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Josep Maria Canyelles, gerent d'INCAYOL:
OLLGEFIT GRA}I HA D'OIiIIPLIR DE

(OHTIHGUT Et TETIIPS OUE Tf PER DAVAIIT"
Reerperar el senlit de I'exist6neio. Aquesl 6s l'ohfecfiu del prcgroms'Perrcnes Srons, $rons Fertoneso que

l'lnstitut (stoli delYoluficrisf tlH$V0tl promour& els propers mesot. Unc inkiotlYo que pret6n ftrpulscr el

voluntsriot enlre els qui io els fu orntst I'horo de iubilcr'se.
A porer de Josep ftlorio Conyelles, gerenf d'lll$lf0L 'el volunftrict 6s un coci que na tE e&{, per la qucl tosc

s'ha de buccor que lo gent gron oporti el seu rsber i ls seyo experiGneia per'crticulcr un pois m6s soli&ri'.

n"s del Departament de Benestar

I-lsocial de la Generalitat de

Catahrnya i en el marc de l'anyinter-

nacional del voluntariat, quines

accions Gnen previstes en el camp

de Ia gent gpan?

En els riltims anys, el paper de la
gent gran ha anat evolucionant.

Les persones grans reclamen que

es recone$ui que han de ju$ar un

paper actitt i compromds en la

societat. S'ha consolidat la idea

que aquesta etapa es pot aprofitar

per fer moltes coses i ara 6s fre-

qiient la participaci6 en activitats

de lleure, en formaci6 personal,

afeccions i en la dedicaci6 als

altres ja que es disposa de m6s

temps. Creiem que una persona

grarl., en el moment de jubilar-se i,

abans i tot si pot ser, ha de refer la

seva agenda de vida per tomlar a

omplir de contin$ut, de sentit, el

temps que t6 per davant. I aixd,

que en cada persona pot voler dir

coses diferents, pot suposar desti-

nar un temps alafamilia, a.lalec-

tttra, a passejar, al lleure, a des-

cansar.. i potser tambl un temps a

laparticipaci6, ala vida en comu-

nitat i a I'esperit de servei per

mitjd del voluntariat. 6s per aixb

e[e, recollint aquest sentir,

l'Institut Catald del Voluntariat
(INCAVOL) pret6n crear rn marc

que permeti impulsar el volunta-

riat entre les persones $rans, i que

l'hem batejat amb el nom de
"Persones 

$rans, $rans persones".
-Quins otrjectius td el pro$rama
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"persones 
$rans, $,rans persones"

que proposa I'INCAVOL?
El voluntariat 6s un cami que no

te edat. I-:INCAVOL, recollint les
conclusions del 3er Confgds de la
Gent Gran, pret6n potenciar aquest
voluntariat i reforgar les entitats
d'arreu de Catalunya. En aquest
context, Generalitat, societat civil i
la mateka gent $pan, tots Ple$ats,
hem de ser capagos de cercar vies
de confludncia entre aquesta nova
manera de viure la vellesa i I'opor-
firnitat d'artiqrlar un pafs m6s soli-
dan atrav1s del voluntariat.
-Quins valors pot oferir la $ent
gran a la societat?

El desig de compromis per part
d'un sector important de la gent

$ran, 6s a dir, de persones amb
potencial i capacitat que poden
oferir a la societat el seu saber i la
seva experidncia de vida i, d'altra

banda, viure en plenitud aquesta

nova etapa, ens han de servir per

dibuixar tots plegats un nou horit-

26, alm:b experibncies innovadores i

actuacions concretes que encetin

nous camins en aquesta direcci6.
-A qui va diri$it aquest pro$ra-

ma?
A totes les persones disposades a

donar el seu temps per alarealitza-

ci6 de projectes de voluntariat, ja

que hi ha coses a fer per a tothom.

El proglama ajudard a posar en con-

tacte el m6n del voluntariat amb

aquelles persones interessades a

aportzrr el seu temps, la vdlua i la

seva experibncia de vrda a un pro-

jecte de tipus social. Els imbits

tem)tics d'acbtaci6 poden ser:

social, cultural, comunitari,

ambiental, drets humans, coopera-

ci6 internacional, desenvolupaffient

socioecondmic, lleure, etc. I


