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L’Agenda

VOLUNTARIAT

DiumeNge 4 D’abRiL

Figueres. Concert Benèfic The Gospel Viu Choir. Teatre Jardí . 18h Organitza:AMA(AlzheimerFigueres).Vendaentrades: Taquilla teatre Informació: Telf.
972 675 511.

President de la Fundació Fundació VIMAR, de Palamós

«Canviar el món és massa solemne però
podem canviar l’entorn més immediat»
PALAMÓS | XAVIER RIBAS

FUNDACIÓ VIMAR

De Dijous 8 a Dissabte 10

Girona. ShoppOut. Més de 20 marques de moda amb descomptes de fins
al 70%. Lloc: Botiga de la Fundació Ramon Noguera (c./ Indústria 22, Mas Xirgu) Hora: de 10 a 21h.

DimaRts 13 maig

Figueres. Taula Rodona L’entorn de
l’Alzheimer: una mirada pluridisciplinària”amb 5 ponents diferents. Pere III nº
93. 18h Organitza: AMA (Alzheimer Figueres).

Dijous 15 maig

Girona.LliuramentdepremisdelConcurs de Relats de Voluntariat. Lloc: LlibreriaEmpúries(c./AlvarezdeCastro6).
Hora: 20h. Organitza: Federació Catalana de Voluntariat Social.

DimaRts 20 maig

Girona. Conferència: Malalt i voluntari:laimportànciadelacomunicació,acàrrec de Rubén Bravo, psicòleg i coach
Lloc: Sala d’Actes de l’Hospital Dr. Josep
TruetaHora:21hOrganitza:Voluntariat
de Suport en la Solitud.

DimeCRes 21 maig

Girona. Conferència: El voluntariat
universitari, l’experiència de 1.800 estudiants de la UdG amb entitats de la
FCVSLloc:Salad’Actesdel’Hoteld’Entitats Hora: 18h Organitza: Oficina de Cooperació de la UdG.

Dijous 22 maig

Girona.TaulaRodona BenvingutsSèniors: el valor del voluntariat de les persones grans. Lloc: Casa de Cultura Bisbe
Lorenzana Hora: 20h Organitza: ESPIRAL, entitat de serveis.

DiVeNDRes 23 maig

Girona. Jornada de voluntariat i empresa Innova col.laborant. Presentació
d’experiènciesdecol.laboracióentreempreses i entitats socials. Auditori Espai
Caixa(Pça.PoetaMarquina).De10a14h
Organitza: Federació Catalana de Voluntariat Social. Tel. 972 227 911.
Sopar Benèfic de la Fundació Oncolliga. Palau Firal. 21h Organitza: Fundació
Oncolliga Girona. Informació i inscripcions: Telf. 972 224963.

Dissabte 24 maig

Girona. 14ª Fira d’Entitats de Voluntariat. Pça. Salvador Espriu. De 10 a 14h
Organitza: Federació Catalana de Voluntariat Social.
Trobada d’entitats de lleure Lloc: Pça.
Constitució Hora: de 16 a 19h Organitza: Creu Roja Girona.
Masterclass de Zumba contra el càncer. Pavelló de Fontajau. De 19 a 21h.
Venda entrades: Seu de AECC (c./ Albareda – Edifici Fòrum) o al pavelló.

En quin any es constitueix la
vostra fundació i quins van ser els
motius pels que es va crear?
R La Fundació Vimar es va constituir l’any 1999, fruit de les inquietuds d’un grup de pares preocupats pel futur dels seus ﬁlls, en
una comarca –el baix empordàmancada de recursos i serveis
adreçats al col·lectiu de persones
amb discapacitat.
P
Quins van ser els primers
projectes que vàreu realitzar?
R L’any 2000 vam inaugurar la
primera Llar Residència per a persones amb discapacitat: La «Llar
2000», amb capacitat per a 12 persones i situada al municipi de Palafrugell.
P Quins són els projectes que esteu duent actualment ?
R actualment estem gestionant:
La Llar 2000 (10 usuaris) i la Llar el
Carrilet (12 usuaris) a Palafrugell,
la Llar gavina (10 usuaris) a sant
antoni de Calonge. La Residència
i Cae Robert Pallí (15 + 3 usuaris)
a sant Feliu de guíxols. el Programa de suport a l’autonomia a la
pròpia llar (10 usuaris).
P Quins són els reptes actuals i
els de futur de la vostra fundació?
R actualment estem treballant
per fer realitat diversos projectes:
-La bòbila Nova, a Palafrugell. un
futur servei que pot acollir a 25 persones amb discapacitat amb diferents possibilitats: Centre especial
de treball, Centre ocupacional,
Centre d’atenció especialitzada.
-Pisos Pont: Nuclis d’acolliment residencial per a persones amb diferents diversitats funcionals.
- Posada en marxa d’un nou centre d’atenció diürna a santa Cristina mercès a la cessió d’un local
per part de l’ajuntament de santa
P
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Cristina.
- Primers passos per construir
una nova residència en una magníﬁca parcel.la cedida per l’ajuntament de Castell-Platja d’aro.
Desenvolupament del projecte a
tot tap: els nostres usuaris reaproﬁten taps de suro, elaborant
objectes nou que comercialitzen
en les diferents ﬁres municipals.
aquest projecte ha estat possible,
en gran part per la col·laboració de

