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El programa de voluntariat social Al teu costat es
constitueix en associació
La nova Associació de voluntariat social Al teu costat continua la tasca
engegada ara fa 10 anys amb el programa dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Mollet per acompanyar persones grans en situacions de
solitud. La nova entitat, ha presentat una enginyosa campanya de
captació de socis.
En els 10 anys de funcionament del programa de voluntariat Al teu costat, hi
han passat més de 200 voluntaris i 200 usuaris. Actualment, compten amb 48
voluntaris i 45 usuaris. L’objectiu és acompanyar unes hores a la setmana a
persones grans que es troben molt soles. D’aquesta manera, també
s’aconsegueix reintegrar a la societat aquestes persones, que sovint havien
quedat molt desconnectades. Al teu costat també ofereix acompanyament per
fer gestions concretes, com pot ser anar al metge, fer tràmits administratius,
etc. Amb tot això, també s’ajuda a reforçar els recursos personals com
l’autoestima, la capacitat de relació amb els altres, conèixer notícies de
l’exterior, llegir, passejar...
“La nova associació continuarà la tasca engegada pel programa municipal
amb el suport de l’Ajuntament, però un funcionament més autònom.
D’aquesta manera, es dóna pas a la ciutadania amb una nova entitat que
enriqueix el teixit associatiu de Mollet”, explicava la regidora de Serveis
Socials i Gent Gran, Ana Díaz.
La nova entitat neix amb la presentació d’una campanya de captació de
voluntaris. Tal com explicava la secretària de l’entitat, Asunción Madrero, “ser
voluntari requereix un compromís que s’adquireix sense rebre res a canvi,
més enllà de la satisfacció i l’enriquiment personal que suposa treballar
amb les persones grans”.
La campanya que han ideat es basa en la idea que són els voluntaris els que
guanyen alguna cosa, i no les persones grans. Per aquest motiu, la campanya
proposa una mena de càsting perquè la persona gran esculli un voluntari. “ho
vam pensar amb la idea que fer de voluntari no és una feina feixuga, sinó
molt reconfortant”, explicava Jesús Gutiérrez, el nét d’un dels usuaris d’Al teu
costat que és l’autor de la campanya. Així, s’han fet cartells on, amb una bona
dosi d’humor i d’enginy, dos dels usuaris d’Al teu costat busquen companyia
compromesa i proposen a la ciutadania fer-se un selfie i penjar-lo al facebook
de l’entitat. Al mateix temps, la campanya també busca visibilitat als mitjans i a
les xarxes.

L’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, ha destacat el gran esperit solidari que
caracteritza Mollet del Vallès i que queda palesa amb la presentació d’aquesta
nova associació “que trenca la imatge de societat egoista; ja que tenim moltes
persones que es preocupen pel que passa de portes enfora”.
Adjuntem fotografia de grup de l’entitat i els dos cartells de la campanya.
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