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Benvolguts, benvolgudes, 
 

Com podeu veure, l’activitat de la nostra Càritas no s’atura. El treball continuat, a voltes silenciós de 

molts voluntaris i dels nostres tècnics està fent possible que totes les persones que truquen a les 

nostres portes demanant ajuda puguin ser ateses. Trobar solucions definitives no sempre és fàcil, però 

a tothom li podem oferir, almenys, l’escalf de la nostra acollida, la nostra escolta i acompanyament. 

Aquest és el nostre ferm compromís que va més enllà de les paraules, gràcies a vosaltres els voluntaris, 

que el feu possible cada dia. 

 

Acte de cloenda dels 50 anys de Càritas 

Diocesana de Girona 

 

El passat dijous, dia 17 de març una 

quarantena de voluntaris i tècnics de la 

nostra Càritas van assistir a l’acte de 

cloenda i de reconeixement a les 

persones que fem Càritas, organitzat pels 

Serveis Generals a l’Auditori de Girona. 

L’acte va durar unes dues hores i els 

organitzadors van saber recollir-hi, l’acció de Càritas, des d’una visió 

positiva i constructiva, i van aconseguir que tots els assistents ens hi sentíssim plenament identificats. 

 

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

Acollida 

A l’any 2015 es van atendre les demandes de 136 nuclis familiars. Ens continuem trobant davant 
situacions cada cop més complicades i que requereixen una gestió més especialitzada i un major 
seguiment tècnic. A fi de millorar aquestes intervencions, aquest any hem ampliat el servei tres hores 
més. 

 

Justícia i Pau i Càritas Diocesana de Girona rebutgen l’acord entre la UE i Turquia per retornar els refugiats. 
 
Juntament amb l’acollida cal articular mesures que abordin les causes dels desplaçaments: 
 

a. Frenar els conflictes armats, la pobresa i la desigualtat, el canvi climàtic, la competència pels recursos naturals, la 
corrupció, el comerç d’armes. 
 

b. Augmentar l’Ajuda Oficial al Desenvolupament dels països de la Unió Europea fins a assolir el 0’7% del PIB. 
 

c. Reduir significativament la despesa militar (1’8 trilions de dòlars en conjunt). 
 

d. Abordar radicalment las causes del tràfic de persones, considerant-les com a víctimes d’un delicte, donant-los 
respostes eficaces i tractaments adequats. 
 

(Del manifest conjunt de Càritas Diocesana de Girona i Justícia i Pau de Girona) 
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Voluntariat 
 

- Continuem rebent persones que s’ofereixen per fer voluntariat. Un cop realitzada l’entrevista 

inicial, a poc a poc intentem anar incorporant voluntaris en funció de les necessitats dels 

serveis. 

- Hem de dir que ens continuen faltant voluntaris per atendre totes les demandes del Programa 

“Ser Gran en Dignitat”. Aprofitem per fer una crida a les persones que vulguin col·laborar-hi 

per tal que s’interessin per aquest servei. 

- Aquest trimestre s’ha dut a terme un nou curs de formació per als nous voluntaris, amb 

l’assistència d’una desena de voluntaris. En aquest, molt probablement es faci un altre curs. 

 

 

Programes laborals 

Es continua treballant intensament en el desenvolupament 

dels programes laborals per ajudar les persones ateses a 

trobar feina, o bé a preparar-se per poder trobar-ne, de feina. 

 

 Continuem en contacte amb diverses empreses 

que ens donen tot tipus de facilitats per oferir 

pràctiques als assistents als cursos de formació 

per a l’accés laboral. En concret per als 

participants als curs de formació del Programa 

Incorpora de la Caixa. Com ja sabeu aquest curs es 

clourà pels volts del mes de maig i, actualment, 

ofereix 300 hores de formació –que inclouen les 80 de pràctiques- a 25 persones. 
 

 

 El programa de reciclatge de comptadors del qual ja us n’hem parlar més d’una vegada, 

continua endavant i, per tant, segueix donant feina a dues persones. 

 

Tallers d’acollida lingüística i cultural 

 

El desembre us informàvem que els tallers d’acollida lingüística i cultural atenien a 42 persones. El 

voluntaris del programa estan satisfets de la tasca que es du a terme i del progrés de la majoria dels 

participants. 

