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Núm. 18 - DESEMBRE de 2017 
 

 
Càritas arriba on no arriba ningú més. No demana ni la partida baptismal dels necessitats. Procura sostre o 
aixopluc a qui no en té, mira de buscar feina a qui en necessita, forma a qui li convé preparació. Vesteix, 
alimenta, acull, acompanya, protegeix, guia, ensenya, abraça. Allà on l’estat del benestar falla, allà on les 
grans paraules (Justícia, Igualtat) es queden sense eco, allà on les fantasies socials es retiren, Càritas s’hi fa 
present. Quan el vent s’emporta les paraules boniques (llibertat, justícia, solidaritat) que polítics i periodistes 
fem servir a tothora, Càritas emplena el buit. 
Els voluntaris de Càritas no pretenen donar lliçons sobre la condició humana, ni teoritzen com hauria de ser 
el món. Qui milita a Càritas, en comptes de discursos, procura trencar el tòpic de l’egoisme humà per deixar 
clar que l’amor, per minoritari que sigui, pot ser més fort que el malestar del món. 

 

Antoni Puigvert, “Justícia versus Caritat?” La Vanguardia, 25 de desembre de 2016 
 
 
Benvolguts, benvolgudes, 
 
 

Les paraules reproduïdes més amunt, i manllevades d’un article d’Antoni Puigvert a La Vanguardia, 
corresponen al 25 de desembre del 2016. Fa un any d’aquest escrit del dia de Nadal, però continua 
mantenint tota l’actualitat. Al llarg d’aquest temps, Càritas -els seus tècnics i voluntaris- hem continuat 
amb el mateix grau de compromís, maldant per fer front a una lacra que -ho sabem- no aconseguirem 
desterrar mai del tot. Però nosaltres ens mantenim ferms i tossuts en el nostre ideal. Un ideal que no 
parla d’estadístiques sinó de persones concretes, amb noms i cognoms -com ens agrada dir- i que es 
mereixen tot el nostre esforç i el nostre compromís. Som utòpics, sí, però hem entès que el somriure 
d’una sola persona a qui hem pogut ajudar ha valgut la pena i ens ha compensat sobradament tot el 
nostre esforç. 
 

* * * * * 
 

L’Acció Social de la nostra Càritas. Els programes 
 
 

Acollida  

Continua ben viu i actiu el programa d’Acollida.  L’acollida és la 
veritable raó de ser de Càritas.  És per això que aquest, és un programa 
tan antic i tan fonamental per la nostra acció social. A Càritas 
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continuarem oferint aquest espai d’acollida mentre hi hagi una sola persona que necessiti temps per ser 
escoltada i que necessiti cercar solucions als seus problemes.    

Des d’aquest servei evidenciem i posem de manifest, que al llarg dels anys les necessitats i les realitats de 
les persones que s’apropen a Càritas 
han anat canviant. Per això, com a 
entitat, tenim l’obligació d’anar-nos 
adaptant a aquests canvis i anar 
repensant i redefinint els serveis i els 
àmbits on posar l’èmfasi de la nostra 
acció social.   

Sense encara tenir les dades definitives 
de l’any, podem dir que han passat per 
l’Acollida més de 140 nuclis familiars.  
Aquests han plantejat demandes diverses com: feina, ajuts, formació, suport emocional, habitatge, ajuda 
per realitzar tràmits o altres tipus d’assessorament divers.   

Recentment, des d’aquest projecte, hem participat amb l’Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió 
social de Càritas, per mitjà d’unes entrevistes a tres participants del servei que s’han ofert a col·laborar 
de manera anònima, en aquest estudi prospectiu que es realitza a tot el territori de la Diòcesi.  

 
Voluntariat 

 

A l’edició anterior del butlletí, fèiem una crida a la incorporació de persones que volguessin ser 
voluntàries de Càritas, sobretot a aquelles que es puguin comprometre a alguna hora fixa a la setmana 
per col·laborar en algun dels programes de la nostra Càritas.  Tot i que tancarem l’any amb un nombre 
proper als 200 voluntaris, continuem fent aquesta crida, també a tots vosaltres perquè feu arribar aquest 
missatge a altres persones que conegueu i que els pugui interessar.   
 

En qualsevol cas, però, continuem agraïts i comptem també amb 
totes les persones que vulguin ser voluntàries en accions puntuals, i 
entenem que no tothom pot dedicar-hi i implicar-s’hi tot el que 
voldria.  Tots som benvinguts i tots som necessaris.   
 
