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Núm. 20 – JUNY de 2018 

 
 

L’acció de Càritas recull l’encomanament d’un compromís transformador de les persones i 
les causes de la pobresa que denunciï la injustícia i, alhora, que sigui capaç d’oferir respostes 
concretes. 
Per això, la nostra acció es desenvolupa en diferents plans, que estan interrelacionats: 
l’acompanyament a les persones que es troben en situació de vulneració i exclusió, la 
sensibilització des d’on es treballa el compromís personal i comunitari i, finalment, les accions 
que ens porten a transformar les causes de la pobresa, a denunciar les injustícies des de 
l’elaboració de propostes alternatives.  
Des de Càritas estem convençuts que la pobresa és evitable, que hi ha factors que la generen 
i que es poden canviar i cal que ens comprometem en aquest sentit. Partint de 
l’acompanyament a les persones, incidim en la vida pública intentant transformar les causes 
que generen la pobresa i l’exclusió, i proposem un model alternatiu que ens impliqui com a 
societat. 

Atrapats en la precarietat: el deute que ofega les famílies més vulnerables.  
Càritas de Terrassa. Observatori de la Realitat Social 

 
 
Benvolguts, benvolgudes, 
 
Càritas, per definició, i per raó de ser, esdevé aquella veu constant i insistent a denunciar les 
irregularitats d’un món en què massa persones pateixen injustícia, solitud... pobresa. Fidel al seu estil, 
però, la primera veu de Càritas és la dels voluntaris que assumeixen el risc d’implicar-se a fer que les 
coses canviïn; que ells mateixos fan el primer pas, abans de proposar a altres si també el volen fer. 
Els voluntaris i voluntàries de Càritas, els col·laboradors de Càritas tanquem algunes de les activitats 
pròpies del curs, abans de donar pas a l’estiu, però seguim fidels al nostre compromís mentre hi hagi 
algú que truqui a la porta de casa nostra demanant ajuda. Aquest és el nostre compromís. 
 

 * * * * 
 

L’Acció Social de la nostra Càritas. Els 
programes 

 
Acollida 

El Servei d’Acollida és el que atén i escolta, en primera instància, i 
fa la valoració inicial, de les persones que s’apropen a Càritas per 
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a demanar ajuda. Pel que fa a les demandes, aquestes poden ser molt variades i de major o menor 
complexitat. Algunes qüestions, estan al nostre abast d’abordar, però altres en canvi, requereixen del 
suport i coordinació d’altres recursos de la comarca. Per això aquest servei treballa,  
imprescindiblement, de manera coordinada amb la resta de 
serveis de la comarca, i especialment, amb els Serveis Socials. 
La coordinació permet evitar duplicitats i treballar els cas  os 
des d’una mateixa òptica.  

Segons consta en la Memòria 2017 presentada per Corpus, al 
llarg del 2017, el servei d’Acollida va atendre 146 persones o 
nuclis familiars, la qual cosa suposava 447 persones 
beneficiades. Arribats a l’equador d’aquest any 2018, podem 
dir que no ha baixat la demanda i es manté un nombre similar 
d’atencions en aquest programa. Es confirma, una vegada més, 
la cronificació d’una pobresa que és ben real i colpidora.  

Continuen vigents alguns factors de vulnerabilitat en les persones, ja detectats en altres comunicats:  

- la pròpia composició del nucli familiar,  

- un mercat laboral que ofereix llocs de treball poc estables,  

- el baix nivell formatiu,  

- la manca d’experiències laborals,  

- la situació d’irregularitat d’algunes persones o famílies senceres,  

- dificultats de tipus actitudinal o emocional a l’hora d’enfrontar-se als problemes,  

- i també la manca de recursos personals i habilitats socials. Així com la dificultat creixent de 

disposar d’un habitatge digne i assequible.  

 
 
 
 
 
 
 



 

    
   
       
 
 

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

 

 
 

 
Voluntariat  

 
Continuem insistint, com en anteriors edicions, en el missatge de demanda de nou voluntariat que 
pugui disposar d’alguna hora fixa setmanal, per col·laborar en algun dels nostres programes socials.  
 

