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Tant les institucions com les persones requereixen la seva atenció, però no és el mateix posar 
l’accent en unes o en altres. En la situació actual es dóna prioritat a les dades 
macroeconòmiques, a les polítiques d’austeritat només en certs àmbits i al manteniment 
obcecat de megaprojectes,  en detriment de les persones. (Lluís Serra, a Catalunya Religió, agost 
de 2013) 

 

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 tots tinguem la màxima informació del treball de les nostra 
entitat per valorar la tasca que tants voluntaris i col·laboradors fan per ajudar a fer un món una mica 
millor. 

 

 

Tancament de la campanya 

“Trenquem la guardiola per 

Càritas” 

A finals de maig es va cloure, per segon any 
consecutiu, la campanya “Trenquem la guardiola 
per Càritas” que aquest any incorporava un segon 
eslògan: “No et quedis el canvi”. La resposta de la 
ciutadania va ser molt generosa i vam calcular que 
la participació va ser molt més elevada que en 
l’edició anterior. Es van recaptar uns 1.700€. L’ACO 
també està molt satisfeta pel desenvolupament de la campanya i, si no hi ha res de nou, tornarà a 
patrocinar-la el 2015.  

 

Campus de la UE Olot 

Aquest estiu, la UE Olot ha tornat a convidar Càritas Garrotxa, tal com consta en el 
conveni, a participar en el campus de futbol que organitza durant el mes de juliol, 
adreçat a nois de 6 a 14 anys. Hi van participar cinc voluntaris de Càritas que van 
desenvolupar 
algunes 
dinàmiques 
adreçades a 
grups d’edats 
diferents. Les 
activitats van 
interessar 
molt als nens i 
joves, i va 
servir, també, per refermar el compromís de la UE Olot amb Càritas. 



 

 

 

 

Partits de futbol solidaris a benefici de 

Càritas Garrotxa 

Aquests estiu, a la comarca, també, s’han realitzat dos partits de 
futbol a benefici de Càritas. A finals de juliol, la UE Olot va 
organitzar un partit al seu camp contra el CE Sabadell, de 2aA. Al 
setembre es va jugar un altre partit, a Besalú, entre el CE Besalú i 
la UE Olot. Entre tots dos actes es van recaptar uns 2.500€. 

És una satisfacció veure la resposta de la gent i la bona 
predisposició de les institucions comarcals a donar suport a Càritas Garrotxa. 

 

 

Hem començat un nou curs. Algunes dades 

Amb l’arribada del setembre hem tornat a començar moltes de les activitats que 

s’havien aturat a l’estiu. Algunes dades:  

• Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural. De moment, hi ha 46 persones inscrites. 
• S'han organitzat set cursos per a participants del CDA (de setembre a novembre de 

2014) amb previsió d'assistència de 135 persones.  
• Tallers de costura. Aquests tallers s’han reestructurat, de comú acord amb les dones 

assistents, i ara passaran a ser tallers d’activitats formatives de caire més divers. De 
moment, ja hi ha inscrites 36 persones. 

• Ser gran en dignitat. Actualment hi ha 20 voluntaris que atenen persones grans que 
pateixen solitud. 

• Centre de distribució d’aliments. Es continua atenent una mitjana de 75 famílies per 
setmana; unes 900 persones al mes. 

• Servei d’acollida. El ritme d’atencions és semblant al d’altres anys. Se sol atendre una 
mitjana setmanal de nou famílies. 

• Assessorament en deutes hipotecaris. El servei roman actiu tot l’any i fa una tasca 
d’acompanyament molt important a 
persones i famílies realment angoixades. 

• Consultes al Servei d’Assessorament Jurídic. 
S’atenen unes 18 persones a la setmana. 

• Els programes laborals estan treballant per 
potenciar les insercions de les persones 
ateses des dels diferents serveis. Aquest 
setembre s'ha iniciat un programa pilot de 
desballestament/reciclatge de comptadors 
elèctrics, que dóna feina temporal a dues persones. La valoració del curs d'atenció al 
client realitzat el mes de juny passat va ser molt positiva; dels 13 participants 8 han 
trobat feina, un cop acabada la formació. 

• Conjuntament amb el Consorci d’Acció Social i l’IMPC, s’està endegant, amb 
assistència de 10 participants, el programa “Comparteix” que es durà a terme entre 
el 10 d’octubre i el 19 de desembre, amb la finalitat de potenciar l'autonomia i 
l'autoestima dels assistents i per tant millorar el seu benestar emocional i de salut.  

 



 

 

 

 

 

Nou organigrama de funcionament de Càritas Garrotxa 

La Junta de Càritas va aprovar recentment el Nou Organigrama de gestió de Càritas Garrotxa que 
consta de:  

- Junta i Permanent de la Junta 
- Sectors de Càritas Garrotxa 
- Comissió Econòmica 
- Comissió de difusió, comunicació i sensibilització 
- Comissió de voluntariat 
- Comissió de captació de recursos 
- Comissió de noves iniciatives per a la captació de recursos 
- Comissió d’infraestructures 
- Comissió d’informàtica 
- Equip de gestió del Centre de distribució d’aliments  

 

Aquest nou organigrama de gestió està format per 46 persones diferents, a banda del nombre de 
voluntaris que col·laboren en tots els serveis, que actualment és de 84 persones. 

 

 

Altres informacions més breus 
 

Nova campanya d’anuncis, espots i falques de ràdio 
 

S’ha renovat per a un nou període el conveni amb els mitjans de comunicació comarcal : Olot TV i Ràdio 
Olot. I s’està a l’espera de parlar-ne amb el Setmanari La Comarca, El garrotxí i les emissores de ràdio 
locals,  per a la difusió dels missatges de Càritas.  
 
 

Jornades de formació de Càritas Catalunya 

 Els dies 3 i 4 d’octubre s’han dut a terme unes jornades de formació 
organitzades per Càritas Catalunya a Girona, amb l’assistència de més de 1200 
persones. De la Garrotxa hi ha assistit 14 voluntaris. 

 

 
 
Més formació 
 

Per al 28 de gener de 2015 s’ha previst una Conferència de Francesc 
Torralba, al Casal Marià, oberta a tota la ciutadania, organitzada per 
Càritas Garrotxa i l’Arxiprestat de l’Alt Fluvià, amb el tema: “És possible 
una societat més humana i més justa? I tu i jo, com col·laborem a fer una 
societat més justa?” 
 
 



 

 

 

 
Comissió de Noves Iniciatives per a la Captació de 
Recursos 

 

- La comissió de Noves Iniciatives per a la Captació 
de Recursos està promocionant la venda d’una 
bossa nadalenca, que inclou fruits secs, per 
incloure en paneres de Nadal, petits regals 
solidaris, etc. al preu de 5€. 
 
 
- Aquesta mateixa comissió està gestionant un conveni de col·laboració amb diverses marxes i 
curses que es realitzen a la nostra comarca per tal de valorar si es pot establir algun tipus de 
vinculació amb Càritas Garrotxa. El dies 3, 4 i 5 d’octubre ja es va dur a terme la cursa “Trepitja 
Garrotxa”, organitzada pel CEO que farà entrega d’una part de les inscripcions a la nostra 
Càritas. 
 
- Ja s’ha confirmat per al divendres, 13 de 
desembre, a l’església del Tura, un concert 
solidari a benefici de Càritas de la coral  Fructus 
Temporis. 

 
 
 
 

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

 

 

 