Així, doncs, tothom qui vulgui ser voluntari, només cal que s’adreci 
a Càritas, ompli un petit formulari i se’l trucarà per a una entrevista 
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personal.  Aquest any s’han realitzat prop de 30 entrevistes a persones que s’han interessat per fer 
voluntariat.    
 
 

Càritas Garrotxa i els Joves 
 
Sovint es comenta que als joves d’avui els falta compromís i que s’impliquen poc en els projectes 
socials del seu entorn.  Això que es pot dir com una generalització, a voltes es concreta, també,  
dient que a Càritas hi ha pocs joves. 

Res més lluny de la realitat, per bé que sigui cert que la presència dels joves a Càritas Garrotxa 
no segueix els estàndards convencionals i -com a gairebé tot arreu- els infants i joves no 
participen a les assemblees, no assisteixen a les conferències organitzades, no participen 
d’algunes de les accions programades, etc. Ara bé, pel contrari, podem dir que són diversos 
centenars els infants i joves que col·laboren amb Càritas Garrotxa cada any, per bé que sigui 
d’altres maneres que les pròpies dels adults. 

Alguns exemples:  

- Cada any una dotzena de joves de l’institut Bosc de la Coma escullen fer un taller de 
voluntariat -teoricopràctic- a Càritas Garrotxa, amb motiu de les Jornades Culturals. 

- L’alumnat de dos cursos d’ESO de l’Escola Cor de Maria van participar durant el curs passat, 
i també en aquest, en un projecte de sensibilització social i col·laboren en diversos 
programes reals de Càritas. 

- Una cinquantena d’alumnes de 4t d’ESO de tots els instituts de la comarca, de mitjana, 
participen anualment en el programa Apadrinar un Avi, assisteixen a les formacions, etc. 

- Tot l’alumnat de primària de l’Escola Petit Plançó col·labora almenys en una acció de suport 
a Càritas, cada any, en funció del curs i de la seva edat. 

- Alumnes de secundària de l’institut de Besalú i de l’Escola Pia s’organitzen per col·laborar 
en el Gran Recapte. 

- Alumnes de tres escoles diferents 
de primària de la comarca, cada any, 
pinten guardioles per a la campanya 
“No et quedis el canvi”, de Càritas 
Garrotxa.  
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I podríem seguir, recordant l’assistència a les conferències fetes per Càritas Garrotxa als 
diferents instituts, les visites a les instal·lacions de Càritas per part de l’Escola Pia, etc.  

 
 

Programes laborals i formació 
 

L’orientació laboral i la preparació per accedir al món laboral continua essent les dues demandes més 
urgents dels nostres usuaris, per això a Càritas dediquem molts esforços als programes que incideixen 
en la preparació per al món laboral. 

Responent a aquest objectiu de formació i preparació per al món laboral,  
en acabar l'any, també finalitzem la 2a edició del curs Incorpora amb 
temàtica «Atenció al client, reposador i gestió de magatzem».  A data de 
28 de desembre, 15 dels participants d'enguany acabaran les pràctiques a 
diferents empreses i entitats de la nostra comarca i, a principis de gener,  
podrem fer l'entrega dels diplomes acreditatius a tots els alumnes que 
hagin superat el curs. Esperem que el curs hagi sigut l'impuls que els permeti reincorporar-se al 
mercat laboral o trobar la motivació necessària per seguir endavant en el procés d'aconseguir-ho.  

Un cop finalitzades les pràctiques i l'entrega de diplomes, seguirem acompanyant a aquelles 
persones que ho necessitin a través dels programes d'orientació laboral o de prospecció. 

Seguim mantenint el programa de desballestament de comptadors amb l'arribada de més material de 
diverses empreses elèctriques de la comarca i de tota la província. 

 

Atenció a la Gent Gran 

Continua endavant el nostre programa “Ser Gran en Dignitat”: 20 voluntàries i voluntaris de Càritas van 
a acompanyar regularment 17 persones grans de la nostra comarca. 

Fem una crida perquè, si coneixeu persones 
grans que visquin a casa seva i que estiguin so-
les, ens ho feu saber, per tal de poder-les aju-
dar amb les nostres voluntàries i voluntaris 
del programa de Gent Gran. 

Amb l’inici del nou curs escolar van començar, 
també, els contactes per a una nova edició del 
programa d’Apadrinar un Avi.  Aquest any, el 
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programa posa en contacte 47 joves de cinc centres d’educació secundària de la comarca amb avis i àvies 
de set residències geriàtriques que pateixen solitud. 

