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5 de desembre. Campanya coincidint amb l’Any Europeu del Voluntariat i el Dia Internacional del Voluntariat

La ciutat busca voluntaris, L’H
necessita gent compromesa
Ciutadans al servei de la comunitat

JÉSSICA ZARAGOZA CASTILLO
Edat: 19 anys
Tasca de voluntariat: Acompanyar la
senyora Montserrat Eroles (a la foto).
Motivació pel voluntariat: “Ajudar els
altres i donar un paper protagonista no
només a mi en les seves vides sinó a ells a
la meva, per tot el que m’aporten”.
Mitjana d’hores que hi dedica: Entre
dues i dues hores i mitja a la setmana.
Una frase: “Animo els joves a esborrar
idees preconcebudes sobre el voluntariat,
i a pensar en tot el que els pot aportar”.

JACINTO PÉREZ QUESADA
Edat: 44 anys
Tasca de voluntariat: Acompanyar el
senyor Manuel Díaz (a la foto).
Motivació pel voluntariat: “Perquè hi
ha una carència de cuidadors, sobretot de
gent gran o discapacitada, i personalment
m’omple donar a canvi d’un somriure”.
Mitjana d’hores que hi dedica: Entre
dues i dues hores i mitja a la setmana.
Una frase: “Segur que tothom té una
estona setmanal per veure la gent que
l’envolta i empatitzar amb ella”.

Aquests quatre voluntaris representen el
col·lectiu de col·laboradors de l’Oficina del
Voluntariat, hereva d’aquells Voluntaris Olímpics
del 1992, que avui a L’H no arriben als 400
Enric Gil Meseguer

A més, molts d’aquests voluntaris
fan col·laboracions puntuals i el nucli
amb més disponibilitat i compromís
és d’un centenar. En un context d’un
augment progressiu de les necessitats la conclusió és òbvia: es necessiten voluntaris.
L’Oficina del Voluntariat forma
part d’un programa municipal que
coordina i organitza els serveis que
presta el col·lectiu de gent socialment compromesa. Són els hereus
del moviment de voluntariat sorgit
l’any 1992 a la subseu olímpica de
L’H i que, després de moltes vicissituds, ha arribat fins avui. La seva

tasca, però, s’ha transformat al llarg
dels anys: de fer sobre tot feines de
suport als organitzadors d’actes esportius, socials o festius han passat
a col·laborar en tasques d’atenció
social (acompanyar gent gran; feines
d’inclusió social amb discapacitats
físics o amb gent amb problemes
de salut mental; o atenció a infants,
dones o nouvinguts). Són serveis
demanats per entitats sense ànim de
lucre, administracions o per serveis
sanitaris, socials o judicials.
El responsable del Programa,
Miguel Ángel Revilla, explica que
“aquesta demanda creix a un ritme
molt superior als voluntaris de que

JOSÉ MARÍA PEYRÓ MUÑOZ
Edat: 56 anys
Tasca de voluntariat: Acompanyar el
senyor Pedro Soler (a la foto).
Motivació pel voluntariat: “Vaig estar
malalt un temps i em vaig adonar de la
falta que fa que algú t’ajudi, així que quan
em vaig recuperar m’hi vaig dedicar”.
Mitjana d’hores que hi dedica: Entre
dues i dues hores i mitja a la setmana.
Una frase: “Ser voluntari serviria a molta
gent per adonar-se de la realitat, del que
hi ha a la vida”.

disposem”, i a més hi ha nous projectes en cartera. “Estem tocant sostre –segueix explicant– i comencem
a tenir llistes d’espera”. Per això en
aquest Any Europeu del Voluntariat
i coincidint amb el Dia Internacional
del Voluntariat, el 5 de desembre,
busquen nous col·laboradors.
El voluntariat no es remunera,
només se’ns reintegren petites des-

La petició de serveis
desinteressats creix
a un major ritme que
el del nombre de
persones solidàries
peses com el transport, i s’hi dedica
el temps que es té disponible, amb
un mínim d’una hora setmanal fins i
tot de forma puntual. Els voluntaris

MARÍA LUISA POLAINO GARCÍA
Edat: 60 anys
Tasca de voluntariat: Acompanyar la
senyora Carmen Rubio (a la foto).
Motivació pel voluntariat: “Les meves
filles havien estat voluntàries i quan vaig
deixar de treballar no ho vaig dubtar, tenia
hores lliures i les volia dedicar a una cosa
que m’omplís a mi i ajudés els altres”.
Mitjana d’hores que hi dedica: Entre
dues i dues hores i mitja a la setmana.
Una frase: “La gent té por al compromís, i
aquí n’agafés el que vols, pot ser puntual”.

Pocs requisits
Qualsevol persona amb més
de 16 anys pot ser voluntària.
Només ha de disposar d’una
hora setmanal per dedicar
als altres i rebre una petita
formació inicial. No cal tenir
cap habilitat especial, es
fan tasques molt diverses
i tothom hi cap en una o
altra. Per informar-vos-en us
podeu adreçar a l’Oficina del
Voluntariat, (c. de Sta. Eulàlia,
101; tel. 93 2600133). Aquest
programa de l’Àrea municipal
de Benestar i Famílies té tres
persones que el coordinen
i dinamitzen. L’any 2010 els
serveis dels voluntaris es van
materialitzar amb més de 5.000
accions a la ciutat.

diuen que la gent s’estranya quan
expliquen que ajuden sense cobrar.
La Jéssica els respon que no són
els diners els que compensen la
dedicació a una persona, “és el seu
somriure, l’abraçada que et fan, això
és enorme”.
Els quatre voluntaris d’aquest
reportatge animen la gent que ho
provi. La María Luisa pensa que
“molts no s’atreveixen perquè no
coneixen prou la tasca que duem a
terme, però si sabessin l’alegria que
es rep, ho farien”. El Jacinto té un altre argument, l’ambient del col·lectiu:
“som gent molt diversa, d’edat, de
creences...” –diu– “però amb un objectiu comú”. José Maria apunta en
aquest sentit que són “una pinya que
cada vegada es va fent més gran”.
En resum, els quatre demanen que
siguem menys materialistes amb una
petita part dels nostre temps lliure, a
canvi d’un somriure. y