l’ajuntament de Vall Llobrega que
ha cedit uns locals molt adequats.
P La vostra entitat té seu a Palamós però els vostres usuaris són
de diversos pobles del Baix Empordà. A quins municipis doneu
servei?
R actualment, tenim centres
oberts a Palafrugell, sant Feliu de
guíxols i sant antoni de Calonge.
P A la vostra entitat disposeu de
voluntaris: quants són i quina

feina hi desenvolupen?
R el nombre de voluntaris oscil·la
durant l’any, segons les activitats de
cada moment. Podem dir que tenim unes dotze persones que
col·laboren d’una manera regular.
Les feines són diverses: passejades
amb gossos, acompanyaments a
sortides i excursions, entrenament
a l’equip de futbol, repàs de lectura i escriptura, manualitats, informàtica. La Creu Roja de Palamós i sant Feliu de guíxols té un
conveni signat amb nosaltres i
ens ofereixen els seus voluntaris
per a les activitats de: piscina,
equinoteràpia, tallers diversos
d’arts plàstiques. en general, les seves intervencions consisteixen
en acompanyaments diversos
quan es presenten. Fa anys que
col·laboren amb nosaltres d’una
manera constant i la seva feina és
impecable. a la nostra web hi ha el
detall de tot el voluntariat que necessitem i les persones de contacte per a cada possibilitat.
P
Quina part dels vostres voluntaris són joves? Quines propostes cal fer als joves per entusiasmar-se pel voluntariat?
R el 80 % del voluntariat que tenim és de menys de 25 anys. La
seva motivació és cada vegada
més evident. molts ens han vingut
després d’una etapa de pràctiques d’estudis als nostres centres.
Després d’haver-les acabat, han
volgut seguir ajudant.
P Què creieu que us aporta el fet
de ser membres de la Federació
Catalana de Voluntariat Social?
R Conèixer el que s’està fent a nivell de voluntariat en el nostre
entorn, i tenir l’opció de consultar,
ser informat, intercanviar experiències, rebre formació, ser conegut i aprendre d’altres entitats.

NEIX LA SETMANA DEL VOLUNTARIAT DE GIRONA
quest mes de maig
neix a la ciutat de girona la setmana del
Voluntariat, fruit de
la col.laboració entre l’ajuntament de girona i la Federació
Catalana de Voluntariat social.
Les dates escollides per la
setmana són del 20 al 24 de
maig i comptarà amb diverses
activitats organitzats per les entitats de voluntariat de la ciutat,
en bona part recollides en l’agenda mensual d’aquesta pàgina.un dels principals actes de la
setmana, serà la Fira d’entitats

A

de Voluntariat, que canvia de
data al dissabte 24 de maig (els
altres anys era al mes d’octubre)
i de la que aquest any es celebrarà la 14ª edició.
seguirà amb el seu format
habitual de matins, a la plaça
salvador espriu, i a part de les
tradicionals parades algunes de
les més de 50 entitats participants oferiran tallers diversos a
tots els visitants. Com a complement de la Fira, el mateix 24
però a la tarda Creu Roja organitza una trobada d’entitats de
lleure a la plaça Constitució.

una altra activitat important
és la jornada de Voluntariat i
empresa del divendres 23 i que
sota el títol genèric de “innova
col.laborant” presentarà diversos exemples on empreses i entitats socials s’han aliat per tirar
endavant projectes conjunts
molt innovadors i d’èxit, que demostren que les vies de col.laboració són molt diverses i que
hi ha molt camp per córrer.
Finalment, ja que l’espai no
ens permet parlar de totes les
activitats, destacar la xerrada
que farà l’oficina de Cooperació

de la udg referent al voluntariat
universitari i on explicarà experiències del 1.800 estudiants
d’aquesta universitat que han
col.laborat amb diverses entitats socials.
La setmana del Voluntariat
de girona neix enguany i amb
voluntat de continuar, per esdevenir, junt amb la Nit del Voluntariat de finals de novembre,
punt de trobada i visibilització
de la tasca de les entitats gironines.
Xavier Ribas