Al marge de les especialitzacions professionals de cadascú, creiem que disposar d’aquest mínim de 
temps i tenir una bona predisposició per al servei són requisits més que suficients per poder fer un 
gran servei com a voluntari de la nostra Càritas.  
  

Durant aquest primer semestre de 2018, s’han entrevistat una quinzena de persones interessades per 
primera vegada, a realitzar voluntariat. De moment s’han incorporat 12 nous voluntaris, a diversos 
serveis amb dedicació setmanal. La resta de persones entrevistades es tindran en compte en funció de 
les necessitats que vagin sorgint, o també per a tasques puntuals.    
 
 

Càritas Garrotxa i els Joves 
 
Un nombrós grup d’infants i joves segueix 
col·laborant, d’alguna manera, amb Càritas 
Garrotxa. En aquest 2n trimestre, destaquem: 

Escola Petit Plançó: 

- Alumnes de 2n i 3r de primària han pintat una trentena de guardioles per a la campanya 
“No et quedis el canvi”. Aquests mateixos alumnes han participat en la trencada de 
guardioles, el dimarts, dia 5 de juny. 

- Alumnes d’infantil i dels primers cursos de primària han confeccionat unes originals roses 
de fang i uns punt de llibre per entregar com a obsequi de Càritas. 

 Escola Volcà Bisaroques: 

- Alumnes de primària han pintat, també, una trentena de guardioles per a la campanya “No 
et quedis el canvi”. Aquests mateixos alumnes han participat en la trencada de guardioles, 
el dimarts, dia 5 de juny. 
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De la participació d’alumnes de les escoles en la trencada de guardioles se n’ha fet ressò 
els mitjans de comunicació locals:  

o Setmanari La Comarca d’Olot núm. 1.940, pàg. 10. 

I també mitjans digitals com:  

o Olot TV (http://www.olot.tv/noticies/trencada-guardioles-posa-punt-final-sisena-
edicio-campanya-no-et-quedis-canvi/),  

o elgarrotxí.cat: (http://www.elgarrotxi.cat/es-tanca-la-campanya-no-et-quedis-el-
canvi-amb-la-corresponent-trencada-de-les-guardioles-a-dues-escoles-dolot/), 

o etc. 

 Xerrades als alumnes de Secundària 

- Durant aquests darrers tres mesos, s’han anat realitzant les darreres xerrades amb 
alumnes de secundària que ho varen demanar a través de l’IMEJO, de la guia de recursos 
educatius.  

o Institut Montsacopa. Una xerrada i 
dinàmiques, a 24 alumnes de 4rt d’ESO.  

o Cor de Maria. Una xerrada a 20 
alumnes, també de 4rt d’ESO.  

La intenció d’aquestes conferències continua 
essent apropar als joves la realitat de Càritas i 
al treball dels seus voluntaris i tècnics.  

 Programa Apadrinar un Avi  

- Com ja hem anat informant, aquest any han sigut 47 els joves dels instituts Montsacopa, la 
Garrotxa, Salvador Vilarrasa, Petit Plançó i Escola Pia, els que han participat, durant tot el 
curs, en aquest projecte d’acompanyament a persones grans. 
 

- En arribar el mes de juny es va cloure el programa d’aquest curs amb una trobada de 
valoració que va servir per posar de manifest que havia sigut una experiència molt positiva 
i enriquidora per a les persones grans acompanyades i per als mateixos joves.  
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- Dins la cloenda del curs, la tècnica i les dues voluntàries de suport, varen organitzar una 
dinàmica on els joves i les joves voluntàries havien de descriure amb una paraula la seva 
experiència en aquest servei.  Unes paraules que evidencien com de positiva ha estat 
aquesta experiència.  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programes laborals i formació 
 

A Càritas Garrotxa continuem dedicant molts esforços als programes que incideixen en la preparació 
per al món laboral. 

Les accions més rellevants d’aquests darrers tres mesos han sig  ut: 

- La tècnica responsable, en els diversos programes 
continua atenent una mitjana de 60 -70 persones al llarg 
de l’any. 

