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Miquel Àngel Alabart
Regidor d’AraJunts-AM i membre d’ERC

En qualsevol societat moderna com la nostra i
que tingui un fort arrelament social és imprescindible el voluntariat, i en el nostre cas és així. En
qualsevol de les constants activitats que es desenvolupen al municipi, al darrere hi ha un grup de persones que voluntàriament exerceixen aquesta tasca per tal que l’activitat
surti endavant. En podem trobar en tots els àmbits: en l’esport n’hi ha que
es dediquen a fer qualsevol tasca, des d’organitzar el calendari de partits
fins a cobrar les quotes, entre d’altres; o en un altre de molt diferent com
és el grup de l’esplai Les Cent Teies, on un grup de joves voluntàriament
es dedica a fer de monitors/ores per tal que la mainada pugui fer tot tipus
d’activitats i puguin aprendre a conviure en comunitat. I no diguem en la
cultura des d’on s’organitza entre moltes altres activitats la cavalcada de
Reis; en l’educació amb les AMPA; o en el ja més estrictament de l’acció
social, com Càritas i Mans Unides, on hi ha una forta activitat de voluntariat per a poder fer tasques d’ajudes humanitàries a les persones; tampoc
podem obviar les persones que organitzen curses per al lleure, caminades
o acaptes de sang. I el dinamisme es nota quan constantment sorgeixen
comissions noves, com el grup Accent – Acció Centellenca Jove.
El voluntariat a Centelles està molt arrelat a la societat i això fa possible
que sigui un poble viu que treballi dia a dia i que des de les festes de carrer
i des de qualsevol tipus d’activitat sempre hi ha un contingent de persones
que voluntàriament hi posen el seu gra de sorra perquè es puguin fer i bé.
Però el voluntariat també té un aspecte molt important, que és que
crea equip, germanor, convivència, perquè són grups de persones que es
troben per fer qualsevol d’aquestes activitats i per tant comparteixen molts
altres aspectes que els fan sentir partícips d’un conjunt que és el nostre
municipi. És evidentíssim que si s’hagués de remunerar tot aquest volum
de persones que exerceix el voluntariat seria impossible poder-ho mantenir i a més trairia el concepte de solidaritat, espontaneïtat i creativitat.

La vitalitat de la societat centellenca és enorme, i és
de tothom sabuda la multitud d’entitats i activitat voluntària permanent en què es tradueix, en àmbits com la
cultura, la solidaritat, la gent gran, la política... Aquí la
qüestió, doncs, no és només si es fomenta el voluntariat, sinó, sobretot, com se li dóna suport. Per a nosaltres són les entitats les que
millor vehiculen el voluntariat i la participació en el municipi. I quin suport per a
elles? Nosaltres ho tenim molt clar: cal acabar amb l’arbitrarietat, el paternalisme
i el clientelisme decimonònics que regeixen la relació de l’equip de govern amb
les entitats i les seves persones voluntàries, i redactar un Pla de suport a les
entitats, igual per a tothom.
Pla que ha de contenir, entre altres, el reconeixement de la seva funció social
(acceptar el fet que mereixen suport sense oferir res més a canvi) i coses tan
elementals com suport als seus propis programes de promoció del voluntariat,
però també assessorament i suport a la gestió; criteris i procediments clars per
a l’atorgament de subvencions, amb criteris d’equitat i transparència; informació
i suport sobre subvencions d’altres administracions; un sistema àgil de cessió
de materials, espais i altres recursos – que hauria de ser molt més generós, tot
esperant l’hotel d’entitats que Centelles necessita i podria aconseguir. I incentivar
la coordinació de les entitats entre elles, acceptant que esdevinguin un veritable
contrapès de poder participatiu a Centelles. Les persones voluntàries podrien rebre suport en formació i altres beneficis i per què no, descomptes en ECOs (moneda local de l’Alt Congost), contribuint a fomentar l’economia social i solidària.
Quan en el Ple municipal del gener de 2016 es va derogar la tímida ordenança de voluntariat aprovada feia només 2 anys, molt abans que per llei calgués fer-ho, des d’ARA JUNTS PER CENTELLES va arrencar-li un compromís
a l’equip de govern: que en el termini d’un any presentaria un projecte de suport
a les entitats. Ha passat el doble de temps, però el projecte no s’ha ni començat.
Mentrestant, seguirem vetllant pels interessos de les entitats i els de totes les
persones voluntàries.