 
El Centre de Distribució d’Aliments 

- En contra del missatge que la crisi ha remès, difós per alguns mitjans de comunicació i per algunes 
Administracions de manera, creiem, irresponsable, Càritas ha denunciat, sovint, i ho continua fent, 
que hi ha encara un important segment de la població que viu en situació de pobresa, i amb unes 
perspectives molt migrades de poder reeixir socialment. És per això que, avui per avui, 
malauradament, és del tot necessari disposar d’un CDA i, per tant, el treball dels voluntaris i 
voluntàries del CDA (de botiga, de magatzem o de transport) continua essent imprescindible. 

- Ja deveu estar informats que en el darrer Gran Recapte es van recollir unes quantitats similars a 
les dels darrers anys, tot i confirmar-se una petita, però constant davallada, en els dos últims anys. 
Les dades definitives no es podran donar fins a mitjans de gener del 2018, que és quan es tanca 
el Gran Recapte. El treball dels voluntaris de Càritas, durant la jornada central a Olot, a Besalú i 
en altres poblacions, va ser modèlic i molt important per garantir el bon funcionament de la part 
de gestió que ens corresponia: recepció dels productes, recompte, classificació i la seva col·locació 
al magatzem o botiga del CDA 

-  

 

 

 

 

Cursos d’apoderament per a beneficiaris del CDA 

S’han realitzat ja tots els cursos per a beneficiaris del CDA, programats per al 2017. 

- Durant l’últim trimestre de l’any s’han realitzat quatre tallers, amb una mitja de 14 persones en 
cada un d’ells. Els taller han estat: 

- - Alimentació i cuina econòmica i saludable (30 hores), del 3 d’octubre al 23 de novembre. 

- - Tècniques sostenibles de neteja a la llar (12 hores), del 9 al 25 d’octubre. 
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- - Taller de destil·lació i confecció d’ungüents (3 hores), el dia 30 de 
novembre, en una masia de Montagut. 

- - Habilitats personals per fer front a la crisi econòmica (30 hores), del 
17 d’octubre al 5 de desembre, a Besalú. 

-  

Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC)  

Les classes dels Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (tant les d’Olot com les de Sant Feliu de 
Pallerols) continuen a bon ritme. Resulta gratificant veure, en molts casos, el progrés de la majoria 
d’alumnes adults, així com la seva motivació a aprendre, amb l’esforç que això significa. 

Els participants als Tallers continuen valorant amb nota molt alta el funcionament de les classes i les 
tasques dels professors voluntaris i voluntàries. 

 

Programa Ubuntu 

Càritas Garrotxa continua apostant pels programes d’atenció 
comunitària; aquells que promouen la inserció social de les persones, 
desenvolupant la seva autoestima, les seves pròpies capacitats, habilitats, 
etc. 

Aquest programa continua endavant sota la coordinació de l’Anna Costa i hi participen 15 dones. 
Mitjançant un espai de trobada grupal, les participants comparteixen experiències i poden integrar 
eines de gestió emocional, vàlua personal, habilitats socials i relacionals i desenvolupar actituds 
cooperatives i d’ajuda mútua. 

 

Programa Grups d’Apoderament   

Talment com el programa Ubuntu, 
aquest, el dels Grups d’Apoderament, 
també vol potenciar aquest vessant 
social per fer front a la pobresa.  

Aquest programa intenta, a partir 
d’accions concretes, desvetllar la 
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capacitat d’iniciativa i la presa de decisions de les seves participants. A tall d’exemple, una part 
significativa de les participants han pres part en la parada del Mercat de Nadal, que Càritas ha tingut 
a la Pça. Major, aportant-hi productes artesanals, fabricats per elles mateixes. 

 

El Servei d’Assessorament Jurídic a la Immigració (SAI)  

Aquest projecte, que representa Càritas a la Taula d’Acollida de la Garrotxa, continua fent una tasca 
insubstituïble.  Aquest 2017, i després d’uns anys, es va tornar a formalitzar conveni amb el Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa per aquest projecte, un fet que dóna valor i evidencia la necessitat d’aquest 
servei, únic a la comarca.    

Fins el mes de novembre s’han atès 368 persones, que han 
plantejat fins a 667 qüestions o dubtes relacionats amb la 
regularització de la seva situació o la d’algun familiar.       

