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Benvolguts,  
 

Amb aquest nou butlletí que us fem arribar, encetem el nou curs. Tot i que la necessitat de molts dels 

usuaris de Càritas no fa vacances, i en conseqüència la resposta solidària tampoc, a voltes necessitem 

períodes i fites que ens marquin el camí, ens estimulin i reorientin la nostra acció i compromís. En 

qualsevol cas, si heu continuat col·laborant amb Càritas durant aquest estiu o si heu fet una parada per 

desconnectar, junts, uns i altres, reprenem el camí amb renovada il·lusió de servei. Que les notícies i  

dades que us recollim aquí ens ajudin a compartir la nostra tasca i el nostre projecte sentint-nos tots, 

com sempre, Càritas.  

 

Desenvolupament de l’acció social de la nostra Càritas. Els programes 
 

Acollida 
 

Com ja s’ha anat informant, totes les Càritas estem en contacte per col·laborar en  l’acollida de 

persones refugiades, provinents de Síria i altres indrets, que properament 

puguin trucar a les nostres portes. Tanmateix s’està en contacte, també, amb 

les institucions municipals per als preparatius que calgui. 

De moment ja s’ha fet transferència de dotacions econòmiques, adreçades 

directament a Càritas de Sèrbia, Càritas de Macedònia i a Càritas Grècia, que 

estan en primera línia de l’acollida. 
 

Voluntariat 
 

Continua el degoteig de persones que fan una entrevista per 

valorar la possibilitat d’esdevenir voluntaris de Càritas. Els 

voluntaris poden integrar-se en algun programa o servei 

concret o bé romanen en una llista per a ajuts puntuals. 

 

Les comissions de voluntariat i de difusió estan preparant una trobada de formació per als 

voluntaris que es durà a terme al llarg d’aquest primer trimestre del nou curs. Ja us n’informarem. 
 

 

Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera com estem construint el futur del planeta. Necessitem 

una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim, i les seves arrels humanes, ens 
interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí, i ha generat 

nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per buscar 

solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la 

falta d’interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de solució, fins i tot entre els creients, van de la 
negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. 

Necessitem una solidaritat universal nova. 

Laudato si, Encíclica del Papa Francesc, maig de 2015. 
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Programes laborals 

  A banda dels programes laborals que s’estan desenvolupant des de fa diversos anys, actualment hi 

ha diverses actuacions en camí en les quals hi intervenen 

equips de voluntaris, coordinats pels nostres tècnics, per 

portar a bon terme el treball iniciat en els nostres 

programes i que així, finalment, es pugui inserir les 

persones ateses en el món laboral. 
 

Aquest treball dels voluntaris és a voltes lent i feixuc, però creiem que estem posant les bases per 

avançar amb solidesa en un dels àmbits de servei més necessaris en aquests moments: ajudar les 

persones a trobar feina i abans, si cal, ajudar-los a adquirir les competències necessàries per poder 

aspirar a treballar en una societat on no és tan fàcil trobar llocs de feina digna. 
 

Podem informar que aprofitant una beca i un contracte laboral per a joves, properament es 

contractarà un nou mosso de magatzem per al CDA. 

 

Tallers d’acollida lingüística i intercultural 

En aquest moments s’està procedint a preparar les inscripcions per al nou 

curs que confiem que serà tan exitós com en els darrers anys. Així ho 

confirma la valoració dels nostres tècnics i dels mateixos participants. 

Servei de documentació  

Es continua fent un treball silenciós però molt eficient en aquest 

àmbit. És constant el nombre de persones que sol·liciten ajut i 

assessorament i a qui se’ls dóna resposta enmig de la pressió burocràtica i de la desinformació 

interessada que a voltes es potencia des d’algunes administracions. 
 

Atenció a la Gent Gran 
 

Aquí també es continua fent un treball poc vistós, però 

d’una gran repercussió en l’atenció directa a les 

persones. És d’agrair la constància dels nostres 

voluntaris i voluntàries en aquesta tasca. 

 

Assessorament de deutes familiars 

El voluntari responsable d’aquest servei 

confirma que, darrerament, hi ha hagut una 

davallada de les consultes, però que, malgrat 

tot, continua essent molt necessari per fer costat a les famílies que ens demanen ajut i que 

es veuen desbordades i en risc de desesperació per falta de sortides. Actualment s’atén una 

desena de famílies. 
 

 

Centre de distribució d’aliments (CDA) 

Com diu algun dels eslògans que distribueix el Banc d’Aliments, “A l’estiu, la fam no fa vacances”. És 
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per això que durant tot l’estiu els nostres voluntaris i voluntàries han continuat atenent les persones 

perceptores de les cistelles bàsiques de productes de primera necessitat. Per bé que hi ha moments 

àlgids en què es parla molt del CDA, i tothom fa un merescut reconeixement del treball dels nostres 

voluntaris, no és menys cert que el seu treball continua essent molt valuós, en períodes en què gairebé 

ni se’n parla. 
 

