Núm. 24 – SETEMBRE de 2019
La crisi no ha passat. Sobretot per a un segment important de la societat, en contrast amb una
part molt significativa de ciutadans que cada cop creuen que això ja és aigua passada.
Bon part de la societat mostra una certa “fatiga de la solidaritat” i tendeix a desvincular-se
d’aquells que van quedant enrere obviant un problema real i que comporta greu patiment en
persones que ens són ben properes.
(Algunes conclusions del VIIIè Informe FOESSA, fet públic aquest 2019)

Benvolguts, benvolgudes,
En la vida quotidiana del nostre entorn, generalment, és bo poder disposar de períodes en
alternança que combinin treball i lleure, festa i rutina, activitat i descans, diversitat
d’estacions i climes, etc. Això que normalment tots desitgem i que ho vivim amb naturalitat,
també podem traslladar-ho a l’àmbit del voluntariat i de l’acció social. Venim d’un període
d’una certa relaxació i distensió en l’activitat de la nostra Càritas i ara, amb la represa del
nou curs, posem amb marxa nous projectes, o en recuperem d’altres que havíem deixat en
suspens amb motiu de l’estiu.
La realitat de la pobresa del nostre entorn demana la nostra col·laboració i la implicació
decidida de Càritas per acompanyar persones que -ho sabem molt bé- tenen posada tota la
seva confiança i esperança en nosaltres. No les defraudarem!

L’Acció Social de la nostra Càritas. Els programes
Acollida
L’Acollida és aquell servei que facilita un espai personal i privat que permet escoltar,
acompanyar i orientar les persones, que han acudit a
Càritas demanant ajuda. A partir d’aquí procurem, de la
manera més integral possible, facilitar eines, recursos
personals i comunitaris, que apropin les persones cap a
la solució, o la millora de les situacions de vulnerabilitat.
Malgrat que el servei d’Acollida suposa sovint l’inici d’un
itinerari o seguiment a Càritas, la primera atenció, escolta i orientació, es dona des de la
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mateixa recepció. És el lloc, on les persones manifesten, en primera instància, les seves
necessitats o demandes. Amb la intenció de no perdre de vista quines són aquestes
necessitats i demandes, que no són estàtiques en el temps, recentment, hem millorat els
mecanismes per a fer un bon recull de totes aquestes. En aquests moments, podem dir que
l’habitatge, la feina i l’empadronament són les problemàtiques més recurrents de les
persones que s’apropen a Càritas.
Les necessitats socials són canviants al llarg dels anys, i Càritas, com a entitat social, ens
veiem amb el compromís d’adaptar-nos-hi, i seguir així, lluitant per evitar noves situacions
de vulnerabilitat, amb col·laboració dels agents socials del territori.
Voluntariat
Estem organitzant la trobada de principi de curs, que serà oberta a totes les persones que
formem part de Càritas Garrotxa. Properament, facilitarem la informació, contingut i
horari d’aquesta trobada que tindrà lloc, al llarg de l’octubre, a la seu de Càritas Garrotxa.
També s’estan ultimant els detalls de la propera trobada de voluntariat de totes les Càritas
de Girona. Aquest cop, la trobada serà un matí del mes de gener, i tindrà lloc a Salt, a la
Factoria Cultural Coma Cros. Es passarà la infomació detallada de seguida que la tinguem i
s’organitzarà l’autocar per a facilitar el desplaçament.

Continuem fent crida de voluntaris per a alguns serveis, com ara: Guarderia, el Centre de
distribució d’aliments i Ser gran amb dignitat. Necessitem persones que puguin
comprometre’s regularment algun matí a la setmana, o el dijous a la tarda. Feu-ho córrer!

