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Benvolguts, benvolgudes, 
 

Sovint diem que les persones en risc d’exclusió social solen ser els participants naturals de Càritas, i és 

cert. Ara bé, potser no sempre ens adonem de la complexitat d’aquest concepte que fa que algunes 

persones es trobin immerses en una espiral de la qual és molt difícil sortir-ne. La informació anterior, 

extreta d’uns apunts d’aula, ens ha semblat pertinent llegir-la i té, a més, el valor afegit de ser una 

formació que es transmet als joves estudiants d’avui. 

És important que, de tant en tant, reflexionem sobre paraules, expressions que el mateix ús desgasta i 

en fa perdre el sentit més profund i real. 

 

Difusió de la Memòria de 

Càritas Garrotxa 2015 

Segurament tots ja teniu a les vostres 

mans la Memòria impresa de Càritas -i 

si no és així, digueu-ho que us en farem 

arribar una-, que inclou informacions 

generals de Càritas diocesana i de més 

detallades de la nostra Càritas. 

 

Amb el suport de l’Àrea de Comunicació dels Serveis Generals s’ha pogut editar una Memòria que és 

agradable, pràctica i entenedora. Confiem que doni informació suficient als nostres voluntaris i 

col·laboradors i, alhora, ens ajudi a fer-nos presents entre la ciutadania per mostrar la tasca que entre 

tots fem. 

 

L’exclusió social 

 Aquesta expressió va ser introduïda pels sociòlegs per referir-se a les noves causes de desigualtat. L’exclusió 
social fa referència a la manera com els individus poden veure’s apartats d’una completa participació en el 
conjunt de la societat. La situació típica de gent que viu en un edifici d’habitatges socials degradats, amb 
escoles de gent marginada i poques oportunitats laborals en la zona. A aquesta gent se les pot estar realment 
negant les oportunitats de millora personal de què disposa la majoria dels altres ciutadans de la ciutat. 

L’exclusió social és un concepte més general que el de la pobresa, per bé que inclogui aquesta. El concepte se 
centra en una àmplia gamma de factors que impedeixen a individus i grups tenir oportunitats amb què compta 
la majoria de la població. Hi ha alguns estudiosos que han assenyalat quatre dimensions de l’exclusió social: 
 

- la pobresa o exclusió d’una renda o uns recursos adequats, 
- l’exclusió del mercat de treball, 
- l’exclusió dels serveis, 
- l’exclusió de les relacions socials. 

 

(Apunts Jota’O. Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat). 
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Assemblea del voluntariat de Càritas Garrotxa 

El passat dilluns, 20 de juny, es va dur a terme l’Assemblea anual de Càritas Garrotxa. Hi van assistir 

una quarantena llarga de voluntaris i voluntàries. 

La trobada va comptar amb la presència del bisbe Francesc Pardo qui, aprofitant la visita pastoral que fa 

a les parròquies i entitats de l’arxiprestat de l’Alt Fluvià, va compartir la trobada amb els voluntaris i 

tècnics a qui va felicitar per la feina feta i va animar a no defallir en el compromís de solidaritat i servei 

que la nostra societat garrotxina necessita. 

 

L’ordre del dia de l’assemblea era el següent: 

- Salutació i presentació del bisbe Francesc que assistirà a l’Assemblea. 
- Presentació d’algunes dades de caire social de la comarca i de la nostra Càritas. 
- Distribució de l’imprès de recollida de suggeriments per a properes trobades. 
- Presentació dels comptes de l’entitat. 
- Informació del funcionament de la 

comissió del voluntariat. 
- Intervenció dels responsables de la 

comissió del voluntariat. 
- Presentació del nou document de 

Càritas diocesana sobre el Pla de 
Voluntariat. 

- Torn d’intervencions de l’Assemblea. 
- Intervenció del bisbe Francesc. 
- Intercanvi d’opinions entre els 

assistents i el bisbe Francesc. 
- Comiat i tertúlia final amb un senzill berenar. 

