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Núm. 10 - Desembre de 2015 

 
 

 

 

 

Benvolguts,  
 

Com qui no vol la cosa, immersos en el dia a la dia de les nostres tasques, se’ns apropa un altre Nadal. 

És cert que el consumisme ja se’n preocupa que no ens passi per alt, però a voltes ens agradaria que a 

aquestes dates hi poguéssim arribar de manera silenciosa i callada. Ens caldrà, doncs, crear espais per al 

silenci, per adonar-nos dels missatges implícits que el Nadal porta en si mateix. El nostre desig és que 

trobeu aquests moments de serenor, per posar en valor els valors del Nadal, aquells valors que ens 

poden fer millors persones i millors servidors de les persones que se’ns apropen, demanant-nos ajuda. 

 

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

Acollida 
 

 El programa d’Acollida continua escoltant i canalitzant les necessitats de les persones que s’adrecen 

a Càritas demanant ajuda i que, en molts casos, estan relacionades amb la manca de feina i 

d’ingressos. 

 
 Estem treballant coordinadament amb l’Oficina de Consum de la Garrotxa, l’Àrea d’Habitatge de 

l’Ajuntament d’Olot, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i l’empresa Energy Tools, per 

establir acords, i evitar duplicitats, en la detecció i atenció de les persones en situació de pobresa 

energètica. 

 
 Aquest 15 de desembre, Càritas va participar a la Taula d’Acollida, promoguda per l’Ajuntament 

d’Olot. 

 
 

Voluntariat 
 

- Continua havent-hi un degoteig 

constant de persones que sol·liciten 

esdevenir voluntàries de Càritas 

Garrotxa. 

 

- Molts de vosaltres ja vau poder assistir 

 

“Res no hi ha més perillós que un somni; res és més poderós que una esperança”. 
Santiago Agrelo. Arquebisbe de Tànger 
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a la trobada d’intercanvi i de formació de voluntaris de principi de curs. En general, les valoracions 

que hem rebut de la trobada han sigut positives, tant per la dinàmica de la reunió com pel tema 

que s’hi va tractar, de la coresponsabilitat dels usuaris. 

 

- El dijous, 21de gener, es farà un nou curs de formació per a totes les persones que han 

esdevingut voluntàries en els darrers mesos, per tal de conèixer amb més detall què és i com 

funciona la nostra Càritas. 
 

Programes laborals 

Es continua treballant intensament en el desenvolupament dels programes laborals per ajudar les 

persones ateses a trobar feina, o bé a preparar-se per poder trobar-ne, de feina. 

 

 Darrerament s’ha visitat diverses empreses, a títol individual, així com a associacions 

d’empresaris. Durant el mes de novembre, es va participar, per exemple, en una reunió del 

Cercle EURAM d’empresaris, s’ha participat en dues trobades del 

Rotary Club Garrotxa i s’està a l’espera de concretar una reunió amb 

l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa. Tant en les visites 

individuals com en les col·lectives, hem trobat, sempre, molt bona acollida, i des de llavors 

ençà, s’ha concretat un important nombre de col·laboracions. 

 

 

  
  

 

 

 És important, explicar-vos que l’any que ve Càritas Garrotxa serà Centre de Formació del 

Programa Incorpora de la Caixa i entre febrer i abril es durà a terme una formació per a unes 25 

persones del curs: “Operador de producció en cadena, manipulats i magatzem”. I entre l’abril i 

el maig, aquestes persones faran pràctiques en set empreses de la comarca. 

 

  A principis de gener s’iniciarà, a la nostra Càritas, una formació específica per ensenyar a netejar 

professionalment. Es faran servir els locals de Càritas per exercitar-se en aquesta tasca. Hi haurà 

la possibilitat que algunes de les persones participants puguin trobar feina en una de les empreses 

del ram de la neteja amb qual s’hi està en contacte. 

 

 El programa de reciclatge de comptadors continua endavant i, per tant, segueix donant feina a 

diverses persones. 

 

Tallers d’acollida lingüística i cultural 

 

En aquests moments els tallers d’acollida lingüística i cultural atenen a 42 persones. Hi ha dos grups al 

matí, en funció del nivell dels alumnes, i un a la tarda. 
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Atenció a la Gent Gran 
 

 

El Programa Ser Gran en Dignitat atén, mitjançant els 

voluntaris de Càritas, a unes 25 persones grans. Aquest 

desembre com a novetat, els voluntaris han entregat un 

petit detall, de part de Càritas, per felicitar les festes als avis 

i àvies participants. El regal ha consistit en una bossa de 

fruits secs del SolidariSac i unes espelmes artesanals, 

donació de la Fundació Autisme Mas Casadevall. 

