
 

    
   
      

 
 

Ronda Paraires, 1 (Olot) – Tel: 972 27 28 40 – garrotxa@caritasgirona.cat                                            1 

 
 

Núm. 13 - SETEMBRE de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolguts, benvolgudes, 
 

Amb l’arribada del setembre, i sobretot passades les Festes del Tura -ens passa cada any- sembla que 

tot torni a la normalitat. Encara que Càritas no en fa mai de vacances, és cert que alguns programes 

agafen un respir aquests dies d’estiu i ara es reprenen amb un nou impuls. 

Això és el que voldríem transmetre-us, il·lusió en aquest nou impuls que ens cal per continuar en la 

nostra tasca de voluntaris i col·laboradors de Càritas, al servei dels més desvalguts. 

Hem començat aquest comunicat amb uns paràgrafs extrets del recentment aprovat Pla del 

voluntariat per posar de nou l’accent en allò que és més important del nostre tret d’identitat com a 

voluntaris. 

Que tinguem tots un nou curs de servei i d’èxit en aquesta tasca! 

 

* * * * * 

 

Nova presidenta de  Càritas Diocesana de 

 Girona 

 

Com tots ja deveu saber, des de principis del mes setembre, la 

Dolors Puigdevall és la nova presidenta de Càritas Diocesana de 

Girona, en substitució de Ramon Barnera. La Dolors havia estat fins 

ara presidenta de Càritas de Fornells de la Selva. Li desitgem molt 

d’encert en la nova responsabilitat. 

 

 

Missió dels voluntaris de Càritas 

La missió de Càritas, i la dels voluntaris és acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i 
exclusió social, especialment les més vulnerables, donant respostes concretes a les necessitats bàsiques i 
acompanyant-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les 
causes de la pobresa i treballant per la justícia social. 
 

A Càritas, el voluntariat actua amb estima, paciència, a vegades amb patiment, però sempre amb 
l’esperança de tenir una societat d’amor i de justícia on cada ésser humà pugui prosperar i viure 
dignament i en pau com a membre de la família humana, tenint una clara visió del que ha de ser una 
societat i de com ha de ser aquesta societat. 
 

El voluntariat a Càritas és un testimoni de fe, esperança i caritat i per això de generositat i gratuïtat. 
Desenvolupa una acció valenta, lliure i desinteressada, que no actua en solitari i no busca cap tipus de 
protagonisme. És capaç d'anar fins a l’arrel del mal que pateixen les persones més pobres i excloses de la 
societat i de denunciar, a qui correspongui, aquelles injustícies socials que impossibiliten la construcció 
d'una civilització plena d'amor i justícia.   

 
 

(Pla del voluntariat de Càritas diocesana de Girona. Versió 2016). 
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3a Trobada de Càritas Catalunya   

A hores d’ara ja tenim cobertes totes les places que ens corresponen 

per assistir a la 3a Trobada de Càritas Catalunya que se celebrarà el dia 

22 d’octubre al Camp de Mart de Tarragona. El tema d’aquesta trobada 

és: “Transformem la societat des de la Misericòrdia”. 
 

Si voleu més informació podeu consultar la web:  

                                         http://www.caritasdtarragona.cat/ 

 

Nous horaris d’atenció a les persones a Càritas Garrotxa   

Tal com vam anar anunciant, des del dia 19 de setembre, els horaris d’atenció a les persones de la 

nostra Càritas són: de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 17h. El divendres a la tarda, estarà tancat. 

(Noteu que ara, els dilluns, al matí, estarà obert). 
 

 

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

 

Acollida 

La preocupació principal de les persones que s’adrecen a Càritas deriva de la manca de feina i per tant 

de la manca d’ingressos, i s’agreuja davant la impossibilitat de fer 

front a les despeses familiars. La complexitat de les situacions 

d’algunes famílies ens obliga a treballar des de diversos àmbits i 

amb coordinació amb els agents del territori. L’acompanyament 

i l’escolta a les persones és el que ens defineix i és fonamental,  

per això en aquests moments hi dediquem 20 hores setmanals.      

Voluntariat 

- Des de principis d’estiu i arrel de la Llei estatal 26/2015  

de protecció a la infància i l'adolescència, ens han exigit que totes les persones que fem 

voluntariat, ja sigui fent activitats amb menors o no, que tinguem la certificació negativa 

conforme no hi ha hagut condemna per delictes sexuals. Evidentment aquesta és una obligació 

que també han de complir les persones voluntàries i treballadores de Càritas. Des de Càritas 

Garrotxa hem anat facilitant aquest tràmit. 
-  

- Cada cop, doncs, són més les persones que veuen en Càritas la possibilitat de fer un servei a les 

persones del nostre entorn i per això el nostre nombre de voluntaris segueix creixent. 