Càritas Garrotxa i els Joves
Escola Petit Plançó
Per a aquest curs 2019/2020, hem renovat la col·laboració de l’escola Petit Plançó
amb Càritas Garrotxa.
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En els contactes d’aquest mes de setembre s’han revisat les accions dutes a terme
el curs passat i s’han programat les específiques
per a aquest any, de les quals ja us anirem
informant.
Xerrades als alumnes de Secundària
Un cop fet l’oferiment de les xerrades que fa
Càritas, al catàleg dels Recursos Educatius de
l’IMEJO, ja hem començat a rebre les primeres
demandes. Donem les gràcies a tots els centres
educatius de la comarca que, any rere any, ens
donen l’oportunitat de donar a conèixer la nostra tasca als joves.
Programa Apadrinar un Avi
Aquest mes de setembre s’han visitat diversos centres de
secundària de la Garrotxa per a explicar aquest projecte, per tal
de poder reiniciar el voluntariat a les residències durant el mes
d’octubre.

Programes laborals i formació
Iniciem el retorn de les vacances amb ganes i nous projectes que han de començar a donar
resposta a les necessitats laborals i formatives dels i les
nostres participants.
Tenim entre mans diversos projectes que, si tot va bé, han
d'iniciar-se a finals d'any i a principis del següent:
- Un projecte de repartiment de missatgeria amb tricicle
elèctric (conjuntament amb Ecosol).
- Un projecte de formació i treball en neteja, que estem dissenyant conjuntament
amb l'Ajuntament d'Olot i el Consorci
d'Acció social de la Garrotxa.
- El projecte que tenim més encaminat és el
relacionat amb la costura i el tèxtil.
A principis d'octubre es posarà en marxa
una càpsula formativa (que inclou
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pràctiques en empresa) per a 12-15 dones sobre nocions bàsiques de costura a mà i
a màquina. Aquesta formació ha de ser el primer pas per a la creació d'un taller de
costura amb encàrrecs reals que volem que comenci a funcionar abans de final
d'any.
-

També, en els propers mesos, finalitzarà d'un dels projectes laborals amb més
trajectòria: el projecte de desballestament de comptadors, que, al llarg de cinc anys,
ha donat feina a 11 persones i ha implicat 7 empreses elèctriques i de recuperació
de residus. Arribats a aquest punt, tocarà fer balanç del procés recorregut amb les
persones i del compliment dels objectius marcats per aprendre i millorar dels
errors i seguir treballant en la línia dels encerts.

Programa Ser Gran en Dignitat
El programa d’acompanyament a les persones
grans, bàsicament a domicili, no s’ha aturat
durant el període d’estiu i el contacte entre
voluntariat i participants ha continuat
setmanalment. Aquest mes de setembre hem
tingut dues demandes més, que estem
començant a gestionar, de manera que
s’estaran atenent unes 15 de persones grans de
la nostra comarca amb situació de solitud no
volguda.
Un dels reptes que ens marquem per aquest
nou curs és continuar amb el model ACP
(Atenció Centrada a la Persona), però
incorporant la perspectiva comunitària en el
nostre model d’intervenció.

El Centre de Distribució d’Aliments
-

-

Cursos d’apoderament gratuïts i oberts a tota la població:
- Curs de cuina per joves (20 hores), a Olot. Del 7 d’octubre al 9 de desembre de
2019, els dilluns de 10 a 12 h, a càrrec de Clàudia Vidiella.

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

4

-

-

-

- I tu, què cuines? (18 hores), a Olot. Del 15 d’octubre al 12 de novembre de 2019,
els dimarts i dijous de 10 a 12 h, a càrrec de Pilar Aiguavella.
- Roba neta en un món net (8 hores), a les Planes d’Hostoles. Del 21 al 30 d’octubre
de 2019, els dilluns i dimecres de 10 a 12 h, a càrrec de Gemma Serra.
- Remeis naturals per a la salut familiar (12 hores), a Besalú. Del 22 d’octubre al 7 de
novembre de 2019, els dimarts i dijous de 10 a 12 h,
a càrrec de Gemma Serra.

Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC)
A principis d’octubre es reinicien els Tallers d’Acollida
Lingüística i Cultural de Càritas a la Garrotxa, amb tres
grups a Olot i un grup a Sant Feliu de Pallerols. Aquests
tallers tenen tres objectius principals: adquirir i/o
millorar la competència lingüística en català, facilitar
pautes administratives, socials i culturals i potenciar el
protagonisme i la participació com a ciutadans i
ciutadanes de ple dret.
Aquest any, a causa de l’increment de la demanda per participar en aquest programa, a
Olot, s’ampliaran les places per poder atendre a tothom. Això és possible gràcies a la
implicació d’un equip de voluntariat de 9 persones a Olot i 6 a Sant Feliu. A més a més,
es compta amb 9 voluntàries que es fan càrrec dels nens més petits mentre les
participants assisteixen al taller.

Programa Ubuntu
S’estan formant els nous grups de persones que
participaran aquest curs en el projecte. Els
participants tindran un espai de trobada
setmanal on podran compartir experiències i
integrar eines de gestió emocional, vàlua
personal, habilitats socials i desenvolupar
actituds d’ajuda mútua.
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Programa Grups d’Apoderament
Aquest octubre s’inicien els grups d’apoderament amb un nou format que van decidir
les pròpies participants en l'assemblea que van fer el passat juny.
Enguany hi haurà més activitats, entre elles la col·laboració amb un gimnàs de la ciutat
on les participants hi podran assistir setmanalment.

Servei d’Assessorament Jurídic a la Immigració (SAI)
El servei d’assessorament en matèria de tràmits d’estrangeria, que no descansa a l’estiu, ha
continuat creixent pel que fa a volum de demandes. És un dels serveis a través del qual,
moltes persones nouvingudes que han arribat a la comarca, han conegut Càritas i a partir
d’aquí han conegut alguns dels diferents serveis, tallers, etc.
Pel que fa a les persones ateses, darrerament, han anat sol·licitant aquest servei, amb major
freqüència, persones procedents de països llatinoamericans. Aquests casos, són
especialment sensibles, perquè l’arribada és sovint amb tota la família de cop. Això suposa,
haver de donar resposta, no només a una persona. En aquests casos, no es tracta només de
tramitar el permís de residència, sinó que cal fer front a amb altres àmbits essencials, com
ara l’habitatge, la feina, l’escolarització, l’empadronament, etc.

A banda d’aquesta demanda sobre els requisits per a l’obtenció d’un primer permís, els
tràmits més demanats són les renovacions, i els permisos per a ciutadans estrangers que
són familiars d’espanyols.
Altres accions de la nostra Càritas

 Durant l’agost es va fer el tradicional partit futbol entre U.E Olot i la S.R. Huesca, de 2aA.
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 Aquest setembre, s’ha fet, també el partit futbol amistós entre el
C.E. Besalú i la U.E. Olot. I la celebració de la Tornaboda de la
festa major de Besalú que organitza Càritas.

 Com se sap, Lluèrnia se celebrarà el 9 de novembre. Càritas hi
col·laborarà amb la venda d’espelmes.

 Us recordem el concert anual de Gospel, que es farà el diumenge 17 de novembre, aquest
any al Torín, i amb la participació de 3 grups: Cor Gospel Girona, Tam Tam Gospel de Vic
i Gospel Cor Garrotxa, de casa nostra.

 Aquest

any, el Gran Recapte es farà el 23 de
novembre.

 Diversos

equips de voluntaris estan treballant
intensament en la preparació de la nova campanya del SolidariSac i la Parada del Mercat de
Nadal.

 Tanmateix, ja s’ha posat en marxa la maquinària de preparació i coordinació dels grups de
dansa de la 4a edició de Dansem.Garrotxa. Es farà al Teatre Principal, el 16 de febrer del
2020, amb la participació de 16 grups i escoles de dansa de la Garrotxa.

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!
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