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Benvolguts,  
 

Us fem arribar 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, que tots som 

Càritas i totes les col·laboracions són molt importants. Qualsevol servei que es fa des de Càritas és 

l’acció social de Càritas.  

Les dades que encapçalen aquest Butlletí ens esperonen a continuar treballant en la tasca de fer costat 

a les persones més vulnerables del nostre entorn. 

  

 

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

Acollida 

En el que portem d'any s'han atès 65 nuclis familiars i s'han fet més de 90 entrevistes d'acollida. La 

major demanda continua essent la relacionada amb la feina. S’hi fan, també, moltes demandes 

relacionades amb informació sobre ajudes, tràmits del SOC, etc. Creiem que continua essent molt 

positiva la bona coordinació amb els Serveis Socials de la comarca, pel que fa a la valoració dels casos. 

 

Voluntariat 

Continua el degoteig setmanal de persones que s’interessen per ser voluntàries de Càritas. El 

testimoni de tots els voluntaris és un exemple que convida molta gent a voler participar, també,  

del nostre projecte solidari.  
 

Programes laborals 

 Aquest passat 15 de juny s’ha iniciat la càpsula de mosso de magatzem per a 13 alumnes. El curs 
finalitzarà el dia 7 juliol i seguidament s’iniciarà l’estada de pràctiques en empresa. La finalitat del 
curs és dotar de coneixements bàsics sobre el funcionament dels magatzems als nostres 
participants i oferir-los la possibilitat de fer pràctiques en un espai laboral ordinari; obrir-los les 
portes de les empreses per tal que puguin posar en pràctica les competències i els coneixements 
assolits al curs i durant el procés laboral que segueixen. 

 

El 30% de les llars catalanes es troben amb dificultats per arribar a final de mes. Tot i que 
existeixen diferents característiques d’aquestes dificultats, cal destacar el següent: 

• Quatre de cada 10 famílies viuen la vulnerabilitat que genera la incapacitat de poder fer front a 
despeses imprevistes.  

• Una de cada 10 famílies ha tingut retards en el pagament de les despeses relacionades amb 
l’habitatge. En el darrer any, no ha pogut fer front al lloguer o a la hipoteca de l’habitatge o no ha 
pogut satisfer algun dels rebuts dels subministraments.  

• El 8% de les famílies tenen dificultats per mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada. 

 

“Encuesta de Condiciones de Vida” corresponent a l’any 2014 
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 Seguim endavant amb el tema del desballestament de comptadors. Durant aquest mes es produirà 
el relleu dels treballadors donant entrada a dues noves persones. Continuem buscant noves 
fórmules i maneres d’augmentar la productivitat i la sostenibilitat del projecte. 

 A principis d’aquest mes també hem iniciat el projecte Comparteix, un projecte en comú amb la 
Diputació de Girona i el Consorci d’Acció Social que té per finalitat millorar l’autoestima i la 
motivació dels participants a partir de l’ocupabilitat i les competències de les persones en situació 
d’atur. Des dels programes laborals de Càritas fem el seguiment de cinc dels deu participants en el 
projecte.  

 Durant l’estiu també finalitzarà el Pla d’ocupació i formació impulsat per l’Administració per ocupar i 

formar persones en àmbits concrets, en l’últim cas, en neteja de carrers i mobiliari urbà. En aquesta 

última edició, Càritas ha fet el seguiment de dos dels quatre participants. 

 

Tallers d’acollida lingüística i intercultural 

Fi de curs dels Tallers d'Acollida Lingüística i cultural. El 18 de juny es van donar per finalitzats els 
Tallers d'Acollida Lingüística i Cultura de Càritas Garrotxa d’aquest curs. L'alumnat que hi participava 
estava dividit en tres grups, en funció de la seva disponibilitat horària i nivell, i l’han dirigit vuit 
voluntaris. El dia 16 de 
juny se celebrà la festa de 
final de curs; els alumnes hi 
van portar diversos 
menjars dels països d'ori-
gen i va servir com a 
comiat fins al curs següent. 
Aquest any, com a novetat, 
se'ls entregà un certificat a 
algunes alumnes, valorant 
la regularitat en l'assistència a les sessions que conformen el curs. 

Servei de documentació  
En aquest servei s'han atès demandes de més de 200 participants, relacionades amb qüestions 
d'estrangeria i de regularització de la seva situació. 

 

Atenció a la Gent Gran 
 

 XVI Trobada del voluntariat per a la Gent Gran de Càritas diocesana de Girona. 