- A la Trobada de voluntaris, que vam fer el mes de juny, se’ns va proposar que les  persones de 

la comissió vetllessin de manera més propera per l’atenció als voluntaris, coneixent-los 

personalment, escoltant-los i recollint les seves inquietuds i propostes. La nostra voluntat és 
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que, en aquest curs, tant en Josep Lorca com Pilar Gurt o en Jordi Espadalé puguin fer més 

activament aquest servei.   

 

Programes laborals 
 

 La nostra Càritas segueix donant tota la prioritat possible als diversos programes laborals, 

alguns dels quals ja es van endegar en cursos passats, i altres s’estan plantejant de bell nou per 

a aquest any: 

- Encarregada del CDA. 

- Mosso de magatzem. Aquest octubre iniciem un nou 

contracte per cobrir la plaça de mosso de magatzem 

del CDA. Com que aquest curs han deixat d'existir les 

beques per a joves en formació, la Càritas Garrotxa 

assumirà la totalitat del contracte. 

- Contractes en pràctiques d’un o dos mesos en empreses col·laboradores, 

subvencionats per Càritas, per a persones que ofereixin garanties d’aprofitament i hagin 

seguit un bon procés d'orientació laboral. Volem que aquestes pràctiques serveixin 

perquè les persones tornin a formar part d'un entorn i un ritme de treball normalitzats 

així com, que sigui una experiència que serveixi per millorar les seves habilitats laborals. 

- Continuació del programa de comptadors, amb la signatura de nous convenis que, 

seguin l’exemple de Bassols Energia, diverses empreses del sector aportaran uns 15.000 

comptadors, la qual cosa donarà feina a diverses persones un parell d’anys més. 

- Programa de formació per aprendre a netejar , lligat al 

lloc de treball de neteja dels locals de Caritas. 

- Brigades de manteniment municipal. 

- Nova edició del programa Incorpora per a l’any 2017. 

 

Tallers d’acollida lingüística i cultural (TALC) 
 

Iniciem un nou curs amb energies renovades. La places per aquest nou curs es van cobrir molt 

ràpidament i hi ha, actualment, 51 alumnes matriculats, distribuïts en tres grups (dos al matí i un a la 

tarda). Aquest projecte és possible gràcies a la feina i a la 

implicació de vuit voluntaris i voluntàries. 

 

Nou programa per potenciar la integració social: 

“Espai de trobada” 
 

 Aquest més d’octubre iniciarem un nou programa 

nascut de la demanda de les antigues participants en els tallers de costura de Càritas, que 
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reclamaven un espai per trobar-se en el qual poder dur a terme activitats relacionades amb 

l’activitat física suau. D’aquí ha sorgit el taller de biodansa-gimnàstica, que duran a terme dues 

voluntàries, els divendres al matí. En la biodansa es proposen exercicis físics i expressius lliures 

amb música diversa, amb el propòsit de retrobar companyerisme, fer grup, treure cuirasses, 

trobar alegria i millorar l’estat d’ànim i d’humor. 
 

 

Espai de joc – guarderia 
 

Amb l’inici de TALC i de l’Espai de trobada-biodansa, es reprèn, també, l’espai de joc destinat als  

menors de tres anys, fills de les famílies que participen en els tallers esmentats. Aquest estiu, s’ha fet un 

esforç per condicionar la guarderia i organitzar-la per racons, amb la finalitat de millorar el benestar 

dels nens i nenes que hi assisteixen. 

 

També s’ha ampliat el seu horari, per facilitar l’assistència de les famílies a les classes de TALC de tarda 

(abans només hi havia guarderia al matí) i per poder desenvolupar l’espai de trobada dels divendres. 

L’espai de joc funciona gràcies a la tasca de vuit voluntàries. 

 
 

Atenció a la Gent Gran 
 

 

 Aquest és un programa que no fa mai 

vacances i l’acompanyament a les persones 

grans no s’ajusta necessàriament als ritmes del 

curs, sinó a les conveniències de les persones 

ateses. Actualment es fa acompanyament a 23 

persones grans. 

