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Adolescència

ArcadiOliveres:
“Desmenteixoel
passotismedels
adolescents.
S’interessenper
la tascad’ONGs”

Sóc jove, solidari i faig

voluntariat
GEMMA CASTANYER

F
eruncampde tre-
ball,marxar a
l’estranger, ser
monitoro treballar

enuna jornada solidària
amb l’escola.Milersde
joves al nostrepaís parti-
cipenactivament enel
voluntariat i l’adolescèn-
cia ésunaetapa ideal per
descobrir-lo.
MartaRodríguez té 19

anys i estudiaprimerde
periodismea laUniversi-
tatAutònomadeBarce-
lona.Aquests dies, les set-
manes se li fan curtes: als
matins estudiaper als
exàmens finals i a la tarda
fa anglès, treballa coma
cangur i es reuneixper
preparar les colòniesdels
nensde l’EsplaiTorxa, al
barri delGuinardó (Bar-
celona), onaquest cursha
començat a ferdemoni-
tora. “Desque tenia vuit
anysquehi anava coma
nena i semprehavia idea-
litzat aquesta tasca.Ara
queho sóchoveigdife-
rent.Tens responsabili-
tats, hasde renunciar al
teu temps lliure i ten’ado-
nesqueexternament està
mal vist. Però, tot i això,
compensa”, explica. La
Martaportaungrupde
nensde cinquè i sisède
primària, d’edats compre-
ses entre els 9 i 11 anys.
Cadadissabte els torxets
vana l’esplai unparell
d’hores a la tarda, amés
de les sortidespuntuals i
les colòniesde final de
curs. “Sovint sentodir que
nomésentretenim les cri-
atures.Noés cert.Dedi-
quemmolt tempsapen-
sar activitats quemotivin
elsnens apartir d’uns
valors que treballemset-
manalment a l’esplai”.
“L’esforç–explica–es veu
recompensat quan s’ho
passenbéambalguna
cosaque tuhaspreparat,
quanentenenel queels
expliquemiquan reaccio-
nenauna reflexióqueels
has fet”.Demoment té
clar quevol continuar
comamonitoraunsanys
més, sobretotdesprésde

renunciar a jugar abàs-
quet. “Quanemvanpro-
posarportarungrupvaig
haverde triar.Emvacos-
tarperquèel bàsquet
m’apassionaperòno tenia
tempsper a tot”.

Primers passos

Com laMarta, centenars
d’adolescents al nostre
país s’inicien en el volun-
tariat a través delmovi-
ment de l’esplai o de
l’escoltisme.Un inici
encertat, comapunta el
director d’Intermón
OxfamaCatalunya, Fran-
cescMateu: “Ésmolt
important que el primer
contacte ambel volunta-
riat es faci a través d’enti-
tats petites, comels
esplais o els caus; també
seria recomanable fer-ho
en jornades puntuals
organitzades per entitats
més grans”. PerMateu, és
necessari que tant a casa
coma l’escola es tinguin
en compte aquests joves
perquè, “tot i que son efí-
mers, és a dir, que aparei-
xen i desapareixen amb
facilitat, sónun actiu
molt vàlid en la nostra
societat”.De fet és entre
els 14 i 19 anys, aproxima-
dament, que el jove
comença a assolir un
compromís fermamb les
entitats ambquè
col·labora.Un lligamque
pot créixer posterior-
ment a la universitat i
fins i tot en la futura
feina. “Des d’Intermón, la
feina de voluntariat està
pensadademanera pro-

gressiva. Els joves
comencenparticipant
des de l’escola en laFesta
de la Solidaritat i, si els
interessa, intentemno
perdre-hi el vincle i fer-
neun seguiment”, explica
Mateu.

Noves experiències

TomàsMiralles té23
anys. Semprehaestat vin-
culat almónde l’associa-
cionisme, tant fentde
monitorde casal com
organitzant colònies a
l’estiu.Fa cinc anys, quan
en tenia 18, va voler ferun
pasmés i vamarxar sol
comavoluntari al Para-
guai. S’hi va estarunmes i
mig fent classesde repàs
escolar anensdel carrer i
ajudant els enllustradors
de sabates amb l’associa-
cióCallescuela.Va seruna
experiència xocant,
sobretotperquè, comdiu
ellmateix, encarano
estavaproupreparat:
“Semprem’havia fet grà-
ciamarxar comavolun-
tari aunpaís enviesde
desenvolupament.Els
meusparesnoho tenien
gaire clarperò jo volia
comprovar si aquell havia
de serunviatgeper sem-
pre”. Perònohova ser.
Tot i que l’experiència va
ser enriquidora, enTomàs
nohi va anarprouprepa-
rat. “Arahi tornaria amb
els objectiusmés clars
–confessa–.Tenia la sen-
sacióquehopodia canviar
tot i t’adonesquenoés tan
senzill”.
TantFrancescMateu,

d’IntermónOxfam, com
FrancinaAlsina, presi-
dentade laFederació
CatalanadeVolunta-
riat Social (FCVS),
recomanenque
aquest tipusde
viatges es facin
unamicamés
tard, al voltant
dels 25anys,
per evitarpos-
sibles frustra-
cions. “Els
adolescents
sóngent
molt tendra i
tenen la sen-

