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FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
PÀGINA ESPECIAL

Marisa Ràmia

L’Agenda

VOLUNTARIAT

Dijous 4 setembre

Palafrugell. CConcert d’Havaneres
amb els grups Arjau i Empordanet Lloc:
Plaça Nova Hora: 21h
Organitza: Fundació Oncolliga Girona.
Informació: Telf. 972 224 963 o
www.oncolligagirona.cat

4 i 5 De setembre
Girona. Jornades Existim quan som
visibles. Actes del 25è aniversari de la
Fundació Astrid 21 Lloc: Centre Cultural La Mercè.
Organitza: Astrid 21 Informació: Tel.
972 222 748. Cal inscripció prèvia.

Dissabte 6 setembre

L’Escala. Activitat combinada de
marxa nòrdica, caiac de mar i jocs de
platja Lloc: Platja de Riells, al costat
dels caiacs. Hora: 9-13h
Organitza: Fundació Oncolliga Girona.
Informació: Telèfon: 972 224 963 o
www.oncolligagirona.cat Preu: 15€
(material inclòs).

Dissabte 13 setembre

Riells i Viabrea. 3er sopar solidari
ambespectacleisorteigderegalsLloc:
Casal del poble Hora: 21h Organitza:
Fundació Oncolliga Girona. Informació:
Telf. 93 8472 298 o www.oncolligagirona.cat

Dissabte 20 setembre

Santa Coloma de Farners. Segona
Cursa Solidària Festa Major amb una
cursa absoluta de 5 km i curses infantils Lloc: Plaça Farners Hora: 17h Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Informació: Telèfon 972 224 963 o
www.oncolligagirona.cat

25 i 28 De setembre

Girona. Nova Cultura, una nova cultura de salut Lloc: Barri Vell Hora: Actes durant tot el dia Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Informació: Telf.
972 224 963 o www.oncolligagirona.cat

CURSOS DE FORMACIÓ

Girona. Curs d’iniciació al voluntariat a càrrec d’Antoni Bardera. Dates:
19 i 20 de setembre. Horari: dia 19, de
18 a 21h; dia 20, de 10 a 14h i de 16
a21h.Lloc:CentreCívicBarriVell-Mercadal. Organitza: Federació Catalana
de Voluntariat Social. Informació i inscripcions: Telèfon: 972 227 911 i/o girona@voluntaris.cat Preu: Curs gratuït.

DONACIONS DE SANG DEL
MES DE SETEMBRE:

Llocs: Montagut, Sta Coloma de F,
Banyoles, L’Armentera, Fontcoberta,
Girona, La Bisbal, Calonge, St Antoni de
C, Aiguaviva, Sta Cristina d’A, Pals, Blanes, Celrà, Cassà de la S, Port de la S,
Llambilles, Porqueres, La Jonquera, Vilafant, Cadaqués, Massanet de la S,
Tossa M, Sant Joan de les A, Bescanó,
Salt i Empuriabrava.
Organitza: Associació de Donants de
Sang de Girona i comarques. Informació: Telèfon 972 202 494

Directora tècnica del Centre d’Atenció Especialitzada i Residència Pinya de Rosa de la Fundació Privada ASPRONIS

«Portem 30 anys al servei de les persones
amb discapacitat intel.lectual greu»
ASPRONIS

MIRIAM CRIVILLÉS | BLANES

Fa 30 anys es va inaugurar a Palafolls un centre per a persones
amb discapacitat intel·lectual
amb necessitats de suport extens
i generalitzat, és a dir, greument
afectades. Avui el centre compta amb 8 places de centre de dia
i 46 de residència. ASPRONIS
treballa ara en fer realitat el projecte d’un nou centre als afores
del municipi que ha de respondre millor a les necessitats actuals dels usuaris i ampliar el
nombre de places per donar cabuda a la llista d’espera.
P Com van ser els inicis de Pinya
de Rosa?
R estàvem a blanes, en un pis de
lloguer i gens adaptat a les necessitats dels nostres usuaris. L’alcalde de Palafolls, Valentí agustí
i tot el seu equip, van creure convenient cedir un terrenys a asProNis per tal que ubiquéssim el
centre al municipi. Va costar molt
trobar el ﬁnançament per construir-lo i ﬁnalment, gràcies a la
oNCe, subvencions del ministerio de sanidad, la Generalitat i els
préstecs que asProNis va demanar es va poder fer l’obra. el
1984 es va acabar la planta baixa
per poder ubicar-hi el centre de
dia i la planta superior per poder
fer la residència no es va acabar
ﬁns a tres anys més tard.
P Quants usuaris hi havia al principi?
R Deu, i vàrem haver de fer un treball d’anar casa per casa amb la

A l’esquerra, Marisa Ràmia i al costat, i Ma. Dolors Oms, presidenta.

