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Amics, amigues,  
 

Us fem a mans aquest nou butlletí, com sempre, amb la intenció que tingueu una informació breu de 

les principals accions que Càritas Garrotxa està duent a terme, sense oblidar, però, l’acció callada, 

silenciosa i constant de molts voluntaris que sovint no són notícia, però que fan un treball 

extraordinari i imprescindible, al servei de les persones. 
 

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

Acollida. La principal demanda de les persones que truquen a Càritas en busca d’acompanyament, 

orientació i suport continua essent la relacionada amb la manca de feina. La feina com a element 

central de la qual es desprenen altres problemàtiques. En aquest àmbit, estem centrant bona part dels 

nostres esforços. 
 

Voluntariat. El nombre de voluntaris continua creixent. El dimarts, 31 de març, es farà la 

formació per als nous voluntaris, a càrrec de Fran 

Quirós, responsable de l’àrea de voluntariat dels 

Serveis Generals de Càritas Diocesana de Girona, 

amb la col·laboració de la nostra comissió de 

voluntariat.  
 

Programes laborals. S’està treballant en buscar fórmules 

de col·laboració per part de les empreses del territori a fi 

de fomentar la inserció laboral de persones que participen 

als programes laborals de Càritas. Aquest proper trimestre 

s’iniciarà el curs de Mosso de magatzem, adreçat a uns 15  

participants dels programes laborals; des de fa mesos s’estan donant feina a dues persones reciclant 

comptadors de la llum... El degoteig és petit però contant. Al llarg del 2014, els nostres programes 

laborals van fer possible la incorporació al món del treball a una vintena de persones.  
 

Tallers d’acollida lingüística i intercultural. Aquest mes de març ha tingut lloc la 

formació de voluntaris de TALC “Estratègies per ajudar a parlar en català”, a càrrec de 

Blanca Palmada del Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona. Els 

alumnes de TALC han participat a una de les accions de l’Apropa Cultura.  

No és cert -ni assumible- que no es pugui fer cap altra cosa que allò que ja s’està fent fins 

ara: hi ha noves formes d’organitzar el nostre projecte social. 

Ens cal una agenda on no hi participin únicament els actors tradicionals (govern, empresaris i 

sindicats), i que s’obri als nous moviments socials, i a les organitzacions del Tercer Sector, 

especialistes a crear ponts i a mantenir la cohesió social al nostre país. I això no serà 

possible sense unes institucions que es facin càrrec prioritàriament dels més vulnerables”. 
 

Fundació FOESSA. VII Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya, 2014 
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Servei de documentació.  La demanda més atesa al llarg de 2014 ha estat la d’arrelament social de 

persones estrangeres que, malgrat complir molts dels requisits que marca la llei d’estrangeria, veuen 

denegades les sol·licituds de regularització de la seva situació degut als rigorosos requisits econòmics 

que marca l’Estat.  

 

Atenció a la Gent Gran. Els voluntaris, conjuntament 

amb alguns usuaris del programa, han participat en una 

de les activitats de l’Apropa Cultura. El 16 de gener es 

va realitzar la formació bàsica voluntaris d’Apadrinar 

un Avi. El 3 de febrer es va fer la formació de 

voluntaris de Ser gran amb dignitat “Ansietat i depressió en l’envelliment”. 
 

 

Assessorament de deutes familiars. Es continua amb la mateixa atenció a persones, 

oferint-los el millor suport i acompanyament possible en temes hipotecaris. S’ha consolidat 

la Taula municipal d’habitatge. Cal destacar la bona la coordinació amb els diferents 

representants.  
 

 

Centre de distribució d’aliments (CDA). A finals de febrer es va signar el nou conveni de 

col·laboració per al funcionament del CDA, entre el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Càritas 

Diocesana de Girona, Càritas Garrotxa i la Creu Roja de la Garrotxa. Aquest mes de març 

començaran les formacions del 1r semestre, adreçades a l’estalvi familiar per als usuaris del CDA. Els 

cursos seran: “Manipulació d’aliments”, “Cuina i alimentació econòmica i saludable”, “Higiene familiar i 

cosmètica natural” i “Estratègies per a l’estalvi”.  

Durant l’any 2014, al CDA s’hi van atendre 729 nuclis familiars (un total de 2.348 persones). El 

programa està atès per 30 voluntaris, una tècnica i dues persones laborals. S’hi fan unes 100 hores 

setmanals de voluntariat. 
 

 

Relleu en alguns càrrecs de la nostra Càritas 
 

Com ja vam anunciar en el butlletí anterior, la Marta Costa es troba en un període d’excedència 

laboral i el seu lloc de treball, en la coordinació de Càritas i en el programa d’Acollida, l’ocupa 

actualment en Josep Lorca. I en el lloc d’aquest ha entrat a treballar amb nosaltres la Laura Pairó, qui 

es fa càrrec dels programes laborals. 

 

Algunes notícies d’interès 
 

 SolidariSac i Concert de Nadal. El desenvolupament de 

les dues accions de captació de recursos, finalment, van 

aportar 7.200€ a la nostra Càritas. 

 
 Carnaval d’Olot. Recapte extraordinari d’aliments per al 
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CDA. S’hi van recollir 2.500 kg. Gràcies als donants i sobretot gràcies als voluntaris que el van fer 

possible! 