Atenció a la Gent Gran 
 

 

Els dos programes “Ser Gran en Dignitat” i “Apadrinar un avi” s’estan desenvolupant amb plena 

satisfacció. Tot i amb tot ens continuen faltant voluntaris per realitzar l’acompanyament a persones 



 

    
   
      

 
 

Ronda Paraires, 1 (Olot) – Tel: 972 27 28 40 – garrotxa@caritasgirona.cat                                            3 
 
 

grans. Ja sabeu que, malgrat el compromís del voluntari és de dedicar-hi una hora setmanal el 

resultat obtingut és molt satisfactori per a les persones grans que s’atenen. 

 

Cal recordar que, per primera vegada, els dos programes també es desenvolupen a Besalú, l’un 

amb voluntaris de la població i l’altre amb alumnes de l’Institut-Escola del poble.  

 
 

Centre de distribució d’aliments (CDA) 

 

Per al dies 8 i 9 d’abril està previst fer un nou recapte, conjuntament amb CASG i la Creu Roja de la 

Garrotxa, i amb el suport del Banc d’Aliments. Es recolliran, preferentment quatre productes 

d’higiene/neteja: gel de dutxa, detergent de plats, detergent de roba i lleixiu, productes bàsics que ens 

aquests moments són els que més falta ens fan. La campanya es restringirà als supermercats Carrefour 

i el supermercat es compromet a completar el recapte amb una aportació pel valor del 50% de tot el 

que es reculli.  
 

Nou programa: Ubuntu 

En les properes setmanes es començarà el programa “Ubuntu” que té 

com a finalitat ajudar a persones amb problemàtiques socials severes, 

per manca de feina o altres circumstàncies, a refer la motivació i 

l’autoestima que les capaciti per a iniciar un procés de reinserció ben 

fonamentat. 
 

 

 

Xerrades i formacions que s’han dut a terme, darrerament 

 

Tal com us vam anunciar, aquests darrers mesos s’han dut a terme diverses xerrades i trobades de 

formació que han sigut totes molt interessants:  

 

- “Formació bàsica per a joves d’Apadrinar un avi: 

“Acompanyar una persona gran en una residència”. Es 

va fer el dia 22 de gener amb assistència d’uns 25 

joves. Com és habitual la formació va anar a càrrec de 

la metgessa Esther Celda. 

 

- “La gent gran i la presa de decisions. Decidir 

sobre les atencions que es volen rebre, qui ens 

ha de cuidar i on. Voluntats anticipades”. 

Xerrada de formació per al voluntariat de Ser 

Gran en Dignitat, tot i que, en aquest cas, 

també s’obrí a voluntaris d’altres programes, 

per l’interès que despertà el tema. Es va fer, a 
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Càritas, el dia 4 de febrer amb assistència d’unes 23 persones. La conferenciant, va 

ser també la metgessa Esther Celda. 

 

- El dia 1 de febrer, a 2/4 de 8, al Casal Marià, conferència d’Eduard Sala, “Davant de 

la injustícia, és lícit mirar cap a un altre costat?”. L’Eduard Sala va interpel·lar els 

voluntaris convidant-los a ser testimonis i portadors d’esperança. 

 

- Dia 29 de febrer, a la mateixa hora i al Casal Marià, conferència: “Actitud crítica i 

compromís social. Viure positivament”, a càrrec de Víctor Kuppers. La platea es va 

fer petita per acollir la important assistència a l’acte. Küppers, fidel al seu estil, va 

encomanar entusiasme i optimisme. 

 

- El dilluns 7 de març, a 2/4 de 8, 

organitzat per Càritas Garrotxa 

i per les parròquies de 

l’Arxiprestat, als locals de 

Càritas, s’hi va desenvolupar 

l’espai de reflexió cristiana amb 

el títol “La causa dels pobres, la 

causa de Déu”. Mn. Ramon Bufí, 

rector de Roda de Ter, va 

adreçar als assistents unes reflexions punyents i alhora encoratjadores. 

 

- Al llarg d’aquests darrers mesos s’han dut a terme, per part dels nostres tècnics i 

voluntaris de la comissió de voluntariat, diverses xerrades a alumnes dels instituts 

de la comarca. La majoria de les xerrades corresponen a l’oferta que fa Càritas als 

Recursos Educatius de l’IME. En total, hi han assistit un centenar llarg d’alumnes, de 

3ri 4t d’ESO. De moment, s’han fet xerrades a: 

• Escola Pia (dos grups) 

• Institut Montsacopa (dos grups) 

• Escola Cor de Maria (un grup) 

 

 

Algunes notícies d’interès 

- Per tercer any consecutiu, un grup de 13 joves de 

l’Institut Bosc de la Coma han participat en un taller de 

voluntariat, en el marc de les Jornades d’Esport 

Cultura i Lleure que s’organitzen al centre. Durant dos 

dies, aquests joves han conegut la tasca de Càritas i 

han participat en activitats reals o simulades dels 

programes de la nostra Càritas. 
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- Joves del programa “Apadrinar un avi” han participat al programa “Joves i què?!” d’Olot 

TV on han explicat el seu testimoni com a 

voluntàries. 

