22 79 11 (matins).

DIjoUS 14 D’ABrIL

 Olot. Jornada informativa sobre el
Trastorn Bipolar obert a tothom.
Horari de 10 a 20 h. Lloc: Associació de
bipolars Girona i comarques.
Més informació:
al telèfon 972-201127: e-mail:
rentilla008@gmail.com

