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Núm. 22 – DESEMBRE de 2018 

 
 
M’atreveixo a proposar tres senzills indicadors de verificació de la veritat de l’interès pels pobres: 
 

- El primer té a veure amb l’ús dels nostres béns o els criteris que guien les nostres decisions 
econòmiques, aquestes que prenem cada dia i que afecten els nostres patrimonis mobles i 
immobles. Només cal examinar els criteris de les nostres inversions, les destinacions dels nostres 
fons econòmics, les prioritats en les nostres decisions sobre els diners… per aplicar la prova del 
nou. Quin paper juguen els pobres en tot això? Important?, algun?, cap? 

 

- Un segon indicador té a veure amb els estàndards de vida. Soc, ho confesso, d’aquests ingenus 
que pensen que si un es veu “afectat” per la duresa de vida dels pobres, veu “afectat” el seu propi 
nivell o estàndard de vida. Això que els pobres m’importen molt, però visc la mar de bé, no 
m’acaba de quadrar, crec que no resisteix la prova del nou. 

 

- I, finalment, proposo un altre indicador més quotidià i universal. Els milers de sermons i 
discursos que cada dia es pronuncien a Espanya, per exemple. Quant de l’opció evangèlica pels 
pobres apareix en les seves propostes? Quant de com són inseparables fe, justícia i amor es 
predica? Mai?¿ Només en els dies “assenyalats?”. 

Darío Mollà: “Pobres per Nadal; la prova del 9”. 
 (http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2017/01/03/pobres-navidad-la-prueba-del-9) 

 

 
 
 
Benvolguts, benvolgudes, 
 
Sembla que era ahir que parlàvem d’”encetar, un any més, el curs a les escoles i també 
alguns dels programes de Càritas que coincideixen amb el curs escolar...” i resulta que ja 
som a les portes de Nadal! 
Acostumem a dir que “el temps passa ràpid”, però tots sabem que aquesta sensació tan 
sols l’experimentem quan les coses ens van bé. Quan passem alguna xacra o malestar diem 
tot el contrari. Aquesta és, potser, la sensació que experimenten moltes persones, usuàries 
de Càritas, quan passen processos de vulnerabilitat, quan les coses es torcen, i no hi ha 
manera que les coses prenguin un 
altre rumb. 
 
Els voluntaris, els tècnics i 
col·laboradors de Càritas mirem 
d’empatitzar amb les persones que 
passen dificultat i fem opció de ser al 
seu costat, d’acompanyar-los en la 
recerca de solucions estables i 
duradores. 
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L’Acció Social de la nostra Càritas. Els programes 
 
 
Acollida 

Càritas Garrotxa sempre tenim les portes obertes per acollir totes aquelles persones que 
s’hi apropen a la recerca, de solucions a problemes vitals o bàsics per viure, ells i les seves 
famílies. Les demandes més habituals continuen relacionades amb feina, habitatge (accés o 
canvi de domicili), ajudes i altres tràmits.   

Certament no tenim al nostre abast les 
eines per solucionar-ho tot, però sempre 
oferim -i aquest volem que sigui un 
distintiu de Càritas- escolta, 
acompanyament i orientació en la cerca 
de vies de solució. Sempre intentem 
abordar els problemes de la manera més 
integral possible, aprofitant la bona entesa 
amb els serveis del territori, així com els 
propis serveis interns de la Càritas.  

A l’espera de poder donar dades finals del 2018, tot apunta que, durant aquest any, hauran 
passat pel Servei d’Acollida de Càritas més de 150 persones. Amb l’any, un cop tancat, 
podrem tenir una fotografia més exacta del perfil, les necessitats i situacions de les 
persones que s’apropen a Càritas a demanar ajuda.   

 
Voluntariat  

 
De voluntàries i voluntaris n’hi ha de molts tipus, perfils i especialitzacions, però hi una 
sèrie de trets que volem que caracteritzin el voluntariat de Càritas: 

- El voluntariat de Càritas posa sempre la persona en el centre de tota la seva acció. 
Mira sempre la persona en tant que posseïdora de la màxima dignitat. 

