
Voluntariat actiu 

La Leonor Murcia, pedagoga de formació, és natural 

d’Ibagué a Colòmbia, on regentava, amb el seu marit, 

un taller de cotxes, però la situació econòmica i l’extor-

sió que patien a diari per part de guerrillers i narcotrafi-

cants els va empènyer a buscar una millor vida a l’altra 

banda de l’oceà Atlàntic.  

Van arribar a Catalunya el 7 de juliol de 2019, ell va tro-

bar feines esporàdiques de xapista en tallers de cotxes. 

Però ella, que és una dona activa, inquieta i treballado-

ra, no acabava de trobar el seu lloc en un territori aliè 

que li oferia poques o nul·les possibilitats de desenvolu-

pament personal i professional, va entrar en un procés 

depressiu agreujat per la pandèmia. El 20 de febrer de 

2020, va arribar a la fundació derivada de Grameimpuls 

on no podia accedir a cap circuit ordinari de formació ni 

d’inserció laboral degut a la seva situació d’irregularitat administrativa. A Integramenet va fer la sessió 

grupal d’acollida i, poc després d’iniciar el circuit d’orientació laboral, va arribar el confinament domi-

ciliari. 

Amb la represa, va fer tots els cursos de SAD disponibles a Integramenet i poc a poc va començar a 

sentir-se un altre cop ella mateixa. Va decidir fer-se voluntària d’Integramenet per la seva vocació 

d’ajudar els altres i perquè per a ella “això és millor que els diners, m’ha fet sentir-me important de 

nou”. Ja feia voluntariat a Colòmbia, tenia cura de persones grans. “Jo vull passar per la vida, no 

que la vida passi per mi”, diu convençuda.  

La Leonor és voluntària a la recepció de l’entitat, té un tracte exquisit amb la gent i és organitzada i 

resolutiva. La seva ajuda és molt important per a la fundació!   

Gràcies Leonor! 
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