 

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

Acollida 

El programa d’Acollida continua essent el pilar de l’acció social de Càritas i el camí que canalitza els 
ajuts i l’atenció a les persones que ens demanen ajut. 

Voluntariat 
 

- En aquests sis primers mesos de l’any 2016, hi ha hagut 22 persones que s’han adreçat a Càritas 

per valorar la possibilitat d’esdevenir voluntaris de Càritas Garrotxa. Estem molt contents de la 

resposta de la gent de la nostra comarca. Cada cop que un voluntari fa el seu servei o una 
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persona nova s’inscriu com a voluntària de Càritas es fa més real la força dels petits gestos, els 

únics capaços de transformar el nostre món.  

- La nostra intenció és prioritzar, dintre de les nostres possibilitats, l’atenció als voluntaris per 

això hem treballat per ampliar l’equip de la comissió del voluntariat, que ara està format per: 

Josep Lorca, Pilar Gurt i Jordi Espadalé. 

 

Programes laborals 
 

El dia 31 de maig es tancar amb un elevat grau de satisfacció la 

primera edició del curs de formació laboral INCORPORA a la nostra 

Càritas. Els resultats finals diuen que de les 27  persones inscrites, 20, 

finalment han acabar amb èxit el curs i 18 d’aquestes han trobat feina 

i, en aquests moments, estan treballant. El dia 14 de juny es va fer 

l’entrega de diplomes d’aprofitament a tots els assistents. 

Com ja hem fet públic, hem de donar les gràcies, un cop més, 

a les empreses que han acollit en pràctiques a les persones que s’han format en aquest curs: 

Alzamora, Inteplast, Jumi, Masias, Noel, Tavil i Zoetis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El programa de reciclatge de comptadors torna a agafar embranzida i estem a punt de tancar el 

conveni de col·laboració amb altres companyies elèctriques properes que, 

seguint l’exemple de Bassols Energia, també ens faran donació dels 

comptadors vells per al seu reciclatge i per a què aquesta tasca pugui 

generar llocs de treball a Càritas Garrotxa. Preveiem que, a mitjans de 

setembre, podrem reiniciar el projecte per a una llarga temporada. 

 

Tallers d’acollida lingüística i cultural (TALC) 

 

El dia 16 de juny van finalitzar els Tallers. El grau de satisfacció dels alumnes assistents continua essent 

molt alt. Ja s’ha obert la llista d’inscripcions per al curs 2016-17 i comptem que aviat estarà ple.  
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Atenció a la Gent Gran 
 

 

Els voluntaris i voluntàries del Programa de ser Gran 

en Dignitat van fer, el dia 21 de maig, a Caldes de 

Malavella, la trobada anual d’aquest voluntariat. Va 

ser un espai de compartir, de formació i alhora 

d’esbarjo per al centenar llarg de voluntaris i 

voluntàries que s’hi varen aplegar. 

 

 

El dimecres, 8 de juny, es va fer, també, la trobada de cloenda del 

programa “Apadrinar un avi”. Aquest any hi han participat 37 joves que 

han acompanyat 92 persones grans de vuit centres residencials de la 

comarca (sis d’Olot, un de Sant Joan les Fonts i un de Besalú). 
 

 
 

Centre de distribució d’aliments (CDA) 
 

Al marge del períodes més mediàtics, el Centre de Distribució d’Aliments continua fent la seva tasca 

silenciosa d’atenció de les persones que necessiten ajut per cobrir puntualment les necessitats més 

bàsiques d’alimentació i higiene. Cal felicitar el voluntariat, tècnics i personal laboral pel seu treball 

eficient i callat. 
 

 

Nou programa: “Ubuntu” de suport a la motivació i 

l’autoestima 
 

En el Butlletí passat us anunciàvem la novetat d’aquest programa i ara ja 

us podem dir que, en aquests moments, 

estem a punt de tancar la primera fase 

del projecte. La valoració que se’n fa 

des de Càritas i la dels mateixos 

participants és molt positiva i es preveu 

d’iniciar-ne aviat una segona edició.  

