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COMUNICACIÓ INTERNA DIOCESANA

Setmana 1- 2014
 

ALS PRESIDENTS/TES, CONSILIARIS I TÈCNICS DE CÀRITAS 

 

Benvolguts/des, 

Primer de tot desitjar-vos que tingueu molt Bon Any 2014 i animar-vos a seguir

treballant amb energia i il·lusió per continuar portant esperança i dignitat a les persones

que dia a dia atenem. 

Reprenem, doncs, el comunicat diocesà setmanal.

 

RADIOGRAFIA

Durant aquests de dies de Nadal us hem fet arribar per correu ordinari els documents

per a realitzar la radiografia 2013 i actualitzar les dades de la vostra Càritas. La

informació que ens proporcioneu és fonamental per reflectir tota l'activitat de Càritas a

la diòcesi, per poder explicar l'abast del que fem i passar comptes de la nostra feina a

tota la societat, cosa que avui és més important que mai. Us adjuntem la radiografia en

format word per si alguna Càritas vol omplir-la directament.  Radiografia 2013

Us recordem que hem de tenir la radiografia omplerta per totes les Càritas el dia 24 de

gener de 2014. Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.
 

V JORNADA DIOCESANA DEL VOLUNTARIAT DE CÀRITAS

Dissabte 8 de febrer, de 10 a 13h, tindrà lloc la V Jornada diocesana del voluntariat de

Càritas que celebrarem a la Factoria cultural Coma-Cros de Salt. Com sabeu, aquesta

jornada és un acte d'agraïment i reconeixement al voluntariat de Càritas i un espai de

trobada amb les persones que fem Càritas arreu de la diòcesi. Enguany tindrà un sentit

especial, doncs servirà també de tret de sortida dels actes de celebració del 50è

aniversari de Càritas Diocesana de Girona, que celebrem enguany. 

 

Estem preparant una projecció pel dia de la trobada, i necessitaríem fotografies actuals

i sobretot antigues, d'activitats de la vostra Càritas (trobades, formacions, serveis...).

Ens les podeu enviar al correu voluntariat@caritasgirona.cat abans del dia 20 de gener. 

 

Us agrairem que feu màxima difusió de la jornada a les persones del vostre equip. Podeu

fer les INSCRIPCIONS en el formulari adjunt(clica aquí), fins el 27 de gener. 

 

 

ACTIVITATS CÀRITAS

- Recull de les notícies publicades en els diferents mitjans de comunicació. llegir

notícies 

- Diumenge 12 de gener, a les 5 de la tarda, els pastorets de Mosset presenten "El

pessebre vivent del conflent" a la parròquia de Sant Nicolau de Malgrat de Mar. llegir

fulletó
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Agenda Formacions

Projecte Apadrinar un Avi: Formació bàsica als joves que comencen el servei, 17 de

gener, 16.00h, a Càritas Garrotxa.

 

ALTRES NOTÍCIES

- Notícies d'interès - llegir pdf

 

Ben cordialment, 

Ramon Barnera

Director 

Càritas Diocesana de Girona
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