
 

 
 

 

Desembre de 2014 

 

És important fer palès que el futur de la nostra societat passa per una consciència 
integradora profunda, uns valors socials de vegades oblidats que precisament a la Garrotxa 
s’han imposat en el temps i que pretenem seguir defensant i potenciant. 

Cercle Euram Garrotxa 
2014. L’Observatori econòmic i social de la Garrotxa 

 

 

Amics, amigues, 

Us lliurem aquesta nova comunicació de la nostra Càritas que vol recollir algunes de les informacions 
que ens puguin interessar. És bo que, al marge del nostre espai de col·laboració, tinguem la màxima 
informació del treball dels altres voluntaris i d’altres accions de la nostra Càritas perquè puguem 
estimar i valorar la tasca que fem entre tots. 

 

Jornades de “Càritas Catalunya” 

• A primers de octubre es van celebrar a Girona les Jornades de 
Càritas Catalunya, adreçades al voluntariat i tècnics de totes les 
Càritas. De la Garrotxa hi van assistir 14 persones. Totes van 
tornar molt satisfetes de les ponències, dels tallers a què van 
assistir i, en general, de l’ambient viscut a Girona. 

 

Trobada de voluntaris d’inici de curs 

• El dilluns 27 d’octubre vam celebrar una trobada de formació, adreçada als voluntaris, aprofitant 
l’inici del curs, amb l’assistència de molts voluntaris. Les persones assistents a les Jornades de 
Catalunya van ser les encarregades de transmetre algunes de les idees més importants recollides 
en les jornades de Girona.  

 

Càritas Garrotxa llança una nova iniciativa, el SolidariSac 

• Un grup de voluntaris han treballat durant diversos mesos en el 
desenvolupament del projecte SolidariSac, unes bosses de roba amb fruits 
secs. En el projecte hi han treballat moltes persones: confeccionant bosses, 
envasant-les, repartint-les, etc. En aquest 
primer any de la iniciativa, s’han fabricat 2.000 
bosses i s’han exhaurit totes, en bona part en 
paneres de Nadal d’algunes empreses o bé 
venudes en la fira de Nadal d’Olot. A falta de 
tancar la revisió del primer any d’aquesta 
iniciativa, la intenció és la de consolidar-la en 
anys successius, pels volts de les festes 
nadalenques. 
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Concert Solidari amb la coral Fructus 

Temporis 

• El dissabte, 13 de desembre, al 
Santuari del Tura, va tenir lloc un 
concert solidari a benefici de Càritas 
Garrotxa. L’actuació va anar a càrrec 
de la coral Fructus Temporis. L’església 
es va omplir d’assistents que van 
poder gaudir d’un concert emotiu i 
simpàtic.  

 

Segona onada d’anuncis, falques i espots de Càritas Garrotxa 
• Com ja vam anunciar en l’anterior butlletí, els principals mitjans de comunicació comarcals han 

renovat l’acord de col·laboració amb Càritas, de manera que tots ells segueixen passant en els seus 
mitjans, els anuncis que un grup de voluntaris de la nostra Càritas ha elaborat. Aquests nous anuncis 
fan referència als programes que desenvolupa la nostra Càritas. Estem molt agraïts a tots aquests 
mitjans per la seva col·laboració. 

 
 

 

 

 
 

Gran Recapte 2014 
• El dia del Gran Recapte, el 29 de novembre de 2014, vam comptar en el Centre de 

Distribució d’Aliments amb uns 90 voluntaris repartits en tres torns. En el transcurs de la 
jornada es recolliren 31.006 Kg d’aliments. A partir d’aleshores, van arribant al CDA, 
productes provinents de la resta de municipis de la comarca, escoles, entitats, etc. 

 

Pobresa energètica 
• Aquestes darreres setmanes s’estan fent els passos per desenvolupar un nou programa sobre 

Pobresa energètica. De moment hi ha dos voluntaris que s’han estat preparant per atendre i donar 
resposta a persones amb dificultats econòmiques, amb l’objectiu de formar les famílies per adquirir 
hàbits de consum responsable, buscar solucions, si el problema és d’ineficiència tecnològica o bé 
ajudar a tramitar bons socials que disminueixin el cost final de la factura.  

 

Desenvolupament dels Programes 
Algunes dades d’interès 
Àrea laboral 

• El treball d’aquesta àrea segueix essent una de les 
prioritats del treball de la nostra Càritas. Durant el 
2014 s’han atès unes 50 persones. La voluntat 
d’aquests programes és, fonamentalment, la de 
formar les persones, per accedir en millors 
condicions al mercat laboral. 

• Durant aquest trimestre s’han creat dos llocs de 
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treball discontinus, reciclant comptadors elèctrics cedits per l’empresa Bassols Energia. 
• El mes de novembre es va tancar amb èxit el Programa “Comparteix”. Hi van participar 10 

persones amb un resultat final molt positiu. En aquest programa, cada assistent ensenya a la 
resta segons les seves habilitats o especialitats i, alhora, aprèn dels altres allò que li 
ensenyen.  

• Darrerament, s’ha creat un altre lloc de treball, per a un jove i per a un període de sis mesos, 
en la tasca de mosso de magatzem del CDA. 

 
Àrea de Formació  

• S’ha acabat la formació del CDA per aquest 2014. Aquest any, ha estat possible 
realitzar 10 tallers relacionats amb temàtiques com alimentació i cuina, estratègies 
d’estalvi, reparacions de la llar, remeis casolans, arranjaments bàsics de la roba, etc. Hi 
han assistit 117 persones. 

• Durant les darreres setmanes s’han realitzat sis xerrades a joves de diferents instituts 
de la comarca. 

