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VOLUNTARIAT

"No puc entendre la meva vida sense venir aquí"
Els voluntaris se senten agra'íts de poder ajudar la gent

MARÍA FUSTER Palma I Actualizada el 29/11/2014 00:39

Ajudar la gent pot arribar a ser addictiu, en el millor sentit de la paraula. "El meu voluntaría! m'aporta
mes del que jo puc aportar". Aquesta frase, que pot semblar mes del món de la publicitat que de la
quotidianitat, la repeteixen els voluntaris de diferents entitats. "Tenim un voluntan que treballa de
temporada en el sector de l'hoteleria. L'endemá d'acabar la feina, va directe a la Creu Roja. Eli diu: 'No
puc entendre la meva vida sense venir aquí", explica Elvira Barrio, responsable de voluntariat de la
Creu Roja, una entitat que té mes de 4.000 voluntaris registrats.

En una associació petita, d'uns 50 voluntaris com es Dime, que es dedica a acompanyar persones en
els danrers moments a les unitats de cures pal-liatives, també es constata aquesta "addicció", tal com
explica Martina Combes, voluntaria i fundadora fa onze anys d'aquesta organització. "Nosaltres
insistim perqué s'agafin vacances, pero sabem que están esperant per poder tornar", diu aquesta dona
francesa que fms a 40 anys, quan va teñir un accident de tránsit, no s'havia plantejat el tema de la
mort.

Entregats a ajudar
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També té aquest sentiment María del Señor Nadal, quí ara té 55 anys, es voluntaria de Caritas i ha crescut d'engá que tenia setze anys amb
l'associacionisme veí'nal i la parroquia, entregada a l'ajuda deis necessitats. Aquesta dona viu com un regal el temps que ha dedicat ais altres. "M'agrada mol
la gent, relacionar-m'hi i aprendre de tothom", afirma amb un somriure sincer. També destaca com es d'enriquidor el que fa una dona que fa 10 anys que es
voluntaria del teléfon de l'esperanca i que no pot revelar la seva identitat, ja que, com la resta deis altres 50 voluntaris, ha de mantenir l'anonimat perqué la
persona que hi truca no es vegi condicionada.

"Aixó et fa una persona diferent i t'ho pot dir tant un voluntan que té 20 anys com un que fa 20 anys que ho es", comenta.

"Em sent convidada a transformar les injustícies socials com a militant cristiana. La societat et convida a la indiferencia. Pero t'adones que era revolucionaria
la bona nova que Jesús difonia, per aixó se'l varen carregar, perqué feia remoure consciéncies", assenyala María del Señor des de la seva experiencia del
voluntariat que fa a Caritas i que lamenta que no millorin les condicions de la gent mes necessitada, sino tot el contrari. "No veig cap brot verd, ni sortida de \s
crisi", diu.

Les terribles mancances económiques que poden desencadenar en crisis emocionáis i familiars s'han fet evidents al teléfon de l'esperanca. La resposta que
es dona des d'aquest número que es marca només en situado desesperada necessita la reacció de qui demana ajuda. "La persona té la capacita! de sortir-
ne. Nosaltres fem de mirall. Pensam: tu tens el conflicte, tu tens la solució. Pero una persona tota sola no la troba en un moment de foscor, ha de teñir un poc
d'esperanca, i es el que donam nosaltres", conta aquesta voluntaria que escolta activament via telefónica. De vegades, per concretar la intervenció, cal molta
rapidesa, de vegades has de decidir com actuar en breus segons. Es el cas deis voluntaris de Dime, que atenen malalts en situado terminal del Joan March,
('Hospital General, a mes de nins i nines en situado de cures paHiatives.

"En només quinze segons has de captar la situado i no et pots equivocar. Has de saber que no pots quedar si no et volen i tampoc no has de partir quan tens
por de la situado", apunta Martina Combes, qui destaca sobretot el nivell de concentrado que exigeix aquest voluntariat i sobretot la certesa que els teus
problemes personáis queden fora quan travesses la porta d'una persona que té molt a prop la mort. Pero no es comprensible l'alt nivell d'exigéncia d'aquesta
organització a la qual cada any es presenten 40 persones per formar-ne part, pero només en trien 15 per fer el curs. Aixó sí, els que en formen part no deixer
l'entitat. "Cuidam molt els voluntaris, i ells teñen cura d'ells mateixos, perqué per fer aíxó necessites una vida emocional equilibrada, fer meditado, esport o
caminar per la muntanya, que es el que faig jo", diu mentre els seus ulls s'omplen de llum.

Martina, Maria del Señor i la dona anónima del teléfon de l'esperanca han participa! en eel XVII Congrés estatal del voluntariat. Elles només son tres de les
prop de 7.000 persones que integren la Plataforma del voluntariat de les liles. Les seves vides están marcades per aquesta tasca desinteressada, com també
la de moltes persones que troben algú que els ajuda sense demanar res a canvi.
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