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Un nou full informatiu 
L’oferim a partir d’ara als nostres socis i col·laboradors. Pensem fer-ho de 
manera periòdica per mantenir el contacte amb les persones de bona voluntat 
de Sant Julià que cooperen amb nosaltres. Volem que coneguin les activitats, 
certament modestes, de la nostra Càritas Parroquial que ells fan possible amb 
la seva ajuda. Ens agradarà també fer-los conèixer els nostres projectes i fer-
los participar de les nostres il·lusions per aconseguir entre tots una societat 
cada dia una mica més solidària i més justa.. 
 
 
Assemblea Parroquial  
El dia 30 de setembre darrer el president Jordi Gonzàlez va donar compte del 
programa de la nostra Càritas Parroquial pel proper trienni. El programa 
prudent però ambiciós ha estat preparat curosament i vol fer de Càritas 
Parroquial una institució significativa i eficaç en l’àmbit de la solidaritat i la 
justícia social a la nostra parròquia. El projecte preveu augmentar el nombre de 
col·laboradors i els recursos econòmics de què ara disposem, millorar la 
formació dels nostres voluntaris, col·laborar amb el grup de pastoral en el camp 
de la visita a malalts i persones soles, i realitzar determinades campanyes. El 
programa, que fou fet públic a l’església, el tenim imprès a disposició de les 
persones que ens el demanin. 
 
Un local per a Càritas 
Estem ultimant les gestions per disposar d’un petit local en un lloc cèntric que 
serviria de base a les nostres activitats. La rehabilitació costarà diners que no 
detraurem del pressupost de la nostra Càritas parroquial, que no permet cap 



disminució per petita que sigui. Hem demanat ajuda a Càritas Nacional. Si 
l’ajuda no és suficient, les obres les faran de manera sumària els nostres 
voluntaris deixant per més endavant les de rehabilitació definitiva. La disposició 
i adequació d’aquest local, que considerem imprescindible, constitueix el nostre 
objectiu primordial i immediat. 
 
El servei de les treballadores socials 
Es van seguint els casos ordinaris d’assistència a persones i famílies de Sant 
Julià de Lòria que demanen l’ajuda de Càritas. Al marge de la prestació 
d’aliments, l’ajuda ordinària es concreta en pagaments de lloguers, de rebuts 
de consum elèctric, desplaçaments, despesa farmacèutica,  etc. Tenim la 
voluntat de potenciar aquest servei i millorar-lo.  
La disposició del local a que hem fet referència permetrà instalar-hi un petit 
despatx, accessible a tothom, en el qual es podran atendre les persones que 
reclamen ajuda de qualsevol tipus. 
 
Atenció a transeünts necessitats 
Continuem atenent aquest servei que fonamentalment es fa efectiu mitjançant 
una ajuda ocasional i transitòria d’aliments i d’alberg.  
 
El finançament  de Càritas Parroquial   
Continua sent el punt dèbil de la nostra organització. Si no ens ajuden no 
podem ajudar. Les quotes de socis ens reportaran enguany 9.292 euros, una 
quantitat que resulta insuficient. Per qualsevol despesa extraordinària hem de 
confiar en la bona voluntat de donants ocasionals. 
Per sortir d’aquesta situació preparem una campanya que pensem portar a 
terme durant el primer trimestre de 2013 de la qual informarem al seu dia. 
 
Campanya de recollida d’aliments 
L’estem preparant per iniciar-la el diumenge 2 de desembre proper. Tenim 
previst posar caixes de recollida als centres comercials i supermercats. Ja hem 
començat les gestions per obtenir les autoritzacions pertinents. També en 
posarem, com l’any passat, a l’església parroquial. Un grup de voluntaris estan 
preparant les caixes i els cartells i tindran cura del repartiment i de la recollida 
de productes alimentaris. 
Els aliments recollits seran per a les famílies necessitades de la Parròquia i la 
resta aniran al Banc d’Aliments de Càritas. 
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