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Creen una coordinadora
d’entitats socials per
fomentar el voluntariat
a Girona Voluntària, impulsada per diversos col·lectius, obrirà una borsa de
gent disposada a col·laborar a Es pretén atraure sobretot persones joves

El nucli de Sant Feliu de Pallerols, des del santuari de la
Salut ■ MANEL LLADÓ

VALL D’HOSTOLES
Ramon Estéban

Apagada de llum a
Sant Feliu i les Planes

GIRONA

Nou entitats gironines de
l’àmbit social s’han unit en
una iniciativa encaminada a fomentar el voluntariat en camps molt diversos, des del social pròpiament dit fins al cultural,
passant pel mediambiental o els animals de companyia. Amb el nom de Girona Voluntària - Coordinadora d’Entitats Socials i
d’Acció Comunitària, el
seu objectiu immediat és
obrir una borsa de voluntaris en l’àmbit de les comarques gironines. En el
moment d’apuntar-s’hi,
assenyalaran les àrees en
què estan interessats a
col·laborar. Les entitats
impulsores ja compten
amb grups de voluntaris,
però amb aquesta coordinadora es pretén atraure
gent que és reticent a vincular-se a uns projectes
concrets. “Volem facilitar
que es puguin fer coses per
la societat i que siguin coses que agradi fer”, resumeix la portaveu de Girona Voluntària, Maria Mercè Roca, convençuda que
aquest tipus de col·laboració és i serà indispensable
per fer front als reptes socials del país.
La crida és per a tothom, però de manera especial a la població jove,
entre altres raons, perquè

Voluntàries d’Oncolliga, fent les inscripcions d’una marxa solidària, en una foto d’arxiu ■ LL.S.
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9

entitats han impulsat el projecte de Girona Voluntària

La frase
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“Si proposem més
fórmules de
voluntariat, els joves
s’hi afegiran”
Maria Mercè Roca
PORTAVEU DE GIRONA VOLUNTÀRIA

la majoria d’entitats estan
notant dificultats a l’hora
de fer el relleu generacional en els seus grups de voluntaris.
Les impulsores
Les entitats que han creat
la coordinadora són l’AFA
del centre d’educació especial Palau, l’associació
Mifas, l’associació Multi-

capacitats, la Fundació
Oncolliga, la Fundació Ramon Noguera, la Fundació
Sant Vicenç de Paül, la
Fundació SERGI, Support-Fundació Tutelar Girona i el GEiEG.
En espera de disposar
d’un lloc web, els interessats en el projecte poden
escriure a gironavoluntaria@gmail.com. ■

Potenciar les
activitats en
família
—————————————————————————————————

Un format que Girona Voluntària vol impulsar són les activitats de voluntariat en grups
familiars. “Aquí no hi estem
gaire acostumats, però a Europa trobem països on està
molt arrelat”, diu Roca. Per
ella, constitueix una manera
d’educar la mainada en certs
valors. Paral·lelament, la coordinadora vol treballar en
xarxa en l’àmbit de la demarcació. Per això mirarà de tenir
un contacte o representant a
cada comarca que s’integrarà al grup de treball de la coordinadora.
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El Sant Esteve
virtual del Cor
Maragall

Concert de
Messies
Participatiu
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Una de les cites ineludibles
per al Cor Maragall és el concert de Sant Esteve, que ofereix cada 26 de desembre a
l’Auditori de la Mercè de Girona. Aquest any no ha estat
possible, però la formació dirigida per Sara Pujolràs n’ha
enregistrat una versió virtual
que encara es pot veure a
YouTube, amb il·lustracions
d’Isaac d’Aiguaviva. ■ X.C.

L’Associació Messies Participatiu va organitzar diumenge
passat un concert a l’Auditori
Viader de la Casa de Cultura
de Girona, protagonitzat pel
tenor David Alegret, la soprano Mireia Tarragó i el pianista
Cláudio Suzin. Aquest concert també es podrà veure pel
canal de YouTube de l’associació a partir del 6 de gener.
■ FOTO: JORDI BARDAJIL

Les ventades dels últims dies
van provocar dues avaries
consecutives a la vall d’Hostoles, que abans-d’ahir i ahir van
deixar sense llum més de mil
abonats dels termes de les
Planes d’Hostoles i Sant Feliu
de Pallerols. En algun cas
l’afectació va durar divuit hores. Ahir al migdia el servei es
va recuperar, segons va informar l’ACN. La primera avaria
va tenir lloc dilluns a la matinada, quan el vent va fer caure dos pals elèctrics en una
zona de difícil accés. La sego-

na va passar dilluns cap a les
sis de la tarda, provocada
per la caiguda d’una branca
en un seccionador de línia,
quan feia poc que s’havia arreglat la primera. Aquesta va
deixar sense subministrament elèctric un miler d’abonats de les Planes i va ser
més complicada de solucionar perquè –segons va afirmar la companyia Endesa–
com que ja s’havia fet fosc
va costar més localitzar i accedir al punt on s’havia produït l’incident.■ REDACCIÓ
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AGRICULTURA

COMERÇ

Ous Ecològics
Montsoliu, premi
Pita 2020

Enric Cristau
premiat pels
agents comercials

L’empresa Origen Rural SL Ous Ecològics Montsoliu, amb
seu a Vulpellac, ha obtingut el
premi Pita 2020 en la modalitat d’empresa agrària per la
implementació d’un sistema
de traçabilitat de cadena de
blocs per garantir l’origen ecològic dels ous. L’empresa va
néixer el 2013, amb 300 gallines, i avui ja sumen més de
30.000. De les seves quinze
granges situades a Girona, recullen diàriament més de
25.000 ous. ■ I.B.

Enric Cristau, fundador de la
distribuïdora de calçats figuerenca que porta el seu nom,
ha rebut el premi COACGI
2020, del Col·legi Oficial
d’Agents Comercials de Girona. Amb el guardó, el gremi
reconeix les trajectòries de
col·legiats de gran vàlua en els
camps empresarial i comercial dins l’àmbit de la demarcació de Girona. El lliurament
es va fer virtualment la setmana passada en el marc de
la festa de la patronal.■ I.B.

