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Campanya de recollida d’aliments de Nadal 2012 
Es va iniciar el dia 1 de desembre i va finalitzar el dia 4 del present mes de 
gener. Les caixes de recollida es van situar a l’església parroquial i als centres 
comercials Sant Eloi, i River, i als supermercats Casal, Diagonal i Principat, de 
Sant Julià de Lòria.   
La preparació, el trasllat i el buidatge de  les caixes i el transport i classificació 
dels productes alimentaris i de neteja recollits va ser efectuat per nombrosos 
voluntaris de Càritas.   

S’han recollit: 

2.278 unitats de productes alimentaris 
75 unitats de productes de neteja 

Càritas vol agrair  
La generosa resposta dels donants de Sant Julià i l’exquisida col·laboració a la 
Campanya de recollida d’Aliments per part dels establiments  lauredians Centre 
Comercial Sant Eloi, Centre Comercial River, Supermercat Casal, Supermercat 
Diagonal i Supermercat Principat. A tots, moltes  gràcies.  

Nous voluntaris de Càritas Parroquial 
El dia 21 de novembre passat van ser convocades a una reunió les persones 
que en el curs de la darrera Assemblea Parroquial de Sant Julià havien 
manifestat la seva voluntat de participar com a voluntaris de Càritas.
Amb les noves inclusions el nombre de voluntaris de la nostra Càritas és de 21 
persones. 



La  Patinada Solidària  de Sant Julià 
Organitzada per l’Hble. Comú de Sant Julià va celebrar.se el dia 29 de 
desembre passat a la Plaça de la Germandat de les 20 a les 22 hores. 
Malgrat que el temps no va acompanyar, l’assistència de públic va ser 
nombrosa. La totalitat dels ingressos de la Patinada  així com un percentatge 
de la recaptació obtinguda aquell dia per la representació dels Pastorets –en 
total la quantitat de 753 euros–  fou destinada a Càritas Parroquial. A més es 
reberen 24,62 euros de donatius particulars. 
Ens plau fer constar la nostra gratitud a l’Hble Comú pel seu gest solidari. 

El nou local de Càritas Sant Julià 
Van avançant les gestions per  aconseguir la plena disponibilitat del petit local 
(antic comerç Casa Moré) i pensem poder  disposar-ne en un molt breu termini. 
No tenim encara els recursos econòmics per fer les imprescindibles obres 
d’habilitació, ja que no els volem extreure dels destinats a les ajudes a les 
persones de la Parròquia, i estem a l’espera d’algunes aportacions 
extraordinàries per part de persones de bona voluntat de Sant Julià.  

Servei d’ajuda en coses específiques 
L’hem establert aquest darrer curs. La persona o família de Sant Julià que 
tingui necessitat d’una cosa concreta (un cotxet de nens, roba per a un nounat, 
un bressol, un llit, etc.) ens ho pot demanar.  A Càritas farem el possible per 
trobar una persona que en disposi i si ho aconseguim farem arribar  l’objecte al 
peticionari. 

Ara tenim pendents les següents demandes: 

1)  un equip de roba d’esquiar per a una nena de 8 o 9 anys i unes 
botes d’esquí pel mateix infant; 
2)  Una cadira per al cotxe seient de darrere per un nen petit. 

Si coneixeu algú que es pot desprendre d’alguna d’aquestes coses, telefoneu, 
si us plau, al núm. 841062 (Rectoria).

Un nou servei de Càritas: ajuda i transport en petits 
desplaçaments 
A partir del proper mes  disposarem d’alguns voluntaris disposats a fer amb el 
seu vehicle petits serveis de transport a persones de la Parròquia que viuen 
soles o amb pocs recursos  que necessitin fer alguna gestió puntual com anar a 
la consulta mèdica, fer-se anàlisis o proves, gestions a la Seguretat Social,  etc.  
El servei serà gratuït  
Aviat podrem donar-ne la informació pertinent. 



Una altra manera d’ajudar  
A la nostra Parròquia hi ha casos amagats o ocults de pobresa que 
desconeixem. Els socis i col·laboradors poden fer-nos un gran servei posant-ho 
en el nostre coneixement i Càritas, sempre amb el previ consentiment de la 
persona o família interessada,  intentarà fer el possible per solucionar o 
almenys pal·liar el problema amb la màxima discreció possible.  
És tracta d’un tipus de col·laboració que us agrairem profundament.  

El servei d’intermediació 
Ens plau informar d’un servei de Càritas Parroquial poc conegut. Es tracta de 
fer arribar a destinataris concrets l’ajuda, ordinàriament econòmica, d’una altra 
persona que seguint el consell evangèlic vol restar en l’anonimat 
Càritas Parroquial constitueix un instrument idoni per fer aquest servei amb la 
màxima eficàcia i discreció. 

Un contenidor per a la recollida de roba 
Per facilitar el servei de recollida de roba,  estem gestionant amb l’autorització 
del Comú la instal·lació d’un contenidor al carrer, on els veïns de Sant Julià 
podran dipositar la roba que vulguin donar a Càritas. El buidatge i trasllat de la 
roba anirà a càrrec dels nostres voluntaris i dels serveis de Càritas Nacional. 
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Ajudeu-nos, si us plau

Necessitem que algunes persones de bona voluntat de la Parròquia 
ens ajudin econòmicament per tirar endavant les obres d’habilitació 
del nou local de l’Avinguda Verge de Canòlich (antic Comerç Moré) 
que destinarem als serveis de Càritas Sant Julià. Truqueu, si us 
plau, al telèfon 841062 (Rectoria) 