 
Atenció a la Gent Gran 

• Aquest any s’han inscrit 42 joves en el Programa “Apadrinar un Avi”. La formació per a 
aquests joves es farà el dia 16 de gener, a les 16:30, a la seu de Càritas Garrotxa. La sessió 
anirà a càrrec de la metgessa Esther 
Celda.  

• Dins del programa de “Ser Gran en 
Dignitat” s’ha organitzat la formació 
anual pel dia 3 de febrer a 2/4 de 7 del 
vespre a la seu de Càritas Garrotxa. La 
sessió, sota el títol de “Depressió i 
ansietat en l’envelliment”, anirà a 
càrrec de la psicòloga Marta Piany. Es 
tracta d’una formació adreçada als 
voluntaris de Ser Gran en Dignitat, 
però si algú més està interessat en assistir-hi, cal que es posi en contacte amb la Sònia 
(sarino@caritasgirona.cat), abans del 26 de gener. 

 
Àrea del voluntariat 

• Des del mes de setembre s’han realitzat 15 entrevistes a persones que s’han ofert per 
col·laborar amb Càritas Garrotxa com a voluntaris i voluntàries. 

• El dijous 18 de desembre es va dur a terme una trobada de formació adreçada al nous 
voluntaris per conèixer una mica millor què és Càritas, quins són els seus principis i 
quin és el Model d’Acció Social de Càritas. A aquesta trobada hi va 
assistir un grup de nous voluntaris. 

 

Altres informacions 

Previsió d’alguns esdeveniments per a 
aquest dies de Nadal i per als primers mesos 
del 2015 
 

• Tió solidari a l’Orfeó Popular Olotí a 
benefici de Càritas. 
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• Recollida d’aliments al Centre Cultural Els Catòlic d’Olot.  
• Recollida d’aliments a l’acte de l’arribada del patge reial al barri de Masbernat. 
• El Pessebre Vivent de Joanetes col·labora amb Càritas Garrotxa. 
• El 18 de gener, al Casal Marià, i a les 5 de la tarda, el grup “Camina Llum” de la Casa Cultural 

d’Andalusia de la Garrotxa representarà una obra teatral. La recaptació serà a benefici de Càritas. 
• Acord amb diverses marxes populars i curses esportives de la 

Garrotxa per tal que, dintre de les seves possibilitats, lliurin a 
Càritas una participació segons les inscripcions a l’activitat que 
organitzen. Hi ha un principi d’acord amb les següents: Marxa 
Nadalenca, Marxa Popular de la Vall de Bianya, Lletissonada, 
Córrer pel cor de la Fageda, Cursa de Bonavista i Cursa Popular 
Festes de Sant Roc. 

• ECOSOL, l’empresa d’inserció de Càritas diocesana obre 
temporalment una botiga a Girona (Av. Sant Francesc), per al 
període nadalenc i fins al 5 de gener, de dilluns a dissabte, d’11 a 
19 hores. 

 
 
Exposició de Càritas i dues noves conferències 
 

• A partir del 15 de gener fins al 8 de febrer, es podrà visitar a Can Trincheria l’exposició 
itinerant sobre Càritas que s’hi haurà instal·lat, “Retrats d'inserció, un procés 
d'esperança”. 

• El dia 28 de gener, conferència de Francesc Torralba al Casal Marià, amb el títol de “És 
possible una societat més humana i més justa? I tu i jo, com col·laborem a fer una 
societat mes justa?”. 

• Dia 9 de març de 2015, conferència al Casal Marià, d’Elvira Duran, de Cristianisme i 
Justícia. La xerrada portarà per títol: “Eradicar la pobresa o repartir la riquesa?” 

 
 

L’autoescola Garrotxa col·labora amb Càritas Garrotxa 
 

• L’Autoescola Garrotxa d’Olot ens ha fet entrega de l’import dels diners recollits al llarg dels darrers 
mesos. 

 Aquesta autoescola havia arribat a un 
acord de col·laboració amb Càritas 
consistent en què la direcció de 
l’autoescola oferiria a tots els clients que 
assistien a les classes per a l’obtenció 
del carnet de conduir de cotxe, la 
possibilitat de col·laborar amb una 
entitat solidària de la comarca. El client, 
doncs, té el dret d’escollir a quina de les 
entitats que se li presentin  vol que es 
dediquin els diners.  
 
En conseqüència, l’autoescola lliura a l’entitat escollida l’import de 10€ per cada alumne matriculat, 
a càrrec de l’empresa i del seu professorat. 
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Càritas ha agraït els diners entregats, però sobretot ha fet palès el seu agraïment per la 
col·laboració en la difusió de Càritas entre les persones que assisteixen a les classes per a l’obtenció 
del carnet de conduir, que són majoritàriament joves. 

 
Reestructuració de l’equip de tècnics de la nostra Càritas 
 

• A partir de finals de gener la Marta Costa, coordinadora de Càritas i responsable de l’acollida i del 
voluntariat, es prendrà un període d’excedència laboral per raons personals. El seu lloc l’ocuparà, 
durant aquest temps, en Josep Lorca, fins ara responsable de l’àrea laboral. Tanmateix de la seva 
àrea, de la laboral, se’n farà càrrec una altra persona que encara no s’ha decidit. 

 
 

 

Amb l’arribada del Nadal, us volem felicitar de tot cor, desitjant-
vos uns dies entranyables. I com no podia ser d’una altra manera, 
desitjant-nos també que, aquest Nadal, sigui una nova 
oportunitat per créixer en sentiments de solidaritat i un nou 
compromís renovat per fer costat a les persones més vulnerables 
del nostre entorn.  
 

Molt bon Nadal a tots! 
 
 

 
 
 
 

          Tots fem Càritas. Gràcies a tots per ser-hi! 


