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Comencem la setmana  coneixent l’Associació Tapís, una entitat sense ànim de 
lucre, que vol donar resposta  a la situació en que es troben moltes persones  
amb exclusió social i que afecten a persones de Vic i de la comarca.
https://youtu.be/ABNF4ouG1aA 

● Coneixies aquesta associació?
● Quina aportació creus que tu pots fer?

Organització No Governamental

Una ONG és una associació voluntària no lucrativa formada per particulars, 
independent de l’estat i dedicada a tasques amb finalitats solidàries.
Persones que sense ànim de lucre prenen el COMPROMÍS d’ajudar als altres.
Coneixes alguna activitat duta a terme per alguna ONG? Hi col·labores?
A l’annex 2 tens unes quantes adreces on pots trobar informació d’algunes 
d’elles.

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquesta setmana volem fer visible el compromís de moltes entitats que 
passen desapercebudes i amb el seu gra de sorra ajuden a fer un món millor. El 
que aquesta setmana et presentem no és sinó una petita mostra del que es fa a 
Vic, Osona, Catalunya, al món… 
I tu què pots fer per aportar el teu petit gra de sorra?

L'associació de voluntariat, Amics de la Gent Gran, va inaugurar el dia  4 de 
novembre de 2015, una seu a Vic.

ELS AVIS: perspicàcia, paciència i perseverança 
Llegiu el text de l’annex 1 del filòsof Juanjo Fernández.

Què en penses?

                           Càritas és una entitat de l'església catòlica que té com a   
                           objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció caritativa de la diòcesi, 

cap endins i cap enfora de la comunitat, amb la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al 
desenvolupament integral de les persones que viuen en situació de pobresa i exclusió 
social.A Vic tenim aquesta entitat que lluita contra la pobresa. El video en mostra algunes 
activitats. https://www.youtube.com/watch?v=ZAlQqr7AGJ0

 Coneixeu alguna entitat més que no hagi sortit en el video? 

Fundació humanitària Doctor Trueta
Mira i escolta atentament aquest vídeo. Ens explica dues 
accions que realitza la fundació: inserció de persones amb algun 
tipus de discapacitat i ajuda a les necessitats d’alguns països del 
Tercer Món 
https://www.youtube.com/watch?v=nM3C0OO69qA
Coneixies aquesta ONG?Informa’t per saber com pots col·laborar

https://youtu.be/ABNF4ouG1aA
https://www.youtube.com/watch?v=ZAlQqr7AGJ0
https://www.youtube.com/watch?v=nM3C0OO69qA


ANNEX 1 
 
Cuideu els avis, que es fan grans!  
 
Em fan molta ràbia els anuncis d’avis marxosos que són “guais” perquè mengen 
gominoles hiperensucrades sense perdre les dents o juguen a futbol sense perdre el 
maluc. Em fan ràbia perquè redueixen els avis a cangurs hipervitaminats i multitasca, 
quan els avis són molt més que tot això.  
Els avis són poderosos en les 3P: perspicàcia (que els permet conèixer els nets i 
estimar-los a tots tal com són), paciència (que els permet escoltar els nets i participar 
del seu entusiasme en el joc i en la vida, i dels seus neguits i preocupacions) i 
perseverança (que fa que els nets facin amb ells activitats i desenvolupin hàbits que 
potser amb els pares no faran ni desenvoluparan). 
Aquests anuncis d’avis saltironaires, que poden mastegar cuir i fer el Tourmalet en bici 
sense suar, em semblen una falta de respecte als padrins i iaies que no tenen una 
imatge tan presentable ni tantes prestacions com un “tot terreny”. La meva besàvia 
gallega, per exemple, no hauria passat un càsting: vestia de dol rigorós, era molt, molt 
sorda i coixejava tant que es passava la vida entre el llit i la cadira de fòrmica. Però no 
es cansava mai de jugar a la brisca amb el seu besnet català. Potser no hauria passat la 
ISO-aviaguai, però era la meva besàvia, i m’estimava molt. 
Si els avis i “abuelas”, padrins i iaies, han de ser “guais” com qui diu per obligació, ¿què 
passarà quan no siguin “gent gran”, sinó ancians -sovint malalts- que necessiten els fills 
i nets com els van necessitar a ells? Sí, vull dir quan arriba aquell moment en què has 
d’acompanyar al lavabo a qui et va ensenyar a anar-hi quan eres petit. Doncs hem de 
saber viure aquest temps, perquè enmig del patiment i la incomoditat -que hi són- hi 
ha alguna cosa aclaparadorament entranyable en la neta que ajuda l’avi a prendre’s 
aquella pastilla que costa tant d’empassar. Enmig de la tristesa i el dolor -que hi són- hi 
ha alguna cosa extraordinària en el net que ajuda l’àvia a llevar-se i li fa el llit. No 
amaguem la realitat del pas del temps, no traguem als fills l’experiència de l’estimació 
incondicional, la vivència de família. 
No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: cuideu els avis, les “abuelas”, 
els padrins i les iaies, perquè es fan grans, però, sobretot, perquè són grans, grans 
persones.        

                                         Juanjo Fernández. Tret de “criatures.ara.cat” 
  



ANNEX 2 

 

Algunes adreces de les pàgines web d’entitats compromeses en ajudar a 
col·lectius o persones en situació desfavorable. 

http://www.medicusmundi.es/catalunya Medicus Mundi 

http://www.msf.es/ Metges sense fronteres 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/greenpeace-ecologistes-en-
acc/Greenpeace Es-panya / Ecologistes en acció 

http://www.amnistiacatalunya.org/index.php Amnistia Internacional  

http://www.mansunides.org/ Mans unides 

http://www.intermonoxfam.org/?id=1854 Intermón Oxfam  

http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx Creu Roja de Catalunya 

http://www.clowns.org/ Pallassos sense fronteres 

http://www.bancdelsaliments.org/ Fundació Banc dels aliments de 
Barcelona  

http://www.casaldelraval.org/ Casal dels infants del Raval 

 

 