- Al voluntariat de Càritas el mou l’amor. Sap que qui no dona és una persona 
incompleta i immadura i fa seva la dita de Machado: “En aquesta vida, tot el que no 
es dona, es perd”. 
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- La pobresa i l’exclusió són el marc i l’espai clau de tota l’acció del seu voluntariat; i 
la seva raó de ser. 

- El fer de l’acció social de Càritas opta per un model centrat en l’acompanyament 
dels processos de creixement de les persones. Des de la humilitat, mai des de la 
superioritat.  

 
Esdevenir voluntari de Càritas 
és un privilegi i un repte 
alhora.  
 
El passat 19 de novembre es 
va dur a terme el curs de 
formació per a nous voluntaris 
de Càritas. La formació va 
anar a càrrec de Dolors 
Puigdevall, directora de 
Càritas Diocesana de Girona, i 
hi van assistir una desena de 
persones.   
 
En aquests moments tenim 
prop de 200 voluntaris que 
realitzen serveis en algun projecte d’acció social, o tasques d’organització, difusió i captació. 
Tot i així continuem necessitant voluntaris per a alguns projectes que requereixen 
dedicació setmanal.  
 
 

Càritas Garrotxa i els Joves 
 
Escola Petit Plançó 

En el marc de la col·laboració de l’Escola Petit Plançó amb Càritas Garrotxa, el 
passat mes de novembre, voluntaris de Càritas van fer dues xerrades a tot 
l’alumnat de primària de l’escola.  

Tanmateix, tots els alumnes de primària van col·laborar amb Càritas i Lluèrnia 
enganxant les etiquetes a les espelmes que, posteriorment, es van vendre amb 
motiu del festival. 
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Al llarg d’aquest trimestre, les diverses aules d’infantil i primària de l’escola 
realitzaran algun tipus de material d’utilitat en suport d’un programa concret de 
Càritas que s’estigui duent a terme. S’ha fet una visita explicativa als alumnes de 4t,  
al Centre de Distribució d’Aliments.  

 

X
e
r
r
a 

Xerrades als alumnes de Secundària 

A hores d’ara ja s’han acordat les xerrades de Càritas que es faran als diversos 
instituts i escoles de la comarca que les han sol·licitat; una bona manera de donar-
nos a conèixer i d’ajudar a sensibilitzar els joves en la solidaritat. Aquest desembre 
ja s’ha fet la primera xerrada als alumnes de Grau Mitjà d’Atenció a les persones 
en situació de dependència.  

 

Programa Apadrinar un Avi  

Amb molta il·lusió, ha començat ja el Programa Apadrinar un avi, amb la 
participació de 45 joves de quatre instituts -tres d’Olot i un de Besalú-. El 
programa ofereix acompanyament de joves de 15 i 16 anys a persones grans que  
viuen en residències, però 
que tenen poc suport 
familiar. 
 
El passat 14 de novembre es 
va dur a terme la formació 
adreçada, principalment als 
joves veterans del projecte 
(els que ja fa més d’un any 
que hi participen). 
 
Tanmateix, el dia 12 de 
desembre es va dur a terme la formació per als nous voluntaris del projecte, que 
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són la majoria. La formació va anar a càrrec de Mariona Homs, qui va parlar dels 
processos de l'envelliment i va donar recursos als joves a l'hora d'iniciar la relació 
que sorgeix d'aquest voluntariat. 
 

 
Programes laborals i formació 
 
- Ajudar persones a inserir-les en el món laboral continua essent un dels grans objectius de 
Càritas. 

- A falta de recollir les dades definitives podem dir que aquest ha sigut un any molt 
satisfactori en aquesta tasca. Són més de 
55 les persones amb alta vulnerabilitat a les 
quals Càritas Garrotxa ha acompanyat en 
el procés de recerca de feina, en aquest 
2018. 