El passat dissabte 16 de maig tingué lloc la XVI trobada del voluntariat per a la Gent Gran, a 
Torroella de Montgrí. La finalitat de la jornada era oferir un espai de trobada i formació per al 
voluntariat d’acompanyament a la gent gran, en el marc del programa Ser Gran en Dignitat, de 
totes les Càritas de la diòcesi de Girona. En aquesta ocasió, 
l’esdeveniment va reunir a 117 
persones, 13 de les quals eren de 
Càritas Garrotxa.  

 Final de curs del programa 
Apadrinar un avi. El passat 5 de juny 
a la tarda, tingué lloc la trobada de 
final de curs dels joves voluntaris 
que han participat durant el curs 
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2014-2015 en el programa Apadrinar un Avi. En aquesta sessió es treballà de forma individual i 
conjunta la valoració de l'experiència, es féu l'entrega dels certificats i s'oferí un berenar 
d'agraïment a tot el voluntariat que havia acompanyat els avis en els diferents centres residencials 
d'Olot i Sant Joan les Fonts. En la trobada hi participaren una trentena de voluntaris joves. 

 

Assessorament de deutes familiars 

10 nuclis familiars atesos, en unes 20 intervencions. S'ha participat a la Taula de 
Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge, on hi havia representació de les diferents entitats 
i administracions locals. 

 

 

Centre de distribució d’aliments (CDA) 
 

 Molts ja deveu saber que hi hagut un relleu en la professional responsable de la botiga del CDA. 
Desitgem tota la sort del món a la Lupe en la nova etapa laboral que confiem que sigui exitosa i li 
agraïm el treball que ha fet al capdavant del CDA. 

 

Tanmateix donem la benvinguda a l’Anca Plesca, la nova persona seleccionada per a les mateixes 
tasques i li desitgem que se senti bé entre nosaltres en aquesta tasca de tanta responsabilitat, al 
capdavant del CDA. 

 

 Tallers d'empoderament del Centre de Distribució d'Aliments de la Garrotxa. 

El passat 11 de juny va finalitzar l'últim dels tallers programats per aquest primer semestre 
de l'any. Sota el títol "Gestió de l'economia familiar sostenible", 11 participants del CDA 
van treballar diverses temàtiques entorn de les estratègies d'estalvi, la comptabilitat familiar, 
el consum responsable, etc. Durant aquests sis mesos, també s'han fet els tallers 
d'"Alimentació i cuina econòmica i saludable", "Higiene familiar i cosmètica natural" i el 
"Curset per a l'obtenció del carnet de manipulador d'aliments". En total han passat una 
cinquantena de persones pels diferents cursos. 

 

L’Assemblea de voluntaris de Càritas Garrotxa 
 

 El passat dilluns, 15 de juny es va dur a terme l’Assemblea anual del voluntariat de Càritas 
Garrotxa. Hi van assistir unes cinquanta persones. 
 

Aquest any la voluntat de les comissions organitzadores -la del voluntariat i la de difusió- va ser 
donar veu a voluntaris dels diferents programes per tal que transmetessin a la resta del voluntariat 
com viuen i con veuen la tasca que estan duent a terme. 
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Hi van intervenir, també, voluntaris de l'àmbit de la gestió que van aportar el seu testimoni de com 
viuen ells la col·laboració amb Càritas des d'un àmbit que, encara que no té relació directa amb les 
persones, és del tot necessari perquè tot funcioni correctament. 

 

Cap al final, es va fer un recull de les accions més significatives del darrer any i hi va haver, encara, 
espai per fer aportacions i reflexions sobre cap on hauria de caminar Càritas i quines coses 
s'haurien de millorar. 
 

La trobada es va acabar amb un petit refrigeri, regal d'uns voluntaris. 
 

Algunes notícies d’interès 
 

 Tots ja sabeu que s’ha editat la Memòria 2014 de Càritas Garrotxa. Se n’ha 

fet la distribució a les parròquies, entitats i particulars. Tanmateix si es vol, 

es pot descarregar, també, en pdf del web de Càritas: 

www.caritasgirona.cat/garrotxa (Què fem?) 

 

 Continua endavant la col·laboració i els convenis amb marxes i curses de la Garrotxa. A banda de 

les que ja vam anunciar en el butlletí anterior, ja podem deixar constància de les darreres 

aportacions fetes fins ara: la Lletissonada d’en Bas ens ha lliurat un xec per valor de 1.509€, la cursa 

Corre pel Cor de la Fageda, un altre de 1.100€. La Marxa cicloturística Terra de Remences en ha 

fet una aportació de 1.500€ i la Cursa de Bonavista una altra de 410€ (el total de la recaptació de la 

seva cursa). 

