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Usuaris i voluntaris  
convertits en protagonistes

reivindicatiu: “Som com superhe-
rois i superheroïnes, i volem ser 
considerats persones normals, no 
persones diferents”. 

La Fatima, de 25 anys, va arribar 
a Catalunya des de Gàmbia fa gai-
rebé dos anys, amb una filla que ara 
està a punt de fer-ne tres i que no 
para de córrer amunt i avall. No do-
mina l’idioma i li costa expressar 
per a què serveix la gimcana, però 
sí que sap explicar què en pensa de 
la importància de les ONG: “L’Asso-
ciació In Via és el millor que m’ha 
passat. M’han ajudat en tot, a tirar 
endavant amb la meva vida”.e

La Paula, d’11 anys, amb la Clara, 
voluntària d’Afev, de 19 anys. C.A.

Entre els participants de la gimcana 
hi havia molts ciutadans que se 
n’havien assabentat gràcies a la di-
fusió per diversos canals, i també 
moltes persones pròximes a les en-
titats organitzadores, i els mateixos 
usuaris i voluntaris de les entitats. 
Un dels objectius de la jornada era, 
precisament, que aquests usuaris i 
voluntaris es convertissin en prota-
gonistes per un dia i poguessin ex-
plicar les seves experiències. 

La Paula, veïna de Badia del Va-
llès, d’11 anys, rep l’acompanya-
ment educatiu de la Clara, voluntà-
ria de l’associació Afev, de 19 anys. 
“Cada dijous ens trobem en un cen-
tre de joves, estem juntes i ens ex-
pliquem coses”, relata la Clara. Els 
nens que reben l’acompanyament, 
segons diu, “són de famílies en risc 
d’exclusió o immigrants”. Els vo-
luntaris els ajuden, per exemple, a 
sentir-se còmodes parlant català. 

La importància de les ONG 
L’Olga, de 39 anys, amb intel·ligèn-
cia límit, explica que l’associació 
Acidh l’ajuda “en l’àmbit laboral, 
amb l’habitatge, a l’hora d’anar al 
metge, fent seguiment de tot i tam-
bé econòmicament”. Quan explica 
per què s’ha posat la capa i ha par-
ticipat en la gimcana, ho fa amb to 
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Descobrint els superpoders de les entitats socials

violència de gènere. “Volem visua-
litzar que hi ha superherois que ca-
da dia intenten superar la discrimi-
nació”, afegeix Eduard Ballester, ge-
rent d’Acidh, que atén joves i adults 
amb intel·ligència límit. 

Implicació de tota la societat 
“Tots podem ser superherois”, diu 
Ismael Camacho, de la Fundació 
Iniciatives Solidàries, dedicada a jo-
ves en risc d’exclusió i a reclusos. 

na de les entitats que som aquí, que 
som petites però fem molta feina, 
i recaptar fons és un objectiu se-
cundari”, assegura Laura Cardús, 
coordinadora de l’associació Afev, 
que organitza mentoratge d’in-
fants en risc per part d’universita-
ris voluntaris. 

“Les entitats petites costa molt 
que es vegin”, afegeix Mercè Mero-
ño, presidenta de la Fundació Àm-
bit Prevenció, del sector de les dro-
godependències. “Si ens ajuntem, 
podem fer coses més grosses”, deta-
lla Meroño. Aquestes cinc entitats 
van començar a treballar juntes 
dins del programa de suport Rei-
venta’t, de la federació d’entitats 
ECAS, i han volgut donar continu-
ïtat a aquella experiència. 

Hi haurà segona edició 
Després d’hores de feina intensa, 
ahir a la tarda els organitzadors fe-
ien un balanç molt positiu de la ini-
ciativa. Per la resposta de la ciutada-
nia, amb la participació d’unes 800 
persones en uns 150 equips dife-
rents, i també per la capacitat de tre-
ballar conjuntament, que reconei-
xen que és poc habitual en entitats 
d’àmbits absolutament diferents. 
Ja han decidit que, l’any que ve, hi 
haurà una segona edició.e

Una de les 
proves era 
pujar a un 
inflable amb 
enormes sacs 
d’aliments 
com els que 
han de  
carregar molts 
camperols de 
països pobres. 
CÈLIA ATSET

Centenars de nens participen en una gimcana per sensibilitzar la ciutadania i recaptar fons
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Les persones que s’esforcen per su-
perar dificultats, i les que les ajuden 
des de les entitats socials, són au-
tèntics superherois i superheroïnes 
que tenen autèntics superpoders. 
Centenars de persones, majoritàri-
ament nens, ho van poder descobrir 
ahir al matí mentre participaven en 
una gimcana per sensibilitzar la ciu-
tadania i recaptar fons, organitzada 
conjuntament per cinc entitats 
d’acció social. 

Petits i grans es van oblidar de la 
vergonya, es van posar una capa i 
van començar a resoldre enigmes i 
a superar proves d’habilitat. Per fer-
ho van haver de treballar en equip 
i van haver de lluitar contra obsta-
cles com els que afronten les perso-
nes amb desavantatges socials. Per 
exemple, pujar a un inflable amb 
enormes sacs d’aliments, com els 
que han de carregar molts campe-
rols de països pobres. 

“Ens va semblar que la figura dels 
superherois era la idea clau per a la 
gent a la qual atenem”, explica Car-
me Laorden, directora de l’Associa-
ció In Via, que atén dones en situa-
ció de vulnerabilitat o víctimes de 
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“Volem potenciar que tota la soci-
etat s’impliqui, transmetre que en-
tre tots podem ajudar-nos”, afegeix 
Camacho, que detalla que les proves 
d’habilitat de la gimcana estaven 
dissenyades per ressaltar la impor-
tància de la col·laboració entre els 
participants. 

Dels dos objectius de l’activitat 
d’ahir, els organitzadors tenien 
molt clar quin era el prioritari. “El 
més important és visibilitzar la fei-


