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el color de la pinya apunt pedagògic

alterofobia
no hi ha setmana sense senyals d’alarma: agressions 
en determinats barris i zones; noves detencions o 
intervencions policials, en relació a xarxes i bandes 
violentes; brots esporàdics de violència interracial; 
increment del vot als partits i polítics autoritaris i ex-
tremistes, partidaris de polítiques xenòfobes i racis-
tes. Algú parla d’una “primavera parda” de 2012 en 
el desmemoriat continent europeu. Al darrere de tot, 
un populisme fonamentat en la por i la inseguretat 
davant del futur, enmig d’una crisi europea d’identitat 
col·lectiva. 

La història d’Europa dels darrers seixanta anys i els 
processos de descolonització del segle XX permeten 
entendre més les arrels dels problemes socials als 
quals ens referim en aquest escrit, que els lideratges 
actuals de l’extrema dreta, afortunadament poc caris-
màtics. El fet és que  el rebuig del diferent va a més, 
passant de l’insult a l’agressió i a la violència contra 
els immigrants i les minories. 

L’ alterofobia és un fenomen multidimensional: afecta 
les actituds, les conductes i les idees. S’expressa, en 
primer lloc, en les disposicions personals i col·lectives, 
en el llenguatge, els sentiments i les passions i provoca 
hostilitat latent contra els diferents. Si ens fixem en els 
comportaments, observarem que afecta les relacions 
socials per la via dels interessos de persones i grups 
que competeixen per l’accés als recursos escassos en 
un mateix territori i es manifesta en formes variades de 
discriminació. i, si mirem al sistemes d’idees, compro-
varem que la ideologia racista legitima l’abús i l’actua-
ció violenta contra els diferents. (Teresa San roman, 
Los muros de la separación.Tecnos-UAB, 1996). 

La convivència entre veïns suposa treballar bé les 
actituds, no tolerar l’insult en el llenguatge i conrear 
el noble sentiment del respecte mutu; desvetllar els 
interessos que s’amaguen darrera de la discriminació 
i el tracte vexatori o violent del diferent; denunciar 
la hipocresia irracional del racisme com a ideologia. 
Aquesta és una responsabilitat a compartir entre tots 
els ciutadans en tots els àmbits de la vida social. obli-
dant aquestes coses tan bàsiques acabem donant ales 
als enemics del civisme, de la pau i la cohesió social 
i, en darrer terme, als racistes.

A Carme garriga, a qui la 
Fundación instituto de Cultu-
ra gitana ha atorgat el Premi 
de Cultura gitana 8 d’abril en 
la modalitat d’investigació. és 
un important reconeixement 
a la seva tasca profesional, 
com a socióloga i treballadora 
social especialista en pobla-
ció gitana i treball comunitari.   

A la Comissió el Prat Solida-
ri, que ha donat a l’Esplai El 
globus i a Disprat Lleure,els 
diners recaptats durant les 
Jornades del Prat Solidari, 
amb la venda de polseres 
impulsada per la mateixa  
comissió. Ser solidaris amb 
tothom i per tothom. Felici-
tats per la iniciativa!

La crisi s’està acarnissant en 
els mitjans de comunicació, 
tant escrits com audiovisu-
als, siguin públics, privats o 
gratuïts. Tot plegat, suposa 
una  reducció de la llibertat 
d’expressió perquè minva  el 
ventall d’opcions per a tot-
hom, a banda d’enviar a l’atur 
centenars de periodistes.     

informació i reserves:
www.esplai.org
93 474 46 78

accc@esplai.org

el Periódico

Fem pinya per la 
felicitat dels infants!

segueix-nos!
    fundCatesplai        @fundacioesplai

*inclou pensió completa, piscina i activitats per a tota la família.

*Estades en cases de colònies i albergs situats arreu de Catalunya, equipats amb escoles    
 d’educació ambiental.

*Habitacions d’ús exclusiu per a cada grup familiar.

7 dies / 6 nits: 2 adults + 2 nens (fins als 12 anys)       499 € Pc*

amb la  col.laboració de: 5% per a beques
La Fundació catalana de l’Esplai 

destinarà el 5% de l’import de les estades a becar

activitats de lleure d’infants sense recursos econòmics

a peu de carrer  ManoLita sanz

www.avismon.org
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magdalena Blasco, 
directora d’avismón-Catalunya

“combatem la solitud 
de la gent gran”

amb la seva amiga montserrat ferré, 
amb qui havia treballat a Òmnium 
Cultural, va fundar avismón fa 16 

anys. una fundació que atén 300 avis i 
àvies, disposa de 260 voluntaris i té uns 
700 padrins/col·laboradors. 

Quin és el vostre objectiu?  
La nostra raó de ser és combatre la solitud 
dels avis, perquè creiem que és la pitjor 
malaltia. Per això, intentem pal·liar-la.
 
Com ho feu? 
Amb voluntariat. Tenim voluntaris que van 
un cop a la setmana a casa d’aquests avis, 
els hi fan companyia, passegen....  Aquest 
és el voluntari assistencial que sempre 
atén el mateix avi o àvia i crea un vincle 
de relació molt important.

Teniu diferents tipus de voluntaris? 
Sí. Hi ha avis que no volen acompanyament 
setmanal, però sí seguiment telefònic i su-
port si han de desplaçar-se, per exemple. 
Això ho solucionen els voluntaris puntuals. 
A més, tenim els voluntaris de despatx. 

Aquests què fan? 
Entre altres coses, cada voluntari truca 
uns 15 o 20 avis i voluntaris per fer-ne 
un seguiment . També hi ha un grup que 
organitza i fa el manteniment del magat-
zem. I un equip de sis voluntaris que fan 
els petits arranjaments als pisos dels avis. 

Al magatzem, recolliu aliments? 
Sí. Hi ha uns 50 avis que reben aliments 
cada mes. Al magatzem també hi tenim 
material ortopèdic i algun electrodomèstic. 
La gent gran viu en pisos antics i tenen ne-
cessitat tant de reparacions com de mate-
rial que no poden comprar si se’ls fa malbé.       

Teniu serveis contractats? 
Sí. A part dels voluntaris, hi ha 5 persones 
d’estructura i tenim professionals  autò-
noms que fan serveis als avis, com ara 
neteja, podòlegs, fisioterapeutes... També, 
Suport Associatiu ens porta la comptabili-
tat que una voluntària prepara.  

Esteu a mig camí entre els casals d’avis 
i les residències...
Donem serveis per a gent gran que no pot 
anar als casals i que no vol anar a una 
residència. La nostra tasca suposa un gran 
avantatge per a les administracions perquè 
amb el que oferim estem estalviant un cost 
molt elevat. I per a l’avi és satisfactori, 
perquè està a casa seva. També organitzem 
tallers i activitats grupals d’integració.

Què us proposeu de cara al futur? 
En primer lloc, assegurar la continuïtat de 
la nostra tasca, amb els ajuts que tenim ara 
d’institucions, obres socials i empreses, i 
ampliar-la, si podem. Donat els pocs recur-
sos que esperem rebre de l’administració, 
confiem en la generositat d’empreses i par-
ticulars perquè ens ajudin amb els projectes. 

També teniu la figura del padrí/amic...
És un col·laborador que fa una aportació 
econòmica. Però, val a dir que el voluntari-
at és inestimable i és el nostre puntal. Sense 
voluntaris, encara que tinguem suport eco-
nòmic no podrem tirar endavant. I només 
amb voluntaris, sense suport econòmic, 
tampoc. És la balança de les dues coses.  