Conferències ja previstes per a aquest nou curs 

Aquest curs s’han programat dues conferències obertes a tothom, de les quals ja us anirem 

informant. Les dates triades són el dies 1 i 9 de febrer, a càrrec d’Eduard Sala i de  Víctor Kuppers.  

Estem segurs que seran molt interessats per ajudar-nos a reflexionar i per a enriquir-nos. 

Tanmateix enguany també es durà a terme l’espai de reflexió cristiana, organitzat en col·laboració 

amb les parròquies de l’arxiprestat, per als que hi estigueu interessats. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Algunes notícies d’interès 
 Aquest estiu, la nostra Càritas va ser present en l’esdeveniment artístic “Cool Art 2015” que es va 

dur a terme a La Casica de l’Obrador, a Mieres. En aquest 

acte es van subhastar diverses obres d’art donades per una 

trentena dels artistes assistents o que hi van voler col·laborar. 

Els diners aportats ajudaran al desenvolupament dels nostres 

programes i a tirar endavant el pressupost que tenim en 

marxa. 

 
 Ja a tocar de l’inici de la temporada futbolística, en compliment del conveni de col·laboració entre 

la UE Ololt i Càritas Garrotxa, es va dur a terme el partit de futbol amistós entre la UE Olot i el 

Nàstic de Tarragona. Els beneficis de l’entrada i de la venda d’uns números van ser lliurats 

generosament a la nostra Càritas. 

 
 A finals d’estiu, es va organitzar, a Riudaura, l’activitat “Pedala contra la 

fam”. Els diners recollits es dedicaran a la compra d’aliments per al CDA. 

 
 En aquests moments hi ha diversos projectes embastats de col·laboració 

amb diverses entitats i institucions que ens han ofert la seva col·laboració 

per fer costat a Càritas. La seva finalitat sempre és doble: crear un 

corrent de proximitat amb totes elles per tal de fer-los arribar el missatge de Càritas de la manera 

més transversal possible i alhora recaptar fons per al desenvolupament dels nostres programes i 
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atendre millor les persones participants. Confiem que, a poc a poc, totes les iniciatives s’aniran 

desenvolupant progressivament: 

 

- Partit de futbol a benefici de Càritas, Memorial Joan Quei, entre el CE Besalú i la UE Olot, 

previst per al dijous 17 de setembre. 

- Participació per primera vegada de Càritas a Lluèrnia. 

- Teatre a benefici de Càritas per part d’un grup teatral de la Gent Gran, del Casal Sant 

Jordi. 

- Una nova edició del SolidariSac pels volts de Nadal. 

- Oferiment de col·laboració de la Faràndula olotina en suport de 

Càritas. 

- L’escola de dansa Marboleny s’ha ofert a fer una actuació per captar 

fons per a Càritas Garrotxa. 

- Continuem en contacte amb el Centre d’Iniciatives Turístiques per 

a una nova col·laboració enguany, amb motiu del Carnaval. 

- D’ençà del darrer butlletí informatiu, s’ha rebut la col·laboració de 

la cursa de les Festes de Sant Roc i es continua a l’espera d’una nova 

col·laboració en activitats esportives, la Cursa ciclista d’Oix. 

- S’està treballant per iniciar a Càritas Garrotxa una nova versió del projecte Dansem que 

tant d’èxit ha tingut, ja fa diversos anys, entre les Càritas de Salt i Girona. 

- S’està treballant en l’edició d’uns nous anuncis per difondre el missatge de Càritas amb el 

suport dels mitjans de comunicació comarcals. 

- Hi ha, encara, altres accions que s’estan treballant: campionats esportius, concerts 

musicals, etc. 

 

Notícies dels Sectors 
 

Es continua consolidant els diferents Sectors de la nostra Càritas, per tal de fer-nos més presents 

entre la gent i de millorar el nostre servei. 
 

Desenvolupament de la web 
 
 

Us recordem que podeu consultar al nostre web, ubicat dins de la web general de Càritas de Girona 

(www.caritasgirona.cat) les darreres notícies d’interès. Ja sabeu que també hi podeu accedir a partir 

de l’adreça: www.caritasgirona.cat/garrotxa. 

 

La secció de “Notícies” acostuma a estar actualitzada i, a la pestanya “Col·laboradors – Agraïments” 

ja hi tenim recollida la relació d’entitats, institucions i empreses que ens ajuden d’alguna manera. Feu-

hi una ullada, us agradarà! 
 

 

Gràcies a tots per ser-hi! 
 


