Bon dia a tots i totes!
Avui ens permetem la llicència de parlar-vos de la figura del voluntari.
El voluntari no és una persona sacrificada, ni santa ni llunyana. Voluntaris ho
som tots sense adonar-nos en la nostra vida quotidiana. Si parem atenció, ens
adonarem de que cada dia fem coses pels demés de forma voluntària, des del
cor. Per a familiars, amics, veïns o coneguts. Per a la nostra comunitat. És
sobretot, una actitud, la qual precedeix a una acció.
Quan decideixes fer-ho per en una ONG, com en el cas de Creu Roja,
augmentes simplement el camp d’aquestes accions. Probablement, estàs en un
moment de la teva vida en que disposes de un cert temps per a invertir-hi. O
potser, simplement sents la necessitat de viure aquesta experiència. De
conèixer persones amb els teus mateixos valors. De tornar el que la societat i la
vida t’han donat.
Ser voluntari és un compromís amb tu mateix i els companys. Amb les
persones a les que vas a donar un cop de mà o a compartir un temps, sigui una
hora al mes o sigui tot un dia. Tant se val. L’important és la qualitat d’aquest
moment. I aquesta es mesura amb l’escolta, el que diuen “posar-se a les
sabates de l’altre”. Llavors es produeix aquell petit miracle on comprens què és
ser voluntari. Sents que formes part del que t’envolta. Tu mateix estàs rebent
més del que estàs donant. Et sents ple, útil i en continu aprenentatge. És una
sinergia inesperada.
El voluntariat és un sí a la vida i a la igualtat d’oportunitats. A donar el que cada
un de nosaltres porta a dins d’únic i singular. A formar part d’un equip humà
que fa petites coses que es transformen en grans moments.
Si vols formar part de la família de voluntaris de Creu Roja Sant Feliu -Vall
d’Aro, en qualsevol de les nostres àrees: joventut, socors o intervenció social,
visita la nostra seu, que es troba situada a la carretera de Palamós s/n, davant
la rotonda de l’Escorxador, o truca al 972 82 22 00.
“El voluntariat és un boomerang d’anada i tornada.”
Moltes gràcies per escoltar i feliç setmana a tots.

