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Ajuda a Càritas Parroquial  
 
Com dèiem en un anterior full informatiu, el Comú de Sant Julià de Lòria va 
lliurar a Càritas Parroquial l’import de 753,50 euros, corresponent a la 
recaptació de la patinada solidària i al 25% de la venda d’entrades dels 
Pastorets del mateix dia.  Vegeu en la foto, el lliurament del xec fet per la 
consellera de Cultura Maria Servat al president de Càritas Jordi Gonzàlez, en 
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presència del representat del Consell de festes i promotor de les esmentades 
activitats, Ivan Duran. A part, el Comú també ha fet entrega a Càritas 
Parroquial de la quantitat de 360 euros recaptada en les jornades de kindalini i 
ioga.  
Càritas agraeix al Comú de Sant Julià i a les entitats i departaments que han 
organitzat i participat en els diferents actes les seves aportacions en favor de 
les persones necessitades de la parròquia. 
 
 
 
 

 
 
 
Les obres del nou local de la Parròquia 
 
Han començat les obres de rehabilitació del petit local annex a la Rectoria i 
esperem que ben aviat puguin acollir els serveis de Càritas Parroquial en 
benefici de tots..  
 
 
Ajuda alimentària de productes frescos 
 
Les despeses de Càritas Sant Julià derivades de la compra de productes 
frescos (carn, peix, fruita i verdures. que no es troben al Banc d’Aliments) per a 
famílies de Sant Julià sense recursos,  s’han reduït  notablement aquest any 
darrer ja que les corresponents als mesos de gener a setembre del mateix any 
han estat assumides directament per Càritas Nacional. Això ens ha permès 
dedicar els imports estalviats a cobrir altres necessitats de persones de la 
Parròquia.   
 
 
Els comptes de 2012 
 
Estan exposats a l’entrada de l’església parroquial.  Els ingressos han sumat 
18.856,80 euros  que corresponen a aportacions de Càritas Nacional 
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(2.875,69), despeses recuperades CASS (301,51), campanyes solidàries 
(1.139,10), donatius (1.801), quotes de socis (9.139,50) i subvencions (3.600). 
Les despeses importen la quantitat total de 16.150,45, que corresponen als 
conceptes d’ajuda alimentària a part del Banc dels Aliments (5.535,57), ajuda 
per allotjament i subministraments (1.263,38), ajuda a desplaçaments (222,75), 
ajudes escolars (520,55) i ajudes mèdiques i farmacèutiques (3.462,10). 
Completen el capítol les aportacions a Càritas Nacional (5.137,10) i les 
despeses de correus (9 euros). 
Els comptes de referència ens suggereixen dues consideracions. La primera 
ens fa veure la  necessitat que tenim d’ampliar el nombre de socis. Amb més 
socis podríem fer molt més.  La segona ens permet remarcar l’absència de 
despeses d’administració, reduïdes l’any passat a la quantitat simbòlica de 9 
euros.  
 
 
 
Projecte de col·laboració amb Càritas Parroquial 
 
Hem rebut una generosa oferta del Centre Comercial River que està disposat a 
subministrar, sense càrrec, a Càritas Parroquial una determinada quantitat 
mensual  de productes frescos per a persones i famílies de la Parròquia amb 
pocs recursos.  En aquest sentit s’està estudiant un conveni a l’empara del qual 
es gestionaria i es faria efectiva aquella aportació. 
Càritas Parroquial vol fer present la seva gratitud al Centre Comercial River per  
aquest gest de solidaritat cristiana. 
 
 
 
Donatius rebuts 
 
Ens ha arribat un primer donatiu anònim de 250 euros per a atendre el cost de 
les obres del nou local. Ho agraïm de tot cor al desconegut benefactor. Estem 
fent gestions prop de persones de bona voluntat de la Parròquia per aconseguir 
les ajudes que en són del tot necessàries. 
També, en concepte d’ajuda general a Càritas Parroquial, hem rebut un donatiu 
de 500 euros de part d’un altre donant de la Parròquia a qui volem fer present 
el nostre agraïment. Que Déu els ho pagui. 
 
 
Nova coordinadora  de voluntaris  
 
L’augment del nombre de voluntaris de Càritas Parroquial constitueix un signe 
evident  del creixement dels sentiment de solidaritat cristiana de la gent de la 
nostra parròquia. La coordinació de l’actuació dels voluntaris ha estat confiada 
a la Sra. Marina Besolí., a la qual Càritas vol agraïr també la seva col·laboració. 
La nova coordinadora fou presentada als voluntaris en la reunió celebrada el 
dia 11 de febrer darrer. 
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Organització dels serveis del voluntariat de Càritas 
 
La coordinadora ha proposat i la Junta ha aprovat l’esquema dels serveis dels 
voluntaris que serà com segueix: 
 
a)  Gestió d’aliments  (Cura del petit magatzem i distribució) 
b)  Gestió de la roba (Recollida i  dipòsit) 
c)  Visites a malalts i persones que viuen soles (A domicili i a l’Hospital) 
d)  Acompanyament i petits transports (Desplaçaments amb vehicle) 
d)  Detecció de necessitats i primers contactes 
e)  Reforçament escolar 
L’organigrama té caràcter provisional i s’adaptarà a les necessitats que es 
vagin presentant. 
 
 
 
 
Punts de recollida de roba per Càritas a Sant Julià 
 
A fi de facilitar la recollida de roba per a Càritas i mentre no disposem del contenidor 
adient, s’han habilitat els següents  punts de recollida: 
 
Església parroquial i Rectoria 
Serveis Socials del Comú 
Llar de Lòria 
Escola Bressol l’Espill. 
 
Les persones interessades en donar roba poden portar-la a qualsevol dels punts 
indicats. Els voluntaris la recullen periòdicament. 
 
 
 
 

Sant Julià de Lòria, abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