 

 

 

En tots els casos hem aprofitat l’ocasió per agrair els diners rebuts, però sobretot la seva 

preocupació per les persones necessitades i per ajudar-nos a fer present el missatge de Càritas en 

les seves respectives activitats; a banda del ressò mediàtic que això li ha comportat a Càritas 

Garrotxa.  
 

 Per Sant Jordi, com ja vau poder comprovar, vam tenir una parada al Firal d’Olot. Va ser una 

oportunitat més per fer presència de Càritas entre la ciutadania, en una festa tan emblemàtica. 

 

 Com ja deveu saber, també, durant el mes de maig es va desenvolupar per tercer any consecutiu la 

campanya “Trenquem la guardiola per Càritas”, amb el suport de l’Associació de comerciants 

d’Olot. Aquest any la campanya també duia l’eslògan de: “No et quedis el canvi” i s’ha tancat amb 

una recaptació d’uns 2.000 euros. Ha suposat, com era d’esperar, una important presència de 

Càritas en el món del comerç. Les 150 guardioles pintades, amb la col·laboració de l’Escola 
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Municipal d’Expressió d’Olot i de dues escoles de la ciutat (l’escola 

Malagrida i l’escola Pia), es van repartir entre els comerços de l’ACO i 

altres comerços, farmàcies, fleques i carnisseries, parades de la plaça 

mercat... (d’Olot i de la comarca) que s’hi van voler solidaritzar. 

 

 

 

 Divendres 12 de juny, es va dur a terme, al Casal Marià, la segona edició 

d’Enfilem poemes. En aquesta ocasió, Càritas 

repartia als assistents, a l’entrada, unes bosses 

amb disseny propi, convidant les persones que 

volguessin, a ver una col·laboració. Una mostra 

més de la transversalitat que tant reclamem i 

de la presència de Càritas en tots els àmbits de 

la vida ciutadana. 

 

 L’equip de voluntaris de Noves iniciatives continua treballant en la segona edició de les bosses 

SolidariSac, amb la voluntat de, si pot ser, doblar el nombre de bosses de l’any passat. Aquest 

mateix grup  treballa també en altres iniciatives: diversos concerts solidaris, partits de futbol a 

benefici de Càritas, torneig  pitch and pat de golf, confecció de diversos productes artesanals, etc. 
 

 

Notícies dels Sectors 
 

 
 El passat dijous, 11 de juny, es va dur a terme una nova trobada de 
responsables dels diferents Sectors de Càritas Garrotxa. Es va fer 
una revisió de les principals accions fetes i se’n van plantejar de 
noves, sempre respectant els diferents ritmes i les possibilitats de 
cada lloc. 

 
 El Sector de Besalú ha agafat un impuls nou i ha iniciat un seguit de 
canvis que han de portar ha augmentar notablement la presència de 
Càritas Garrotxa a la població de Besalú i a les més properes de 
Sant Ferriol, Beuda i Maià de Montcal. 

 
El dia 1 de juny s’hi va fer una conferència oberta a tothom en què 
en Ramon Barnera va exposar una visió general de l’acció de Càritas  
a les comarques gironines i a fora, en Carles Oller va fer una repàs 
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dels programes i d’algunes de les acciones més significatives que es fan a Càritas Garrotxa i en 
Pere Cerro va aprofitar per presentar-se al poble com a responsable del Sector i coordinador 
d’un petit equip de voluntaris de la població. 
 
A banda d’aquesta conferència hi ha diverses iniciatives en projecte que es miraran d’anar 
desenvolupant en els mesos propers. 
 
 Tornem a donar la relació actualitzada de les persones responsables del diferents Sectors de 
Càritas Garrotxa perquè els conegueu 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 de Pallerols): Teresa Adserias 
• Sector Sud (les Planes d’Hostoles): 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 

 

 

Desenvolupament de la web 
 
 

Us recordem que podeu consultar al nostre web, ubicat dins de la web general de Càritas de Girona 
(www.caritasgirona.cat) les darreres notícies d’interès. Ja sabeu que també hi podeu accedir a partir 
de l’adreça: www.caritasgirona.cat/garrotxa. 
 
La secció de “Notícies” acostuma a estar actualitzada i, a la pestanya “Col·laboradors – Agraïments” 
ja hi tenim recollida la relació d’entitats, institucions i empreses que ens ajuden d’alguna manera. Feu-
hi una ullada, us agradarà! 

 
 

 
 
 

Gràcies a tots per ser-hi! 
 