 

 Com en cursos anteriors es preveu iniciar ben aviat els contactes per desenvolupar, un any 

més, el programa “Apadrinar un avi”. En aquests moments, ja s’està concretant el calendari 

amb els voluntaris veterans, aquells que ja hi participaven el curs anterior, i en breu s’iniciaran 

les xerrades als centres de secundària per tal de presentar-los el projecte. 

 
Centre de distribució d’aliments (CDA) 
 

- Com se sap, aquest és un altre dels programes que mai no fa vacances, 

malgrat s’hagi d’adaptar als ritmes de la temporada estival. Una vegada més, 

moltes gràcies al voluntariat, tècnics i personal laboral pel seu treball 

eficient i callat, en aquests durant tot l’any. 

 

- Properament s’iniciaran els tallers d’empoderament adreçats a persones 

usuàries del CDA. Els títols dels tallers són els següents: 
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- Alimentació i cuina econòmica i saludable (30 h) 

- Reciclar roba usada (20 h) 

- Tècniques sostenibles de neteja a la llar (12 h) 
 

 

Nou impuls al programa: “Ubuntu” de suport a la motivació i l’autoestima 
 

Vist l’èxit del programa experimental realitzat el curs passat, ens hem proposat, en aquest any, no 

solament donar-li continuïtat sinó doblar el nombres d’hores d’atenció. Estarem segurs que serà molt 

profitós. 

 

Xerrades previstes per a aquest nou curs 
 

- Enguany s’ha previst un nou cicle de tres conferències amb el títol genèric de: “De rumors, 

tòpics i discriminació”. Estarà coorganitzat per Càritas Garrotxa i el Consorci d’Acció Social de 

la Garrotxa i les xerrades es duran a terme, al Casal Marià, els dilluns, 16, 23 i 30 de gener. 

Guardeu-vos les dates perquè estem segurs que seran molt interessants! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El dia 30 de novembre es durà a terme, també, una formació adreçada als voluntaris de nova 

incorporació a la nostra Càritas.  

 

Algunes notícies d’interès 
 

 En la darrera Junta de Càritas Garrotxa vam acomiadar Mn. Miquel Ramió. qui va ser el 

consiliari de la nostra Càritas els darrers anys i li vam agrair el seu consell oportú i el seu 

treball discret i eficient. 

 

 Donem la benvinguda als dos nous rectors d’Olot: Mn. Pere Domènech i Mn. Enric Tubert. 

Confiem que, conjuntament amb Mn. Miquel Oliveras, rector de Besalú, nomenat recentment, 

i la resta de rectors puguin aportar la seva experiència a la tasca de Càritas. 

 

 També en la darrera Junta del mes de setembre vam agrair a la Mari Ibàñez els 19 anys de 

servei com a Tresorera de Càritas Garrotxa. Càrrec que abandona, a petició d’ella, donat que 
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ara necessita aquest temps per atendre la seva família. La Mari, però, continuarà vinculada a 

Càritas com a voluntària, dintre de les seves possibilitats. Tot un exemple a seguir. 
 

 Les tasques de Tresoreria, d’ara endavant les assumirà en Joan Pelàez amb la col·laboració de 

dues persones més. 
 

 La comissió de Difusió i Comunicació està treballant, un any més, en realització de nous 

espots, anuncis i falques sobre els programes de Càritas per a la seva difusió en els mitjans de 

comunicació comarcal. 

 

 La comissió de Noves Iniciatives per a la captació de recursos 

està treballant, també, en diversos projectes alguns del quals ja 

s’han dut a terme o són molt immediats: 

- “Dansem. Garrotxa” per al diumenge, 9 d’octubre, al Teatre 

Principal d’Olot. 

- Presència de Càritas Garrotxa en la cursa de Sant Lluc. 

- Concert de l’orquestra de la Unesco, a Besalú, per al 

diumenge, 30 d’octubre. 

- Venda d’espelmes per a Lluèrnia. 

- Concert de Gospel, el diumenge, 20 de novembre, a 

l’església de l’escola Pia, a càrrec del Cor Gospel Girona i 

del Gospel Cor Garrotxa. 

- Per Nadal: nova edició del SolidariSac. 
 

Altres accions realitzades recentment: 

- Partit de futbol a benefici de Càritas entre la UE Olot i el Gimnàstic de Tarragona de 2aA 

(mes d’agost). 

- Partit de futbol, al camp del Besalú, també a benefici de Càritas, entre el CE Besalú i la UE 

Olot (dimecres, 21 de setembre). 

 
* * * * 

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 curs a tothom! 

 