 

Altres accions de la nostra Càritas 

 En el darrer Butlletí us informàvem de l’inici de la col·laboració Escola Petit Plançó - Càritas.  De 
moment s’ha fet ja una trobada entre el professorat de l’escola i membres de Càritas per explicar-
los l’actualitat de l’acció social de la nostra Càritas. Més endavant s’han fet també dues xerrades, 
adequades al nivell de comprensió, a l’alumnat de Primària. 

Actualment s‘han acordat ja diverses accions que faran cada un dels cursos de Primària en suport 
al treball de Càritas: enganxada d’adhesius a les espelmes de Lluèrnia, visita al CDA i realització 
de cartells d’ambientació de la botiga del CDA, propera pintada de les guardioles, etc. 

Més endavant, es valorarà la conveniència de signar un conveni de col·laboració entre Càritas i 
l’Escola, que concreti, encara més, les actuacions previstes. 

 El passat 4 de novembre es va fer,  a Malgrat de Mar,  la trobada del voluntariat de Càritas 
diocesana de Girona. De la nostra Càritas hi van assistir una trentena de 
voluntaris i voluntàries. 

 El passat diumenge, 26 de novembre, a la tarda, a l’església del Carme, es va 
realitzar l’anunciat concert de Gòspel a benefici de Càritas amb la participació 
del “Cor Gospel Girona”, de Girona i “Tam Tam Gospel”, de Vic. Hi van assistir 
unes 170 persones. 
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 Aquest mes de novembre es va obrir un punt d’informació de Càritas Garrotxa, a Besalú. 
Voluntaris de Càritas fan un primer contacte amb les persones que els pugui interessar per 
explicar-los on i de quina manera poden ser atesos i saber quins serveis fa Càritas Garrotxa per 
a les persones del territori.  

 S’ha tancat amb molt d’èxit la 4a campanya del SolidariSac i s’ha dut a terme una nova parada de 
Càritas Garrotxa al Mercat de Nadal, d’Olot. Les dues accions han implicat una cinquantena llarga 
de voluntaris, que d’una manera o altra hi han col·laborat.  A tots, moltes gràcies! 

 El passat dijous, 30 de novembre, aprofitant la presentació del cartell del Pessebre Vivent de 
Joanetes, es va signar la renovació del conveni de col·laboració entre el Pessebre Vivent de 
Joanetes i Càritas Garrotxa. Moltes gràcies als organitzadors i col·laboradors pel seu ajut 
inestimable! 

 Durant aquest mes de desembre s’està ultimant l’edició de la 5a onada d’anuncis, falques i espots 
de Càritas Garrotxa que compta amb la col·laboració desinteressada i imprescindible dels mitjans 
de comunicació locals: Setmanari La Comarca d’Olot, Ràdio Olot, Olot TV, El garrotxí. Així com 
de totes les ràdios locals de la comarca.  S’han signat, també, els corresponents convenis anuals. 

  Segueixen els preparatius de la 2a edició de “Dansem Garrotxa”, prevista per al diumenge 4 de 
febrer de 2018, amb la participació d’una dotzena d’escoles i grups de dansa. L’actuació es farà al 
Teatre Principal d’Olot. 

 

 També s’estan tancant els darrers serrells de l’organització del nou cicle anual de conferències 
de Càritas Garrotxa. La comissió organitzadora està formada, aquest any, per membres de Càritas 
i representants de dues entitats més:  “Consorci d’Acció Social de la Garrotxa” i “Garrotxa 
diversa”. Les conferències es faran els dies: 19 i 26 de febrer, i 5 de març, de 2018. El cicle porta 
per títol: “La convivència en una societat diversa” i vol ajudar a reflexionar en el tema de la 
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integració de les persones i en la convivència en una societat plural. Es vol, també, que la reflexió 
pugui ajudar a promoure accions pràctiques que facin avançar en aquest tema.  

 

 

 

 

  Us passem l’enllaç de dos vídeos molt bonics que expliquen el missatge i el projecte de Càritas. 
Mireu-los i difoneu-los.  Valen la pena” 

https://www.youtube.com/watch?v=WbpgshTsTpY 

https://www.youtube.com/watch?v=aMX5IxOoDag 

             
* * * * * 

 
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, així com la relació d’empreses, entitats, etc. que ens donen 
suport i que col·laboren amb nosaltres. 
 Ja sabeu que també hi podeu accedir a partir de l’adreça: www.caritasgirona.cat/garrotxa. 
 

 
 

 
Gràcies a tots per ser-hi, 

i que passeu un 
Bon Nadal ! 

 