Fer de voluntari aporta valors i coneixements als adolescents:
enforteix lligams, potencia el compromís i evita l’egocentrisme

CAMPS DE TREBALL.Molts joves, com laCris,
aprofiten l’estiu per iniciar-se en el voluntariat. C.P.

sacióqueesmenjaranel
món.Caldriaposposar
aquest tipusdevolunta-
riat perunaetapamés
madura, al voltantdels 25
anys”, diuMateu.
Desprésd’aquell estiu

elTomàsnohaabandonat
el voluntariat. Té clar que
vol dedicarunapart de la
seva vida als altres.De
momenthaacabat la car-
rerade ciències ambien-
tals i estudia elmàster
preparatori per fer classes
a secundària. “Marxar
sempre t’enriqueix i
sobretot aprens a valorar
la vidaque tens aquí”,
reflexiona.

Voluntari d’estiu

LaGeneralitat deCatalu-
nya, a travésde ladirecció
general deJoventut, pro-
mouunestiumésels
anomenats “campsde
treball” adreçats a
joves entre els 14 i 30
anys.Espot escollir
entreunaestadaa
casanostra, a l’Estat
obé internacional;
duren 15dies i
valen72euros tot
inclòs–excepte el
desplaçament–.
LaCris té21
anys i aquest

Marta:
“Dediquem
tempsapensar
activitatsque
elsmotivina
partir devalors”

Tomàs: “Tenia la
sensacióqueho
podia canviar
tot i t’adones
quenoés tan
senzill”

ESPLAI.LaMarta dedica
bona part del seu temps
a l’Esplai Torxa, on fa de
monitora ambaltres
joves.M.R.

NOVES CULTURES.

TomàsMiralles va optar
per anar a fer
voluntariat al Paraguai,
Feia classes de repàs
a infants. T.M.
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L’explorador reprimit

Jaume Funes

Pateixen, fan patir i
es compliquen la vida

JaumeFunes éspsicòleg,
educador i periodista

D
e tant en tant he de fer un forat a lesmeves tasques
professionalsperocupar-medefamíliesquepateixen
ambelsseusfillsadolescents.Enmoltscasossolenser
problemesquepodríemanomenarde“maladigestió”
de lessevesadolescències, i s’imposaunacertadoside
relaxació postprandial dilatada en el temps. Però, en

d’altres, sónsituacionscomplicadesenquèel fillo la fillacreenivi-
uenveritablesproblemes,pateixeni fanpatiraunsialtres.Lesten-
sions i dificultatsmútues tenen entitat, l’alarma sobre el que pot
passar en el futur o sobre un present de destrucció és real. Es fi-
quenenmultiplicitatdesituacionsconflictives,elsparesnopoden
més,ells semblaquenecessitenajudaperònosemblaqueestiguin
disposats a rebre’n.
Malgratqueenaquestacolumnaquasi sempreparlemdelsado-

lescents que no tenen altre problema que ser adolescents entre
adults carrosses, els altres, els queviuenen situacions generado-
resdepatiment, tambéexisteixen.De fet, el quehauríemdedirés
que, enunmomentoaltre, tot adolescent viu situacionsd’intens
malestarqueacabaràgestionantenpositiu, tot i queenquedaran
marques significativesa la sevavida.Tanmateix, enunpetit grup,
el quesucceeix, el que fan i les tensionsque l’envoltensemblaque
superenelqueuns i altrespodensuportar. Sónadolescentsbron-
ques, que passen dels seus pares, que s’arrisquen fins a l’extrem,
quehodeixentot, res semblacontenir-los.Tambésónadolescents
quenoes fiquenenningú, quenocreenproblemesdeconfronta-
ció però van endinsant-se en el seumón, patint, en desacord to-
tal amb simateixos i amb els que l’envolten. També són adoles-
cents a qui el seumalestar intens porta a complicar-se la vida de
diversesmaneres.
Escric aquesta columna just després de rebre la trucada d’una

terapeutaqueaténunnoienuncentretancatonl’haenviatunjut-
ge a partir d’una denúncia paterna.Unnoi a qui durant dos llargs
anys he acompanyat coma terapeuta en la seva adolescència, de
maneresmolt diverses, fins i tot des del Facebook. Escric tenint
present ladificultatnonomésdesaberquèespot ferquanunado-
lescentestàenunad’aquestssituacions, sinó ladificultatdetrobar
ajudes i recursos iquesiguinadequats.Tornaremal temaenalgun
altremoment, especialment per compartir la incertesa de saber
perquèes compliquen la vidad’aquestamanera.