- Aquest mes de desembre ha acabat el 
projecte “Comparteix” amb la participació 
de tres  persones provinents dels 
programes laborals de Càritas. Com cada 
any ha estat una bona experiència per a 
elles ja que han aconseguit reforçar l'autoestima, redescobrir habilitats, eines i 
competències que tenien oblidades i tornar a tenir la motivació adequada per seguir un 
procés laboral i, fins i tot, mantenir possibles insercions amb més garanties. 

- Continuem treballant per poder oferir formacions professionalitzadores adaptades als 
perfils de les persones que atenem. Per això, iniciarem l'any amb nous reptes formatius i 
d'acompanyament laboral, buscant aliances amb altres agents del territori per donar la 
millor resposta possible a les demandes i necessitats dels participants dels nostres 
programes. 

- També seguim cercant fórmules per donar continuïtat o, si s'escau, iniciar espais de 
treball protegit. Es tracta de llocs de treball reals que ens permeten un seguiment continuat 
i personalitzat del treballador, així com una millora pràctica de competències i habilitats 
laborals. En aquest sentit, comentar que aquest mes de novembre ha començat un nou 
mosso de magatzem al CDA dins aquesta fórmula de treball protegit. 
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Programa Ser Gran en Dignitat  

El programa d’atenció i acompanyament a persones grans que viuen soles continua la seva 
acció, de manera ininterrompuda. 

En aquests moments, al desembre de 218, 16 voluntaris estan acompanyant a 15 persones 
grans, que majoritàriament viuen al propi domicili. Un servei insubstituïble i que no té preu. 

 
El Centre de Distribució d’Aliments 

En el moment de rebre aquest Butlletí, encara està obert el Gran Recapte iniciat pels volts 
de primers de desembre, a tota la comarca. Passat Reis tindrem les dades definitives de les  
donacions rebudes i es tancarà aquest nou Gran Recapte. 

Les dades recollides fins ara ens indiquen que les quantitats recollides en la jornada central 
a la ciutat d’Olot van ser de 17.8987 unitats, equivalent a 14.769,10 Kg. Cal recordar que el 
post Gran Recapte, on es recull tot el que ve d’altres poblacions de la comarca, entitats, 
escoles, etc. resta obert fins al 15 de gener.   

-  

- Cursos d’apoderament gratuïts i oberts a tota la població 

En el Butlletí anterior us comentàvem que els tallers per a usuaris del CDA, en aquest 
curs, s’havien obert a la població en general, d’Olot i comarca. A hores d’ara, ja estan 
tots finalitzats. 

Els tallers que s’han dut a terme són els 
següents:  

- “Un cos sa amb una ment sana”. 20 h. 

- “Menús saludables a 1, 2 i 3 € per persona”. 
20 h. 

- “Prevenció d’accidents a la llar”. 8 hores. 

- “Tècniques de neteja sostenible a la llar” (a 
les Planes d’Hostoles). 18 hores. 

- “Organització del rebost i higiene dels aliments”. 12 hores. 
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El nombre total d’alumnes que ha fet un o altre taller ha estat de 61 persones. 

 

Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC)  

Aquest curs, els cursos de TALC han arrencat amb força, com ja va essent habitual els 
darrers anys. A punt d’acabar el trimestre, 
ens disposem amb tot l’equip de voluntaris a 
fer la revisió de les sessions realitzades i a 
plantejar nous reptes per treballar perquè 
les aprenents que hi participin tinguin un 
paper més actiu en la societat on viuen.  

 

Programa Ubuntu 

El programa continua amb la participació de 13 persones, distribuïdes en dos grups. 

Manté l’estructura ja explicada en anteriors Butlletins: trobada setmanal, en la qual  
els/les participants comparteixen experiències i poden integrar eines de gestió 
emocional, vàlua personal, habilitats socials i desenvolupar actituds cooperatives i 
d'ajuda mútua. 

