ANO EUROPEU DO VOLUNTARIADO
Sexta, 17 Junho 2011 09:53

2010 foi o Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social.
Apesar de muitas vozes considerarem uma ironia a escolha desta temática para um dos anos
mais difíceis, o que é certo é que a decisão tomada em 2008, longe da crise que vamos
vivendo, terá sido uma opção mais pertinente do que à data poderia prever-se.
A crise que atravessamos veio abalar a segurança e tranquilidade em que viviamos. Mexeu
com o conforto dos direitos adquiridos e da qualidade de vida alcançada.
A pobreza existia, é um facto, mas era vista por muitos como distante. Como a fatalidade de
um pequeno grupo.
Mas com a crise, os alicerces em que as nossas vidas assentavam tremeram. Afinal, não
acontece só aos outros. Afinal, as dificuldades, as angústias, as incertezas, também podem
bater à minha porta.
2010 quis alertar para o flagelo da pobreza e da exclusão social, identificando as suas causas,
mas apontando também caminhos, soluções, alternativas.
Em 2010 a Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz tudo tentou na esperança
de ter contribuído para um alertar de consciências e, dessa forma, para o alcançar de uma
sociedade melhor. Nomeadamente, promovemos uma Grande Gala de Solidariedade, que
decorreu no CAE e proporcionou uma recolha de fundos exclusivamente destinados à
aquisição de apoios às famílias carenciadas da Freguesia. Assim, para além dos tradicionais
Cabazes de Natal em número superior ao habitual, distribuímos Cabazes pela Páscoa.
Em 2011 - como Ano Europeu do Voluntariado - dá-nos a oportunidade de sermos ainda
nais interventivos e participativos. Vamos promover a
II Grande Gala de Solidariedade
,a
29 de Outubro
, no
CAE
.
Apelamos a todos para que deixemos de ser apenas actores passivos, para passarmos
também nós a escrever o guião e assim podermos construir uma estória com final feliz para
todos.
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