General
itatde Catalunya
Departament
de Benestar
Social
Direcci6Generald'accioCivica
CAMPANYA VOLUNTARI GRAN

El voluntariat gran continua creixent i retornant a la societat alld
millor que ha anat destil.lant. La seva saviesaes toma acci6 i.
amb aquesta,la gent gran continua exercint el dret a la presdncia
activa enmig de la vida social.

Ja fa dos anys que I'Intitut Catali del Voluntariat es va posar
en funcionament i una de les seves primeres accions va ser
una campanya dirigida a la gent gran. En aquella campanya es
deia, amb el lema de Tu ets gran, tu pots fer-ho, que ben segur que tota personat6 molt per rebre, perb les personesgrans,
a m6s, tenen un actiu molt important que la sociedad no pot
deixar perdre: la seva experidncia.

El voluntari gran pot fer la seva participaci6 en entitats molt diverses: entitats culturals, entitats especifiquesde gent gran, moviments veinals, comissions de defensai promoci6 de la natura.
d'acompanyamenti suport a altres persones,etc.

Un procds de jubilaci6 mal viscut, que provoqui un trencament excessiu amb la realitat laboral anterior, pot portar a una
persona a perdre el sentit de la prdpia validesa i utilitat. I aixd
precisament en un moment en qub sovint no tan sols mant6
altes les sevespotencialitatssin6 que es troba en plenitud de
facultats. La persona gran guarda en el seu interior tot el bagatge d'una histdria, caregada de vivbncies, de valors i de
sentiments.

Catalunya 6s un pais amb uns notables index de participaci6 orgaritzada, perb encara estan lluny del que seria desitjable. Ben
segu que hi ha molta gent que hauria volgut prendre part activa
en aquestesentitats i associacionsperb que, per les altres dedicacions laborals, no ho va poder fer en el seu moment. Totes
aquestes persones ara tenen I'oportunitat de sumar-se a
aquest espai de trobada, creixement, participacit6 i servei
que 6s el voluntariat.

Es per aixd que aquestariquesa no es pot deixar perdre, perqud
6s un tresor per a la societat,i encaram6s en un moment de canvis tant rdpids i profunds. La gent gran ha d'aportar el seu
sentit i ha de trobar el seu paper enmig de la comunitat.

Desitgem que, a partir d'aquestacampanyahi hagi personesque
puguin entrar a col.laborar en les entitats de voluntariat de Catalunya i que, d'aquestamanera, continuih trobant un paper a fer
dins la comunitat. L'acci6 voluntd,riat6 la virtut de fer un doble
servei: d'una banda es fa un servei a la societat o a persones
concretes.Perd d'altra banda, no es pot menystenir la vivdncia
que proporciona als mateixos voluntaris i el creixement humh i
col.lectiu que els permet.

Dins de la seva finalitat de promoure el voluntariat, I'INCAVOL, organisme autdnom del Departamentde BenestarSocial,
ha iniciat una altra campanyaper tal de divulgar el voluntariat
entre aquellespersonesque compleixen els seixanta-cincanys i
que, per tant, estanen I'edat normal de jubilaci6.
En aquestaedat tota persona ha adquirit uns coneixements, ha
viscut unes experidncies,ha desenvolupatuns sentiments,ha
generat uns valors i unes idees. Tot aixd fa que
I'individu d'aquesta edat esdevingui una persona
interessant que t6 molt per donar i per compartir.
Qub vol dir fer-se voluntari?
Nom6s vol dir estar disposat a donar una part del
nostre temps desocupatper fer una tasca ftil per als
altres o per a la societaten general.
Les tasquesque pot fer un voluntari s6n incomptables, i n'hi ha a la mida de tothom. Des de les tasques socials, atenent personesamb alguna mena de
dificultat, fins a les de transmissi6 de coneixements,
passant per I'organitzaci6 d'activitats sdcioculturals
o de participaci6. Sovint s'ha fet referdncia als diferents dmbits d'actuaci6 del voluntariat (social, comunitari, cultural, ambiental i de cooperaci6 internacional) com tamb6 a les diferents tasquesque s'hi
podendesenvolupar.
Amb la col.laboraci6 voluntdria la persona gran
continua mantenint el seu dret al ple desenvolupament personal i el fa efectiu alhora que presta el seu
suport i ajut desinteressata altres persones.
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