- Continuen endavant els espais laborals d’inserció. 
Actualment estem en procés de replantejament de l’espai 
de desballestament de comptadors, buscant noves 
alternatives per reconduir el projecte.  
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Estem treballant juntament amb ECOSOL i empreses col·laboradores del territori per tal 
de valorar un canvi en la matèria primera de desballestament: una possible alternativa als 
comptadors seria el desballestament de motors elèctrics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta i altres propostes que puguin sorgir ens han de permetre donar continuïtat a un 
projecte que ofereix dos llocs de treball a jornada completa a persones en risc d’exclusió 
social. 

- En breu també iniciarem un grup de treball prelaboral amb dones provinents de Grups 
d’apoderament, Ubuntu i Acollida per tal de començar a donar resposta a les seves 
demandes i necessitats laborals. 

 

Programa Ser Gran en Dignitat  

De manera callada, però molt efectiva, continua el treball 
dut a terme per la vintena de voluntaris i voluntàries que fan 
companyia a persones grans que pateixen solitud. 

El passat dissabte, 26 de maig, una desena de voluntaris i 
voluntàries de la nostra Càritas van participar a la trobada 
del voluntariat d’aquest programa que es va dur a terme a 
Palafrugell. 
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El Centre de Distribució d’Aliments 

- - Fa uns mesos es van presentar les conclusions de l’estudi fet a tots els Centres de Distribució 
d’Aliments de les comarques gironines. En les propostes fetes s’aconsellava avançar cap a una 
més gran autonomia de les persones usuàries en el moment de la recollida d’aliments i 
productes bàsics i la normalització del servei, en la mesura que fos possible. 

- Per aprofundir en aquesta línia, diversos voluntaris de la nostra Càritas van visitar, a mitjans de 
maig, el CDA de Figueres que ja havia implementat mesures d’aquest tipus. Algunes de les 
coses observades en aquell CDA també s’han 
començat a desenvolupar a casa nostra, de cares 
a dignificar aquest servei, a atendre millor les 
persones i a millorar en l’eficiència.  

- - Així, també, s’han fet, en el mateix CDA, 
diverses mostres de cuina senzilla amb 
productes propis de la cistella que s’ofereix al 
Centre de Distribució d’Aliments. 

- Cursos d’apoderament per a beneficiaris del CDA 

S’han tancat amb bona nota tots els cursos per a beneficiaris del CDA, previstos per aquest 
període: 

- - Taller de gestió de l’economia domèstica sostenible / estalvi (18 hores), 15 assistents. 
- - Taller de reparacions de la llar: electricitat, llauner, bricolatge... (20 hores), 15 

assistents. 
- - Taller de reciclar roba usada (cosir a mà), (20 hores), 11 assistents. 
- - Xerrada sobre la factura de la llum i el Bo Social, 16 assistents. Després de la sessió, la 

formadora va atendre individualment a tothom qui ho va sol·licitar. 
- - Xerrada sobre menús saludables, a Besalú, 7 assistents. 

 
 

Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC)  

Aquest curs han participat en els Tallers 57 alumnes, 47 a Olot i 10 a Sant Feliu de Pallerols. Com a 
novetat d'aquest curs, s'ha obert una altra línia d'intervenció en el marc de l'acció comunitària, 
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treballant per la participació dels alumnes en les diferents activitats, tant relacionades amb el 
projecte com amb la ciutat en general.  

Per cloure les sessions, el dia 21 de juny, es va dur a terme la trobada de cloenda d’aquests Tallers.  
Aquest any ha sigut una trobada molt participativa coordinada per una comissió -formada per 
alumnes, voluntaris i la tècnica local- que s'ha encarregat de l'organització de la trobada. 

Programa Ubuntu 

Aquest any han participat en aquest programa un total d’11 dones.  El dia 22 de juny es va dur a 
terme la cloenda d’aquest programa a la Font de les Tries. Les participants van escollir aquest 
entorn per compartir-hi un esmorzar i poder-se acomiadar.  

Programa Grups d’Apoderament   

- En aquest programa hi ha participat 19 dones.  

- Les accions més rellevants dutes a terme, aquests darrers tres mesos, han sigut: 

- Visita cultural a Besalú, el dia 19 de juny, amb assistència de 10 dones. 

- Taller de cuina, autogestionat per les participants, amb assistència d’unes 12 persones. 

- Xerrada a càrrec de membres de la PAH Garrotxa.  