treballadora social per tal que les
famílies conﬁessin en nosaltres,
per portar els seus ﬁlls al centre. el
1987, quan vàrem obrir la residència va ser quan varem tenir
més entrades. Hi havia 17 usuaris
de residència i 5 de centre de dia.
P Comptàveu amb voluntariat?
R sempre hem comptat amb persones que ens ajudaven per actes
puntuals com ara sortides, colònies, etc. era gent que ens coneixia de blanes i ens continuava
ajudant, però no era un voluntariat organitzat.
P Com són els usuaris que ateneu?
R són persones que necessiten el
suport continuat d’un altre per realitzar les activitats de la vida quotidiana. La nostra missió és assegurar-los una bona qualitat de
vida. tenim en compte els seu
benestar físic però també l’emo-

cional, les seves relacions tant
dintre com fora del centre, el seu
benestar material -vetllant perquè no els falti de res- i sobretot,
els seus drets com a persones.
P Sou una gran família...
R La residència ha de ser el lloc on
viuen les persones. el més important al centre són les persones
que hi viuen i que ells són els
que s’han de sentir bé. el personal
són gent molt implicada que s’estimen la seva feina i que estableixen relacions positives amb els
usuaris i que els ajuden a créixer.
P Quin paper té el voluntariat actualment al centre?
R té un paper important a l’hora
de donar-nos suport per fer les activitats a la comunitat. Per poder
organitzar qualsevol sortida o activitat a la comunitat necessitem
molt de personal.
P Compteu amb el suport d’em-

preses?
R sí, ﬁns ara hem comptat amb
voluntaris de la Fundació barclays que han col·laborat amb
nosaltres a l’hora de fer sortides, en
les activitats de canoteràpia o fent
tasques de pintura. D’altres entitats bancàries també ens donaven
anys enrere suport material o econòmic per a activitats puntuals,
però aquests ajuts pràcticament
han desaparegut.
P Com commemoreu l’aniversari?
R al juliol vàrem fer una festa
amb els usuaris, treballadors i familiars: uns tallers, un acte institucional amenitzat per la banda de
l’escola de música, i un dinar amb
ball a l’aire lliure en una de les places del poble. també participem
en un acte per la festa major, amb
els geganters del poble, i preparem
una exposició de fotograﬁes d’aquests 30 anys.
P Quins projectes de futur té Pinya de Rosa?
R sempre estem al dia en formació i mirem de treballar al màxim la seva autonomia i la seva capacitat de comunicació. D’altra
banda, el projecte més important
que tenim és un nou centre també a Palafolls que ha d’ampliar el
nombre de places, ha de comptar
amb habitacions individual. L’ajuntament ens va cedir el terreny
fa ja 7 anys però ens manca el ﬁnançament per construir-lo, i l’entitat treballa en aquest sentit per
aconseguir fer realitat el nou Pinya
de rosa.

Marketplace europeu 2014: punt
de trobada del tercer sector i empresa
FCVS

RAFAEL MARTÍN | BARCELONA

el born Centre Cultural de barcelona acollirà el proper 20 d’octubre
la segona edició del marketplace.
L’acte reunirà entitats de voluntariat, empreses, centres especials de
treball, plataformes de rs, mitjans
de comunicació i altres institucions
del país.
el marketplace (mP14) és un esdeveniment bianual organitzat
per la Federació Catalana del Voluntariat social (FCVs) amb el
doble objectiu de promoure el
desenvolupament del partenariat
i el treball conjunt entre empreses
i entitats, així com potenciar la

col·laboració entre els agents socials. el context actual és de crisi
però també d’innovació, de problemàtiques diverses però també
d’emprenedoria, d’amenaces i d’oportunitats. aquesta dicotomia
converteix el voluntariat en una
peça clau davant els reptes socials. més que mai els ciutadans
són protagonistes dels canvis socials. i la xarxa associativa del nostre país els està impulsant.
el mP14 ocuparà el recinte sencer
d’el born amb més de 70 estands
a l’espai ﬁral. també acollirà un espai de Contactes entre entitats i
empreses. Durant tota la jornada
coordinarà cinc taules de Diàleg

Primer Marketplace, el 2012.

sobre el voluntariat en tots els
àmbits d’acció. s’hi convocarà, a
més, una sessió Formativa en dinàmica de pitching, per a entitats
amb voluntariat. i ﬁnalment, s’hi

organitzarà l’espai Premium sobre
l’aportació del voluntariat corporatiu per a l’empoderament de la
xarxa associativa. el mP14 serà
una bona oportunitat per sensibilitzar el nostre país a l’entorn del
voluntariat i per difondre l’activitat de les entitats, i la responsabilitat social que promouen les empreses.
enguany la nominació de barcelona com a Capital europea del
Voluntariat (primera ciutat que
rep aquest reconeixement) converteix el mP14 en un dels esdeveniments més importants de l’agenda d’actuacions de l’any.posa
lluitar contra l’estigma.

