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qualitat humana i soliddria que
"Fem enlre tots el pafs de

volem que sigui Catalunya"
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-  Durant  e ls  d ies 15 i  16 de

novembre s'ha celebrat el 2n

Congrtis Catald de l 'Associacio-

nisme i el Voluntariat. Quina era la

fi naf itat d'a guest Congr,6s?
Fa anys que el m6n associatiu va

creixent i desenvolupant-se, perd

ara t6 davant seu reptes molt
importants. Es tracta de promoure

el desenvolupament de la realitat

associativa i del voluntariat i pro-
jectar-la vers el futur. I aixb cal fer-

ho aprofitant les seves potenciali-

tats per donar resposta als reptes
que t6 plantejats.

Hem de fomentar que el sector es

consolidi m6s o que la seva

inciddncia dins la societat sigui

cada cop m6s gran. Aquest congr6s

suposa el moment m6s important
dins d'aquest proc6s que des de
l'Institut Catalh del Voluntariat

s'ha endegat en el periode 2001-

2003 amb el lema de "El volunta-

riat i el m6n associatiu. en

marxa!".
- Quins son aquests reptes a qua

es refereix?
Alguns serien la societat de la

informaci6 i les noves tecnologies,

la globalitzaci6, la nova cultura

organitzativa... Perd tamb6 la lran
oportunitat que les persones grans

suposen per a I'associacionisme i
el voluntariat. En els riltims anys
el paper de la gent gtan a la nostra

societat ha anat evolucionant. Les
persones f,rans reclameu que es

reconep,ui que jugueu un paper

actiu i comprombs en la comuni-
tat.
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"Hi ha moltes persones
que es jubilen en un

moment de Ia seva vida
en que gaudeixen d'una
plenitud de facultats i

que poden seguir
prenent part activa, per
mitja d'entitats i associa-

cions de voluntariat

Hi ha moltes persones que es
jubilen en un moment de la seva

vida en que fl,audeixen d'una pleni-

tud de facultats i que poden seguir
prenent part activa, per mitja d'en-

titats i associacions de voluntariat.
en la societat. Per aixd, la
Generalitat de Catalunya promou

la campanya "Persones Grans,

GR\NS PtrRSONtrS" per fomentar

la participaci6 de la gent gran en el

m6n associatiu per fer entre tots,
el pais de qualitat humana i solidd-
ria que volem que sigui Catalunya.
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- Expfiqui'm alguna de les refle-

xions que s'hi van fer.
Es van traatar temes molt diver-

sos. des de qud mou la persona a

esdevenir volunGria fins al nou

marc que suposa el Tercer Sector
per a les entitats. Posats a citar-ne

un destacaria el fet que I'associa-

cionisme i el voluntariat han estat

sempre facilitadors de la convivdn-

cia, des de sempre, les entitats han

estat un punt de trobada, d'inte-

$raci6, de socialitzaci6, un espai

de compartir projectes a partfu de

les inquietuds de cadascri.

Perd en el context ac1utal han de

tornar a ser un important motor

generador de cohesi6 social. Ara

Catahtnya torna a tenir la necessi-

tat que el m6n associatiu astui

amb fermesa i convicci6 davant

fendmens que poden suposar una

dificultat per Sarantir la cohesi6

social. Ens referim al canvi tec-

noldgic, els nous valors socials de

sostenibilitat, la immigraci6, la

globalitzaci6... tots ells suposen

reptes importants per a la societat

i per a la humanitat i m6s enllh de

les resposabilitats que cadascf hi

ha de tenir, el sector associatiu hi
pot aportar unes qualitats lligades

a la vivdncia col.lectiva. I'actitud

de servei i acompanyament a les

persones.
- Quins diria que s6n aquells

temes on les associacions i els
voluntaris han avanqat durant

aquests set anys que separen

aquest congrtis del primer (1995)?

Un idea clau del primer congr6s

va ser la necessiria vinculaci6 del
voluntariat al m6n associatiu, a les

entitats, com una rnarrera de

refbrgar-ne el seu carlLcter autd-

nom respecte dels poders pdblics.

Aquesta idea parteix de la prdpia

tradici6 catalana i queda recollit a

la mateixa Llei de creaci6 de
l'Institut Catald del Voluntariat.
\ixi vam anar $enerant grans

lfnies d'acord en aspectes fbna-

mentals per al sector prenent com

a base el model catalh. de volunta-

riat i associacionisme.
.\ra t-em un pas m6s, centrant-

nos amb m6s forea amb la vincula-

,
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ci6 del vohtntarrat ales organitza-

cions, i com funcionen aquestes,

aixi com els reptes i oportunitats a
qud el m6n associatit ha de fer

front. Les entitats fan un gran

esforg d'adeqraci6 en un m6n can-

viant per tal de continuar fent que

el seu missatge i els valors impli-

cits arrelin a la societat.
- A partir d'aquest Congrtis es pot

comenqar a parlar que estem

davant d'un sector associatiu i de

voluntariat cohesionat i amb una

identitat compartida?
El Congr6s ha permds veure que

el sector esth prou desenvolupat
per aflar adquirint una identitat

comuna, que malanradarnent

eflcara no t6. A Catalunya hi ha

m6s de 30.000 entitats que actuen

en dmbits molt diversos i entre

sectors no hi ha gaires oportuni-

tats d'entrar en contacte.

"Les entitats fan un
gran esforE d'adequaci6
en un m5n canviant per

tat de continuar fent
que el seu missatge i

els valors implicits
arrelin a la societat.

De fet, no nom6s hauriem de dir
que existeixen determinats aspec-

tes que les afecten a totes trans-

versalment, sin6 que la cooperaci6

mll�u.1uta i el treball en xarxa 6s una

oportunitat per augmentar el
potencial d'ac1ulaci6 i de poder

satisfer millor les prdpies expecta-

tives.
- | desprtis del Congr6s qud es

fard amb totes les aportacions i

conclusions aprovades?
Precisament s'ha previst un

ambici6s post.conf,r6s ja que la

darrera etapa d'aquest proc6s

2001-2003 vindri rnarcada per I'e-

laboraci6 del Pla Nacional de

I'Associacionisme i el Voluntariat,

impulsada des del mateix

Departament de Benestar Social,
que voldrd recollir aquells aspectes

m6s operatius de tot el que s'ha

anat treballant al llarg d'aquest
proc6s i convertir-ho en accions i

compromisos, tant de la prdpia

Generalitat de Catalunya com dels

altres agents que s'hi vulguin

sumar, universitats, empreses, etc,

i per descomptat, del propi sector
associatiu. D'aquesta manera el

Pla esdevindrd una eina de cara a

tragar les $rans linies d'acci6 que

permetin que el m6n associatiu

catald guanyi m6s dinamisme i tin-
gui major capacitat d'inciddncia a
la societat. &
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