 

Ja s’ha iniciat, també, el programa Apadrinar un avi, en el 

qual hi col·laboren 38 joves que fan una visita setmanal a una persona gran, en una residència. Val a dir 

que, aquest any, s’han incorporat, també, al programa, joves de l’Institut Escola de Besalú i una 

residència de Gent Gran de Besalú.  
 
 

Centre de distribució d’aliments (CDA) 

Com ja s’ha anunciat pels mitjans de comunicació, el Gran Recapte d’aquest any ha estat un altre èxit 

col·lectiu de la comarca de la Garrotxa. Com és habitual, les dades del Gran Recapte es tancaran a 

mitjans de gener, però en aquests moments ja estem en condicions de dir que, molt probablement, se 

superaran els 41.000 recollits en la campanya de l’any passat. 

Moltes gràcies a tots els que heu aportat el vostre 

granet de sorra: com a voluntaris, fent aportacions o 

difonent el missatge del Gran Recapte d’enguany: “La 

solidaritat no és donar allò que et sobra, sinó donar 

allò que l’altre necessita”.  
 

Altres cursos de formació que s’han dut a 

terme 

A banda dels cursos de formació de l’àmbit laboral 

de què us hem parlat, durant els mesos d’octubre i 

novembre, s’han desenvolupat altres cursos adreçats a usuaris del CDA: 

 

- Fer i aplicar emplastres i cataplasmes. Sessió monogràfica de dues hores. 

- Reparacions de la llar. Taller de 20 hores. 

- Arranjaments bàsics de la roba. Taller de 20 hores. 
 

Conferències previstes per a aquest nou curs 

Tal com us vam anunciar, en aquest primer trimestre de l’any es duran 

a terme tres conferències organitzades per Càritas Garrotxa: 

 

- Dia 1 de febrer, a 2/4 de 8, al Casal Marià: “Davant de 

la injustícia, és lícit mirar cap a un altre costat?”, a 
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càrrec d’Eduard Sala, llicenciat en Filosofia i Lletres per la UAB i educador social. 

Actualment és el director d’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de les Filles de la 

Caritat, que ofereix diferents serveis d’atenció a persones sense llar, amb 

drogodependències, excarcerades o internes en centres penitenciaris. 

 

- Dia 29 de febrer, a 2/4 de 8, al Casal Marià: “Actitud 

crítica i compromís social”, a càrrec de Víctor Kuppers, 

llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Doctor 

en Humanitats. Treballa com a formador i conferenciant i 

dóna classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a 

la UB. Com ell diu, “L’única vida que té sentit és una vida 

amb sentit”. 

 

- El dia 7 de març, a 2/4 de 8, organitzat per Càritas 

Garrotxa i per les parròquies de l’Arxiprestat, als locals de 

Càritas, hi haurà, per als que hi estiguin interessats, un 

espai de reflexió cristiana que portarà el títol de: “La causa 

dels pobres, la causa de Déu”. En aquesta reflexió 

comptarem amb la presència Mn Ramon Bufí, rector de 

Roda de Ter. En Ramon té estudis de filosofia i de 

teologia. És mestre i llicenciat en pedagogia, i també ha 

treballat de manyà i d’impressor. 
 

Algunes notícies d’interès 

- La UE Olot ha fet pública la foto oficial de l’equip de 2aB en què ha fet palès un cop més la 

seva aposta per Càritas Garrotxa i si no mireu-vos bé la foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A finals d’octubre es va fer una nova trobada amb el Grup Assessor de Càritas Garrotxa. 

Hi van assistir una vintena de persones convidades, procedents de diferents àmbits, i s’hi 

van recollir aportacions prou interessants sobre quina és la percepció que es té de la 
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nostra Càritas i de la tasca que desenvolupa, i sobre quines haurien de ser les línies de 

treball de Càritas en un futur immediat. 

 

- Com tots ja deveu saber, aquest any vam encetar 

una col·laboració de Càritas amb Lluèrnia. Es van 

vendre unes 1.800 espelmes, els beneficis de les 

vendes, de comú acord amb l’organització de 

Lluèrnia, s’han destinat a ajudar a cobrir les 

despeses dels nostres programes socials.  