El voluntariat mou Centelles

Voluntariat o militància?
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Quan un poble té una cinquantena d’entitats, amb
un ventall tant ampli de temàtiques, i a més també té
nombroses altres agrupacions que fan augmentar el
gran volum de gent que treballa desinteressadament
per una causa o objectiu, ja denota que és un poble
amb una clara vocació pel voluntariat.
De voluntariats n’hi ha de moltes menes: els que els mou una causa solidària,
per ajudar els que tenim a prop o els que pateixen desigualtats socials, econòmiques, ideològiques; els que els mou la voluntat de donar a conèixer les tradicions
i cultura catalana i centellenca, ja sigui al poble del costat o arreu del país; els
que els preocupa l’educació dels infants, ja sigui dins l’àmbit escolar com fora
d’aquest, a través de l’esport, el lleure, etc.; fins i tot aquells que treballen desinteressadament per a què un cop a l’any, el poble es converteixi en una festa.
El fet és que tot aquest gran teixit associatiu, és el que en gran mesura, fa que
Centelles sigui un poble en constant moviment, ple de festes, celebracions, esdeveniments de tot tipus, i amb un gran ventall d’oportunitats per a totes les edats
i ideologies. Quan es planteja si els voluntaris haurien de rebre alguna aportació
econòmica per fer la feina que fan, crec, i dic crec, perquè m’estic posant a la pell
de molts centellencs, pràcticament tots estarien més satisfets amb un reconeixement públic de la resta del poble per la feina que fan, que no pas una aportació
econòmica, si bé en moltes ocasions, això pot facilitar, i molt, les coses. I crec
això per una simple raó: qui treballa per una causa des del voluntariat, hi treballa
per una convicció i un objectiu que va més enllà d’un reconeixement econòmic.
En moltes ocasions, he sentit a dir: Ostres, a Centelles sempre feu moltes
coses! És veritat, i en la gran majoria d’ocasions son impulsades per les entitats.
Crec que ha arribat l’hora que Centelles faci alguna cosa per aquestes entitats
en agraïment del treball constant. Així, de cop, em passa pel cap un dia dedicat a
elles, que puguin obrir-se al poble i explicar bé la feina i motivacions i així, potser,
ampliar els voluntaris que hi volen dedicar el seu temps o coneixements, i augmentar així el teixit associatiu.

Gerard Tomàs Algueró - Militant de la
CUP i l’Assemblea Local de la CUP Centelles
L’article d’aquest mes al Portal tractava sobre
si a Centelles hi havia prou gent que vol treballar desinteressadament i si calia donar suport
econòmic als voluntaris. Penso que abans de
redactar un article discutint sobre aquests aspectes ens hem de fer tot un seguit de preguntes. Què vol dir treballar desinteressadament? I treballar per a qui? I
qui es queda el benefici d’aquest treball “desinteressat”?
En aquests darrers anys de reformulació d’aquest atroç sistema
econòmic en el qual vivim s’han camuflat i decorat pràctiques com el
voluntariat o les pràctiques acadèmiques com a activitats desinteressades on no calia retribució econòmica quan darrere s’hi amaga una
relació d’explotació que no és compensada econòmicament sinó amb
“experiència”, amagant així el valor del treball i la conseqüent compensació econòmica que se’n deriva o, anant més enllà, s’ha utilitzat
el voluntariat per taponar i posar esparadrap a un sistema públic que,
degut al sistema tributari regressiu que els sectors conservadors imposen, fa aigües per tot arreu i s’ha d’alimentar d’aquest treball gratuït.
Hem de diferenciar ja que es parteix d’una afirmació errònia. El
voluntariat no ha estat clau. El que ha estat clau és la militància i el
compromís de la gent per una causa justa i d’objectius titànics a llarg
termini com és la defensa del dret a l’autodeterminació dels pobles
i la construcció d’una República socialment justa i fraternal posant
inclús el cos i els bens -tots recordem l’1 d’octubre a Centelles-. Una
República que esdevingui un far d’esperança en aquest interregne
temporal on, com deia Antonio Gramsci, els monstres dels temps
afloren, però també les esperances de llibertat dels pobles. I sí, la
creació d’un CDR a Centelles esdevé un raig de llum i d’esperança
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de primer ordre.
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