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BCN SOLIDÀRIA

Amb ‘Suma’t a lesONGsocials’, la Taula del Tercer Sector fa una cridaper fomentar el voluntariat

Barcelona busca amics invisibles

E n uns moments com els actu-
als, Barcelona necessita la col-
laboració dels seus ciutadans per
tirar endavant. Per aquest motiu,

la Taula del Tercer Sector –amb el suport
de l’Ajuntament– impulsa la iniciativa
“Suma’t a les ONG socials. Tu ets l’amic
invisible de Barcelona” per promoure el
voluntariat en aquestes dates nadalen-
ques, però també durant tot l’any, i aju-
dar a aquells col·lectius més desafavorits
com persones sense sostre, infants o gent
gran, entre altres.

fira solidària
Alhora, del 15 al 23 de desembre i d’11 a
21 hores, els Jardinets de Gràcia acullen
la Fira Solidària. En aquesta s’exposaran
i vendran tots els productes –com jocs,
tèxtil, fusteria, agricultura ecològica, ar-
tesania, alimentació, edició...– que s’ela-
boren en els Centres Especials de Treball
i en altres entitats que fan inserció labo-
ral. A la vegada, a la mostra s’explicarà a
la ciutadania la tasca que realitzen les
entitats de la ciutat en la inserció soci-
al i laboral de persones i col·lectius amb
dificultats.

galet solidari
Durant el Nadal també s’organitzen
diferents accions per recaptar diners i
destinar-los a les entitats socials. En-
guany es posarà a la venda una polsera
amb el símbol d’un galet, el galet soli-
dari. Aquest es podrà adquirir per dos
euros a través dels principals diaris, a
les botigues dels eixos comercials de la
Fundació Barcelona Comerç, a les ofici-
nes de Turisme de Barcelona i als mer-
cats municipals.

GEMMAMARTÍ

MÉS DE 245.000 PERSONES FAN DE
VOLUNTÀRIES A CATALUNYA EN ÀMBITS
COM L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA O A LES
PERSONES GRANS. TAULA TERCER SECTOR

“El voluntariat potencia el sentiment de comunitat”
Què és ser voluntari?
És fer quelcom per aconseguir una

societat més cohesionada. El voluntariat
potencia uns valors personals i socials
que ajuden a crear un sentiment de
comunitat.

A on se’n necessiten més?
A les entitats que treballen amb els col-

lectius més vulnerables: persones sense
sostre, gent gran, infants...

Amb la crisi, ha augmentat o disminuït
el nombre de voluntaris?
Hem experimentat un increment degut

a una major sensibilització de la ciutada-
nia envers els problemes socials actuals.
Ja no només hi ha la pobresa estructural
‘de sempre’, sinó que ara hi ha una po-
bresa que sentim més a prop, que afecta
la família, el veïnat... Arran d’aquesta
situació ens calen més voluntaris i que
tinguin continuïtat. És entre tots com
aconseguirem que la societat avanci.

El voluntari pot arribar a substituir el
professional?
No, el voluntari necessita del professi-

col·laborar. I es pot fer de voluntari sent
un bon veí, donant un cop de mà a les
persones que tenim més a la vora, etc.
Hem de recuperar la relació humana, la
participació ciutadana i la col·laboració
entre les persones.

Què es pretén amb la campanya ‘Suma’t
a les ONG socials’?
Aquesta parteix de l’Acord Ciutadà per

a una Barcelona Inclusiva i vol potenciar
la solidaritat i el sentiment de ciuta-
dania. Tothom pot ajudar a les entitats
socials que treballen a la ciutat.

Per què es fa pels volts de Nadal?
Perquè és quan es porten a terme més

activitats, però no volem fer quelcom
puntual, sinó que es busquen col-
laboracions a llarg termini. El voluntariat
no ha de ser flor d’un dia.

TERESA CRESPOAPOSTA PER UNA CIUTATMÉS
HUMANA, ON EL VOLUNTARIAT TÉUN PAPERDESTACAT

com fer-se voluntari
Al telèfon:
93 320 35 46,
de 10 a 22 h, del 27 de novembre al
28 de desembre (no hi haurà servei
els dies 25 i 26 de desembre)

Al web:
www.donemelmillordenosaltres.cat

onal per poder fer la seva tasca. Aquest
el guia, el supervisa, estableix prioritats,
les accions a realitzar, i el voluntari hi
col·labora aportant temps, dedicació i
coneixements. El voluntari fa una tasca
complementària i mai pot substituir el
professional.

Com ajuda a la persona el fet de ser
voluntari?
És un enriquiment personal. Per

exemple, hi ha persones molt vàlides
que s’acaben de jubilar i la sensació de
poder allargar uns anys la seva activitat
ajudant els altres els és molt gratificant.
Moltes vegades, aquests voluntaris
estableixen noves amistats i es creen
xarxes de relació que són molt positi-
ves. També cal dir que una persona que
tingui un problema psicològic, depressiu,
etc., no ha pretendre solucionar-lo fent
de voluntari.

Com beneficia el voluntariat a la ciutat?
Vivim en una societat excessivament

individualista i el voluntariat ens ajuda
a fer ciutat, a ser conscients que tots
–d’una manera o una altra– podem

Entrevista a TERESA CRESPO, coordinadora del Grup d’Inclusió i Pobresa de la Taula d’Entitats del Tercer Sector

“Hem de recuperar la relació
humana, la participació
ciutadana i la col·laboració
entre les persones”