 

Programa Grups d’Apoderament   

- Hi participen unes 20 dones. Enguany 
es continua amb el taller de biodansa els 
dimecres al matí, amb la intenció d'obrir 
les sessions de biodansa un cop al mes a 
tothom.  

- Els divendres al matí es fan sortides 
per la ciutat i els voltant per tal de conèixer llocs propers però poc coneguts per 
les participants. De moment se n’han fet set. Algunes d'aquestes visites han estat al 
volcà Montsacopa, la zona de la Moixina i el museu dels volcans, etc. 

- Com és sabut, la metodologia d’aquest programa pretén que siguin les participants 
qui proposin les accions a fer. 
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Servei Servei d’Assessorament Jurídic a la Immigració (SAI)  

Continuem rebent una gran demanda del Servei d’assessorament jurídic en 
qüestions d’estrangeria, tant per part de persones que vénen a Càritas per iniciativa 
pròpia, com també de derivacions per part de les entitats i dels serveis públics de la 
comarca, algunes de les quals per 
mitjà de la formalització d’un 
conveni.   

Durant aquest 2018, ja s’han 
superat els 400 participants que 
han vingut a demanar suport a 
l’hora de tramitar o renovar els 
permisos de residència.  

Un gruix important de demandes que rep aquest servei prové de famílies, sobretot 
procedents de països llatinoamericans amb problemes polítics o de violència 
extrema, que acaben d’arribar al nostre territori i volen regularitzar la seva situació.  

Una altra dificultat a l’hora de renovar els permisos, és la de persones que depenen 
d’un referent familiar a l’hora de renovar, i aquest en ocasions ha canviat de 
població o no es troba al mateix territori.   
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Altres accions de la nostra Càritas 

  L’exitosa festa de Lluèrnia del passat novembre va tornar a potenciar la 
col·laboració entre Lluèrnia i Càritas; Càritas i Lluèrnia amb la venda d’unes 1.900 
espelmes solidàries. 

 El diumenge 18 de novembre, a l’església del Carme d’Olot es va dur a terme el 
concert anual de Gospel. Hi van assistir més de 100 persones. 

 Durant aquest trimestre s’han signat diversos convenis de col·laboració amb Càritas 
Garrotxa -alguns de nous i altres que s’han renovat: Olot TV, Ràdio Olot, Club 
Hoquei Olot i Pessebre Vivent de Joanetes... 

 A l’hora de rebre aquet Butlletí, pràcticament ja s’haurà enllestit la campanya actual 
del SolidariSac i les parades del mercat de Nadal (de Besalú i d’Olot). A l’espera de 
les dades definitives, la venda de bosses del SolidariSac pot haver estat pels vols de 
les 3.500 unitats. Val a dir que el desenvolupament del projecte -incloses les 
parades al Mercat de Nadal d’Olot i a la Fira de la Ratafia de Besalú- ha comptat 
amb la col·laboració de 60 a 70 persones voluntàries.  

 Estem treballant per concretar els darrers detalls del cicle de conferències d’aquest 
curs centrat a analitzar la realitat de la pobresa a la Garrotxa. Les dues sessions es 
desenvoluparan els dilluns 11 i 18 de febrer, a les 7 de la tarda, al Casal Marià. 

 Estem treballant molt intensament, també, en la 3a edició del “Dansem.Garrotxa” 
previst per al diumenge, 17 de febrer del 2019, al Teatre Principal d’Olot.  

 
Desenvolupament de la web 
 

Us recordem, com sempre, que podeu consultar al nostre 
web, ubicat dins del web general de Càritas Diocesana de 
Girona (www.caritasgirona.cat/garrotxa) moltes altres notícies 
d’interès, així com la relació d’empreses, entitats, etc. que ens 
donen suport i que col·laboren amb nosaltres. 

 
 

 
Gràcies a tots per ser-hi,  

i que passeu un Bon Nadal! 