Adolescències difícils

Ara,però,m’agradariadestacar tresaspectesmoltdiferentsde les
respostes a les adolescències complicades. Enprimer lloc, convé
no caure en l’obsessió pel diagnòstic. Malgrat els discursos bi-
ologicistes i etiquetadors dominants, no necessiten ser classifi-
cats. Enmolt pocs casos ajuda definir-los diagnòsticament, amb
una etiqueta demanual de salutmental. Part d’allò que els passa
ésquehanemmalaltit d’adolescència i queen les sevesvidesado-
lescents ha esclatat un passat complex i un present desbordant.
Necessitem conèixer les claus del que viuen, les fonts demales-
tar, els desajustos.Després, hauremdeser conscientsqueel con-
junt de sistemes d’atenció, de salut i socials, no estanpensats per
a adolescents i que les administracions en general no se’n preo-
cupen singularment. Hauremde trucar amoltes portes per tro-
bar ajuda i no sempre les respostes seran les adequades. Sóc psi-
còleg, però sé perfectament que tot adolescent raonable passa
d’anarapsicòlegs,malgratque l’hi obliguin, i ésperaixòquesem-
preacabo fentelqueanomeno“psicoteràpiadebar”en llocsmolt
diferents delmeu despatx. Hemde comprendre que per ajudar-
loscalentrescoses:unapersonaadultaambquisesentinpròxims,
en qui puguin confiar, disposada a ajudar-los quan sentinmales-
tar i demanin, quasi sempre indirectament, ajuda; algun llocper-
cebut com a adolescent per poder trobar-se amb
ells; i ungrup familiarqueaguanti la sevaadoles-
cènciamoltmés enllà del que s’esperaven.

Market Place
Intercanvi d’idees

e

Ambmotiude l’Any
EuropeudelVoluntariat,
laFederacióCatalanadel
Voluntariat Social cele-
bra el dia 11/11/11 elMar-
ketPlace, un gran inter-
canvi deprojectes entre
empreses, institucions i
universitats delmón
social.
La ideaprové

d’Holanda i consisteix en
la compravendadepro-
jectes solidaris entre
organitzacions socials,
empreses,mitjansde
comunicació, agents edu-
catius i administracions
públiques.Alhora,
s’apostaper afavorir el
networkingoxarxade
contactes per iniciar pro-
jectes enun futur.

serà el seu tercer campde
treball.M’agradaper
l’intercanvi cultural que
s’hi dóna, perquè fas
amistat ambgentdepaï-
sosmolt diferents”.Tot i
queestudiaquart d’odon-
tologia, semprehaescollit
camps relacionats amb les
ciències socials. “Aquest
anyen faréunaltre
d’arqueologia. Però la
feinanoés elmés impor-
tant.Ésunaexcusaper
conèixerungrupdeper-
sones i compartir una
estada tots junts”, diu.
Adiferènciade laCris,

EricPreses farà el seupri-
mer campaquest any.
N’haescollit una laRioja i
durant 15dieshauràde
passar elsmatinsobrint
camins als boscos.Fauns
mesos ell i unaamiga seva
vanassistir aunaconfe-
rència sobre el tema, els
va agradar i handecidit
fer lesmaletes. “Ja veu-
remcomensva tot. Si ens
agrada, hi tornarem!”

Per a tots els gustos

Hiha284entitats que
formenpart de laFedera-
cióCatalanadeVolunta-
riat Social.Molts adoles-
cents comencena
descobrir el sector a tra-

vésdel treball de recerca
al final del batxillerat.
“Cadadia sonméselsnois
quevénen, pregunten i
ens fanentrevistes”,
explicaArcadiOliveres,
presidentdeJustícia i
Pau. SegonsOliveres, això
demostraque la joventut
d’avuinoestà adormidani
és alienaals problemesde
la societat. “Desmenteixo
el passotismedels adoles-
cents.Molts dels estudi-
ants quepassenper
l’ONGemvénenaveure
enxerrades i s’interessen
per lanostra tasca”,
apunta.FrancinaAlsina
trenca tambéuna llança a
favordel jove inquiet i rei-
teraquea laFederació
rebenunamolt bona res-
posta al programade sen-
sibilització sobre el
voluntariat que fana
escoles i instituts.
Unade les funcions de

laFCVSés informar
sobre les possibilitats per
exercir-lo. Cada campa-
nya, segonsAlsina, acon-
segueix fidelitzar un50%
de les persones que
s’apuntenper ser volun-
taris.No és fàcil destriar
quants són adolescents,
tot i que l’interès, apunta,
va a l’alça.e

Per a més informació

www.voluntaris.cat

Web de la FCVS

www.voluntariat.org

Espai del Servei Català

del Voluntariat

www.xarxanet.org

Web de l’associacionisme i

el voluntariat de Catalunya