 
 Convenis amb marxes i curses de la Garrotxa. Darrerament s’han establert acords de col·laboració 

amb diverses Marxes, Caminades, Curses Populars... de la Garrotxa. 
 

Com a resultat hem rebut donatius de la Marxa Nadalenca d’Olot (500€) i de la Marxa Popular Vall 

de Bianya (529€). Ja hi ha acord, també, amb la cursa Corre pel Cor de la Fageda, la Lletissonada i 

la Marxa cicloturística Terra de Remences. Hi ha, encara, diversos acords per acabar de concretar. 
 

 Representació de l’obra teatral “El meu veí és un barrut”, al Casal Marià i a benefici de Càritas, a 

càrrec del grup Camina Llums de la Casa Cultural d’Andalusia de la Garrotxa. 
  

 Apropa Cultura 
- Rudo Manolo Alcántara (circ). Dissabte 7 de març a les 18 h. Hi varen assistir 6 participants 

dels programes laborals de Càritas. Teatre Principal 
d'Olot. 

 

- La Flauta Màgica, dins el projecte "Al primer pis" 
(música). Dimarts 10 de març a les 11 h. Voluntaris de 
Ser Gran en Dignitat amb alguns dels avis que 
acompanyen. Hi van participar 10 persones. Teatre 
principal d'Olot. 

 

- Història del rock, dins el projecte "Al Primer pis" 
(música). Dimarts 24 de març a les 11 h. Per a 
alumnes de TALC (Taller d'Acollida Lingüística i 
Cultural) i per als seus professors (voluntaris). Total 
d’assistents: 27 persones. Teatre Principal d'Olot. 

 

 Xerrades de formació. S’han realitzat, al Casal Marià, dues conferències del Cicle de Xerrades “Una 

mirada crítica a la societat actual”: 

- Francesc Torralba: “És possible una societat més humana i més justa? I tu, i jo, com hi 

col·laborem?” (dimecres, 28 de gener). 

- Elvira Duran: “Eradicar la pobresa o repartir la riquesa? Canviar l’economia”. (dilluns, 9 de 

març). 
 

 El dimarts 24 de març, als locals de Càritas Garrotxa, s’ha dut a terme l’Espai de Reflexió 

Quaresmal, organitzat conjuntament amb les parròquies de l’Alt Fluvià. Mn Esteve Sureda (delegat 

de Càritas diocesana de Girona) ha fet la conferència “El compromís pels altres des de l’Evangeli”.  
 

Algunes accions previstes 
 

 Si no hi ha canvis de darrera hora, el dia 17 d’abril es presentarà la Memòria de Càritas Garrotxa. 
 

 Per Sant Jordi, la nostra Càritas tindrà una parada al Firal d’Olot per vendre productes propis de la 

diada. 
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 Per al mes de maig s’ha previst una nova edició de la campanya (i ja en van tres!): “No et quedis el 

canvi” dins de l’actuació Trenquem la guardiola per Càritas, amb la col·laboració de 

l’Associació de Comerciants d’Olot i altres comerços de la comarca. 
 

 Per al mes de juny, la nostra Càritas col·laborarà en l’acte cultural Enfilant poemes, organitzat 

per un grup de voluntaris difusors de la cultura, i en particular de la poesia.  
 

 A finals de maig o primers de juny, comptem tornar a celebrar la Trobada de Voluntaris. 
 

Desenvolupament de la web 
 
 

Com ja sabeu, la web de Càritas Garrotxa es troba ubicada dins de la web general de Càritas de 
Girona (www.caritasgirona.cat). Per tant, si voleu accedir al web de Garrotxa, ho podeu fer clicant la 
pestanya “A prop teu” i seleccionant “Garrotxa”. O bé, ho podeu fer, també, entrant a la web 
directament: www.caritasgirona.cat/garrotxa. 
 
La secció de “Notícies” acostuma a estar actualitzada i, aquests dies estem completant la pestanya 
“Col·laboradors – Agraïments” on hi recollim la relació d’entitats, institucions i empreses que ens 
ajuden d’alguna manera. 

 
Notícies dels Sectors 
 

Ja hem completat la renovació de les persones responsables dels diferents Sectors de Càritas 
Garrotxa. Us els transcrivim, a continuació, perquè conegueu les persones voluntàries i us hi 
pugueu adreçar sempre que us calgui: 

 

 Sector Sud (les Preses): Carme Muntada 

 Sector Sud (Vall d’en Bas): Teia Buxó i Rosa M. Casas 

 Sector Sud (Sant Feliu, les Planes): Ignasi López 

 Sector Nord (Vall Bianya, la Canya): Esteve Domènech 

 Sector Nord (Sant Joan les Fonts, Castellfollit): Clara Olivet 

 Sector Llierca (Sant Jaume): Rosa Oller i Narcís Corominas 

 Sector Llierca (Argelaguer): Xevi Quintana i Josep Giménez 

 Sector Llierca (Montagut): Rosa Boix 

 Sector Llierca (Besalú): Pere Cerro 

 Sector Riudaura: Josep Girona 

 Sector Santa Pau: Vidal Garcia 

 Sector Olot: Montse Feixas, Montse Fontàs i Enriqueta Llagostera 

 
 
 
 

Gràcies a tots per ser-hi! 
 