 

- Aquest any es renovarà la campanya de les 

guardioles, patrocinada per l’Associació de 

Comerciants d’Olot, i que compta amb la 

col·laboració de l’Escola d’Expressió d’Olot. 

Algunes guardioles ja han estat pintades per 

les escoles del Petit Plançó, El Morrot i el Pla de Dalt, i es desenvoluparà durant el mes de 

maig. El dia 1 de maig es farà la segona fase de la pintada, a la Plaça del Mig, i les guardioles 

romandran a les botigues i comerços fins al 28 de maig.  El lema d’aquest any tornarà a 

ser: “No et quedis el canvi”. 

 

- Continua endavant la campanya d’anuncis, falques i espots gratuïts que podeu seguir a Olot 

TV, Ràdio Olot, El Setmanari la Comarca, El Digital de Girona i les ràdios locals dels 

pobles de la comarca. Aquests anuncis es van renovant cada mes i fan referència a diversos 

programes de l’acció social de Càritas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Des de la comissió de Noves Iniciatives s’està treballant per a una nova versió del 

SolidariSac, una subhasta solidària d’art a Mieres, un nou concert de Gospel, una actuació 

de dansa al Teatre Principal i un concert de l’orquestra de la Unesco, entre altres.  

Confiem que totes les iniciatives arribin a bon port. 

 

- Els dies 10 i 17 de març, al matí, a la sala d’assaig del Teatre 

Principal d’Olot, un grup de 20 dones participants dels antics tallers 

de costura de Càritas, conjuntament amb altres del taller de costura 

de Sant Miquel han participat en uns tallers de moviment, 

organitzats per l’Associació d’Artteràpia d’Olot.  L’activitat es tancarà el dissabte, dia 2 

d’abril, a les 16:30, al Firal d’Olot, en una sessió a l’aire lliure, i oberta a tothom. 

 

Marxes i curses solidàries amb Càritas 

Per a aquest any també hi ha acordat un conveni de col·laboració amb diverses marxes i 

curses. 

Fins a aquest moment ja s’han fet la Marxa Nadalenca i la Marxa Popular Vall de Bianya, i s’està 

tancant l’acord, o bé ja s’ha acordat la col·laboració amb les següents: Cursa de la Moixina, La 
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Lletissonada, Corre pel Cor de la Fageda, Cursa de la festa de Sant Roc, Cursa de Bonavista, 

Marxa Cicloturista Terra de Remences i Memorial Xevi Tondo. 

 
 

Notícies dels Sectors 
 

Es continuen consolidant els diferents Sectors de la nostra Càritas, per tal de fer-nos més 

presents entre la gent i de millorar el nostre servei. 

 

- El Sector de Besalú continua molt actiu. Al costat de 

la persona referent, en Pere Cerro, s’hi han sumat 

diversos voluntaris per formar equip amb ell. Com ja 

es va informar, pels volts de Nadal es va 

desenvolupar una versió pròpia de la campanya de les 

guardioles. Actualment s’han començat a implemen-

tar els dos programes d’atenció a la Gent Gran. 

Tanmateix, entre altres noves accions, s’han 

potenciat la col·laboració amb els Serveis Socials i s’ha reorientat l’assistència al Centre de 

Distribució d’Aliments. 

 

- S’estan fent diverses gestions per potenciar la presència de Càritas Garrotxa en els pobles del 

Llierca: Sant Jaume, Argelaguer, Montagut i Tortellà. 

 

- S’ha fet una conferència de presentació de l’acció de Càritas a Sant Feliu de Pallerols i s’està a 

l’espera de veure la possibilitat d’implementar-hi, allí també, algun programa en coordinació amb 

els Serveis Socials. 
 

* * * * 
 
 
Desenvolupament de la web 
 
 

Us recordem, una vegada més, que podeu consultar al nostre web, ubicat dins del web general de 

Càritas Diocesana de Girona (www.caritasgirona.cat) moltes altres 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” 

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. 