 

- Aquest any 2016 -com també ja hem anat anunciant- s’ha establert una col·laboració amb 

un nombre prou significatiu de curses, marxes i proves esportives. A l’organització de 

totes aquestes activitat els hem d’agrair la seva bona predisposició a col·laborar amb 

Càritas: 

- Marxa Nadalenca 

- Marxa Popular Vall de Bianya 

- La Lletissonada 

- Marxa cicloturística Terra de Remences 

- Corre pel Cor de la Fageda 

- Cursa de Bonavista 

- Cursa de Sant Roc 

- Marxa ciclista d’Oix 

 

- Durant els dies de la Fira del Pessebre, Càritas Garrotxa va ser present al mercat amb una 

parada que va ser atesa per voluntaris i voluntàries. S’hi van vendre bosses del SolidariSac, 

bosses de llaminadures, draps de cuina i molts detalls de patchwork elaborats per grups de 

voluntàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El SolidariSac, que ara es promociona amb l’eslògan de: “Per Nadal, 

convida Càritas a taula”, s’està consolidant com un bon regal solidari 

per a aquestes festes. Aquest any la quantitat de bosses solidàries s’ha 

acostat a les 4.000 venudes. Darrere d’aquest producte, hi ha el 

treball silenciós d’una quarantena de voluntaris i voluntàries que l’han 

fet possible i a qui els hem d’agrair el seu treball i compromís.  
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- A mitjans de novembre es va dur a terme, al teatre Els Catòlics, una representació de 

teatre del grup “Pas a Pas, Teatre”, a benefici de Càritas. La representació de l’obra “Ens 

ha caigut la sogra”, va anar acompanyada d’una degustació de productes garrotxins, i va ser 

tot un èxit. 

 

- Grups d’alumnes de tres escoles de la ciutat d’Olot (Pla de Dalt, Petit Plançó i El Morrot) 

començaran, el mes de gener, a pintar les primeres guardioles de la nova campanya de les 

guardioles d’aquest any, que organitza Càritas amb el suport de l’ACO i de l’Escola 

Municipal d’Expressió, sota el lema de: “No et quedis el canvi”. La campanya es durà a 

terme pels volts del mes de maig. 

 

- Un grup de voluntaris i voluntàries estan acabant de 

composar la nova onada d’anuncis, falques i espots 

que es difondran en els mitjans de comunicació locals 

durant l’any 2016. A l’espera que es puguin distribuir  

aquests anuncis, durant la campanya nadalenca es 

passaran altres espots elaborats pels Serveis 

Generals de Càritas diocesana de Girona. 

 

 

- El restaurant “La Cuina del Mercat” ha endegat una campanya de recollida de diners per a 

Càritas Garrotxa consistent a fer donació a la nostra entitat de totes les propines que es 

recullin al restaurant. Aquesta iniciativa, que fins i tot consta en la Carta del restaurant, ha 

comptat amb l’acord del propietari i la de tots i cadascun dels seus treballadors. Les 

aportacions que recullen les ingressen a la plataforma “El meu gra de sorra”: 

(http://www.olot.tv/noticies/caritas-garrotxa-rebra-limport-de-les-propines-de-la-cuina-del-

mercat-en-una-iniciativa-solidaria-de-lestabliment/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aquest any hem signat un nou conveni de col·laboració amb el Pessebre Vivent de 

Joanetes i es farà un nou recapte d’aliments al barri de Mas Bernat, amb motiu de 

l’arribada del Patge Reial, el diumenge, 27 de desembre. La nostra Càritas ha rebut, 

recentment, un important ajut de l’Obra Social “la Caixa” per ajudar al desenvolupament 
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dels nostres programes laborals. Tanmateix, també hem rebut una col·laboració molt 

valuosa del Rotary Club d’Olot – La Garrotxa que s’ha fet càrrec de les despeses íntegres 

dels programes Ser Gran en Dignitat i Apadrinar un Avi. 
 

Notícies dels Sectors 
 

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

presents entre la gent i de millorar el nostre servei. 

 

El Sector de Besalú està esdevenint un referent pel seu dinamisme i creativitat. A primers de 

desembre, els voluntaris d’aquest Sector han promogut una pintada de guardioles que, tal com es 

ve fent a Olot, a Besalú es desenvoluparà durant la campanya nadalenca i es clourà el dia 9 de 

gener, amb la corresponent “Trencada de guardioles”, a les 12 del migdia, a la plaça de la 

Llibertat. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Desenvolupament de la web 
 
 

Us recordem que podeu consultar al nostre web, ubicat dins del web general de Càritas Diocesana de 

Girona (www.caritasgirona.cat) moltes altres 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, 
 i que passeu un Bon Nadal! 

 