- Activitat de biodansa oberta a altres persones de fora del programa. Hi van assistir, en 
total, 25 persones. 

- Actualment hi ha una àmplia llista d’espera de persones interessades a incorporar-se en aquest 
programa. Una demanda que haurem de 
mirar com la podem gestionar. 

 

El Servei d’Assessorament Jurídic a 
la Immigració (SAI)  

Aquest servei d’assessorament jurídic en 
qüestions d’estrangeria continua molt 
actiu i desenvolupant una gran tasca en 
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l’atenció a les persones. Durant el 2017 es van atendre 407 persones. Fins aquests moments, 
dintre del 2018, s’han atès ja 230 persones.  

Aquest 27 de juny, ha tingut lloc a l’Ajuntament la primera Taula d’Acollida de l’any. En aquesta 
plataforma ja consolidada, formada per administracions i entitats, s’hi tracten les qüestions de 
desigualtat, vulnerabilitat i que generen preocupació, relacionades amb l’acollida de les persones 
nouvingudes.   

Altres accions de la nostra Càritas 

 Trobada de voluntariat i simpatitzants de Càritas de final de curs. Cloenda del curs, dijous 5 de 
juliol, a les 5 de la tarda, amb la presentació de l’estudi 
del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa: “Cohesió 
social a la Garrotxa: Realitats i reptes de futur”, a càrrec 
de Quim Brugué. Un estudi en el qual Càritas hi ha 
col·laborat en les sessions tècniques prèvies i amb 
algunes entrevistes amb tècnics i voluntaris.  

 Pot ser que ja tingueu a mans la “Memòria 2017 de 
Càritas Garrotxa”. Conjuntament amb aquest Butlletí 
informatiu us l’haurem enviada en format digital i podeu demanar més exemplars en paper, si 
us en calen per vosaltres o per repartir a més persones. És una bona eina per visualitzar la feina 
que fem entre tots.  

També us la podeu descarregar des d’aquí, si voleu: http://caritasgirona.cat/garrotxa. 

 S’ha tancat un any més la campanya de les guardioles en els comerços d’Olot i algunes 
poblacions de les rodalies. Aquesta ha estat la 6a edició de la campanya “No et quedis el canvi”, 
amb el suport de l’Associació de Comerciants d’Olot i l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot. La 
quantitat recollida ha sigut semblant o una mica inferior a la de l’any 
passat, però continuem valorant la presència de Càritas en la vida 
comercial de la ciutat, així com la col·laboració de les escoles de 
primària en la pintada i la trencada de les guardioles. 

 La campanya de les guardioles també s’ha dut a terme a Besalú, per 
2n any, amb un format diferent. Les guardioles, patrocinades per 
l’AMPA, s’han pintat a l’escola Salvador Vilarrasa. Es van exposar a la festa de l’escola, el dia 15 
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de juny, i van romandre a la mateixa escola fins el dia 22, també de juny, dia en què es va fer la 
trencada. 

 Com ja vam anunciar, Càritas Garrotxa ha participat en la programació de Ràdio 90, amb 
l’espai: “Una hora amb Càritas Garrotxa a Ràdio 90”. Una hora sencera de programació 
dissenyada, realitzada i conduïda des de Càritas. Podeu escoltar una part o el programa sencer, 
des d’aquí, si voleu: http://podcast.r90.org/especials/unahoraambcaritasgarrotxa.mp3 

  Ja tenim data per al proper concert de Gospel, a l’església del Carme. Es farà el diumenge 18 
de novembre amb la participació del Cor Gospel Girona i Tam Tam Gospel, de Vic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 També ja hi ha data per a la 3a edició del “Dansem.Garrotxa”: diumenge, 17 de febrer del 2019, 
al Teatre Principal d’Olot.  

 Us deixem el recordatori dels enllaços dels dos vídeos ja coneguts però que, potser, us poden 
ser útils per donar a conèixer Càritas a persones interessades. Que els tingueu sempre a mà: 

https://www.youtube.com/watch?v=WbpgshTsTpY 
https://www.youtube.com/watch?v=aMX5IxOoDag 

 

* * * * * 
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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.  
Que tingueu un bon estiu! 


