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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 freqiient 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 destinar un temps alafamilia, a.lalectttra, a passejar, al lleure, a descansar.. i potser tambl un temps a
laparticipaci6, ala vida en comunitat i a I'esperit de servei per
mitjd del voluntariat. 6s per aixb
aquest sentir,
recollint
e[e,
l'Institut
Catald del Voluntariat
(INCAVOL) pret6n crear rn marc
que permeti impulsar el voluntariat 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, $,ranspersones"
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 capagosde cercar vies
de confludncia entre aquesta nova
manera de viure la vellesa i I'oporfirnitat d'artiqrlar un pafs m6s solidan 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 horit26, alm:bexperibncies innovadores i
actuacions concretes que encetin
nous camins en aquesta direcci6.
-A qui va diri$it aquest pro$rama?
A totes les persones disposades a
donar el seu temps per alarealitzaci6 de projectes de voluntariat, ja
que hi ha coses a fer per a tothom.
El proglama ajudard a posar en contacte el m6n del voluntariat amb
aquelles persones interessades a
aportzrr el seu temps, la vdlua i la
seva experibncia de vrda a un projecte de tipus social. Els imbits
d'acbtaci6 poden ser:
tem)tics
comunitari,
cultural,
social,
ambiental, drets humans, cooperaci6 internacional, desenvolupaffient
socioecondmic, lleure, etc. I