 

En aquesta fase hi han participat una desena de noies, una professional i 

una voluntària. 
 

 

Xerrades i formacions que s’han dut a terme, darrerament 
 

- Aquest mes de maig es va dur a terme, organitzada per Càritas Garrotxa, una formació per a 

professionals i voluntaris que treballen en programes de Pobresa energètica. La formació va 

anar a càrrec de Jordi Rabat, empresari i voluntari de Càritas. La formació va ser molt 
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interessant i es van fixar les línies per on s’havia d’incidir, amb eficàcia, en el desenvolupament 

d’aquest programa. 

 

- Al llarg d’aquest trimestre s’han dut a terme dues Formacions Bàsiques adreçades 

a nous voluntaris de Càritas Garrotxa. En total hi han assistit una vintena de nous 

voluntaris. 

 

- Taules de coordinació amb altres Serveis comarcals. Al llarg d’aquest trimestre, tècnics i 

voluntaris de la nostra Càritas han assistit a diverses trobades de coordinació amb altres 

entitats socials: 

 

- Taula de Pobresa: Hem participat en tres trobades, conjuntament amb professionals i 

voluntaris del Consorci d’Acció Social, de Salut, d’Ensenyament i d’altres entitats socials. 

En aquest entorn s’està avançant en la realització d’un interessant estudi sobre la 

pobresa de la Garrotxa. 

 

- Taula de Nouvinguts: Hem participat en una de les dues trobades que es fan a l’any. 

 

 

Algunes notícies d’interès 
 

La comissió de Noves Iniciatives per a la captació de recursos, al llarg d’aquest trimestre, ha estat 

treballant en diversos projectes: 

 

- Presència de Càritas Garrotxa en diverses marxes i curses: Lletissonada, Terra de 

Remences, Cursa de la Moixina i Cursa de Bonavista. 

 

- Nova edició de la campanya de les guardioles 

per Càritas. L’edició d’aquest any va tenir la 

particularitat que la trencada de guardioles es 

va realitzar en dues escoles de la població, els 

alumnes de les quals havien participat, també, 

en la pintada de guardioles. L’experiència va 

ser molt interessant i formativa. 
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- Subhasta solidària d’obres d’art, donades per artistes 

participants a la trobada “La Casica Cool Art 2016” feta a 

Mieres. 

 

-  

 

-  

-  

-  

 

 

- Properes accions ja previstes: 
 

� Diumenge, 9 d’octubre: DANSEM: Actuació de diverses escoles i grups de dansa de 

la comarca, a benefici de Càritas, al Teatre Principal. 
 

� Diumenge, 30 d’octubre: Concert de l’Orquestra de la Unesco, dirigida per Gonçal 

Comellas, a l’església de Sant Pere de Besalú. 
 

� Diumenge, 27 de novembre: Concert de Gospel, a Olot, a càrrec dels grups: 

Gospel Girona i Gospel Garrotxa. 
 

� Pels volts de Nadal: Nova edició del SolidariSac. 

 
� I seguim en contacte amb unes quantes marxes i curses populars per tal de renovar 

el conveni de col·laboració. 

 

 

Notícies dels Sectors 
 

- Com ja sabeu el Sector de Besalú continua molt actiu i van creixent el nombre de voluntaris i 

voluntàries que hi col·laboren. Aquest any s’hi han fet diverses accions que ja s’han anat recollint a 

les notícies de la web: trencada de guardioles, presència de Càritas a la fira d’entitats, etc. Quant 

als programes fets a Besalú, cal destacar el d’Apadrinar un avi i el de Ser Gran en Dignitat. 

 

- Darrerament s’està treballant per desenvolupar la presència de Càritas en el sector del Llierca 

(agrupació dels quatre pobles de Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Montagut-Oix i Tortellà). 

 

- Una altra població on s’està avançant en la implementació dels programes de Càritas és a Sant 

Feliu de Pallerols. 
 

 

* * * * 
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Desenvolupament de la web 
 
 

Us recordem, una vegada més, 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” 

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! 
Molt bon estiu a tothom! 

 


