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Estem preparant el recapte de Nadal 

 

La campanya de recollida d’aliments que fem cada any per la 
temporada d’Advent i Nadal és bàsica per satisfer les necessi-
tats habituals de durant l’any encara que, pel que fa alguns 
productes determinats, no sempre el que recollim sigui del tot 
suficient. 
 
Comptant amb la bona voluntat de les respectives empreses 
que ja ens van ajudar l’any darrer, pensem fer el recapte al 
Centre Comercial River, al Centre Comercial Sant Eloi, i als 
supermercats Casal, Diagonal i Principat. En cada un d’aquests establiments comercials, 
posarem unes caixes destinades a recollir els productes que els clients ens vulguin donar. 
 
No cal dir que si algun altre establiment vol col·laborar a la campanya, acceptarem la seva 
oferta. El recapte es concreta en productes alimentaris i productes d’higiene personal i ne-
teja domèstica, 
 
Demanem als donants que escullin productes que es conserven  com arròs, pastes, lle-
gums, conserves, llet, oli, etc. i que no tinguin propera la data de consum preferent o de 
caducitat. 
 
Els voluntaris de Càritas tindran cura de recollir els productes, transportar-los i classificar-
los segons la seva naturalesa i la data de caducitat. Una vegada ateses les nostres neces-
sitats, els sobrants es posaran a disposició del Banc d’Aliments de Càritas Nacional. 

Els avantatges del nou despatx de Càritas  

L’experiència ens avala que l’esforç que hem fet en-
tre tots per posar a disposició de la gent de Sant Ju-
lià de Lòria el nou despatx de Càritas ha valgut la 
pena. 
 
Sis mesos després de l’obertura, hem pogut consta-
tar que el nombre de persones que han recorregut 
als nostres serveis ha augmentat considerablement. 
 
D’altra banda hem aconseguit fer molt més fàcil i 
més còmoda la relació de Càritas amb les persones 
i famílies de la parròquia que volem servir. 
 
Tot plegat fa que l’esforç que fan els nostres volun-
taris sigui ara més rendible i eficaç. 



 
 La demanda que vam fer en el butlletí del mes de juliol ha tingut una acollida  immediata i 
satisfactòria.  
 
La Cambra de Notaris d’Andorra, coneixedora de les nostres necessitats,  ens va oferir una 
magnífica i sòlida prestatgeria metàl·lica que contents vam acceptar i que els  nostres vo-
luntaris de Càritas han muntat, com es veu en la fotografia que adjuntem. Podem assegurar 
que feliçment la realitat ha superat les nostres expectatives. 
 
Dies després la Ferreteria Principat de la nostra població ens va fer el mateix oferiment 
que, en estar ja coberta la necessitat, vam haver naturalment de declinar. 
 
Donem gràcies a la Cambra de Notaris  per la seva generosa aportació i  també a la Ferre-
teria Principat per la seva no menys generosa oferta. Que Déu els ho pagui. 
 
Com es veu a la fotografia, tenim els prestatges bastant buits, però esperem omplir-los amb 
la col·laboració de la gent de la parròquia en ocasió de la propera campanya  de Nadal. 

La nostra demanda ha estat atesa 

Ajuda a escolars de famílies de la Parròquia 

 

A l'inici de curs hem fet diverses ajudes a famílies de la nostra 
parròquia per atendre la compra de llibres o satisfer alguna 
altra despesa de tipus escolar. Els interessats no havien pogut 
acollir-se a les ajudes oficials. 
 
Si alguna família amb limitacions econòmiques necessita en-
cara alguna d’aquestes ajudes ens ho pot demanar a Càritas 
Parroquial. Vegeu en aquest  mateix butlletí els horaris de ser-
vei.  

 
 
 

Ja tenim 
prestatgeries 
pel 
nostre 
magatzem 

 



 

L’activitat de Càritas Parroquial durant l’estiu 

 
Els nostres voluntaris no han parat durant aquests darrers 
mesos d’estiu. Els torns s’han cobert a la perfecció i no hi 
ha hagut cap persona de Sant Julià que, havent acudit a 
Càritas Parroquial, hagi quedat desatesa, sempre natural-
ment en la mesura de les nostres possibilitats. 
 
Ens plau remarcar-ho com una manera d’agrair la dedicació 
de les persones de bona voluntat que col·laboren amb Càri-
tas Parroquial  de Sant Julià de Lòria. 

 
Aquests darrers mesos hem rebut a Càritas 
Parroquial una quantitat molt gran de roba, 
molta d’excel·lent qualitat, que fins i tot ha 
superat les nostres possibil i tats 
d’emmagatzematge i que hem tramès, com 
fem sempre, al Rober de Càritas Nacional, 
amb la sola excepció d’algunes peces con-
cretes que ens han demanat algunes famíli-
es de la Parròquia i hem donat directament. 
 
Calculem a grans trets que des de comen-
çament d’any Càritas Parroquial ha rebut 
uns 3.000 kg. de roba usada, la major part 

de la qual, repetim, era de  bona qualitat i en bon estat. 
 
Agraïm a la població de Sant Julià de Lòria la seva  aportació. 

 

La recollida de roba  a Càritas Parroquial 

La detecció de necessitats 

 
Demanar costa. Hi ha persones que, malgrat les ne-
cessitats imperioses que tenen, s’hi pensen dues i 
tres vegades abans de recórrer als nostres serveis o 
als d’una altra institució. És natural. Però volem as-
segurar-los que els acollirem en el que podrem i que 
ho farem amb la màxima discreció. 
 
A Sant Julià hi ha pobresa amagada que només co-
neixen els que la pateixen. Si en sabeu algun cas, 
feu-nos-ho saber. Ajudeu-nos a ajudar.  

 
Naturalment que mai no farem res sense el consentiment de la persona o família que prete-
nem ajudar. 

 



Donatiu de productes d’higiene personal 

 

Una persona de la nostra parròquia, ens ha fet do-
natiu d’un important lot de productes d’higiene per-
sonal consistent en quatre caixes amb pastilles de 
sabó, raspalls i pasta per a les dents, tovalloletes 
per a nadons, xampú, sabó líquid de bany, etc. 
 
Hem agraït molt la donació perquè es tracta de pro-
ductes que moltes famílies deixen de comprar per 
satisfer altres necessitats més elementals i pe-
remptòries, 
Hem rebut també altres donatius de detergents per rentar la roba. Tot és benvingut. Moltes 
gràcies a tots els qui ens ajuden. 

 

 

 

La recollida de joguines per a la diada dels Reis 

 

Podem enviar aquest Full a qui ens el demani 

 

Si us interessa rebre per via electrònica aquest Full demaneu-nos-ho, si us plau. Dieu-nos 
també si voleu que l’enviem a algun familiar o amic. Tenim interès en què conegueu les 
nostres activitats i els nostres projectes en pro d’una comunitat més justa i solidària. Treba-
llem pels més desafavorits i vosaltres, poc o molt, ens podeu ajudar. 
Telefoneu-nos, si us plau, al tel. 842.762 en hores de servei, o adreceu-vos, per correu 
electrònic, a santjuliadeloria@bisbaturgell.org 

Projecte de millores al nostre magatzem d’aliments 

 

 

Càritas Parroquial col·labora amb Càritas Nacional en la campanya 
de recollida de joguines a fi que cap infant d’Andorra es quedi sen-
se obsequi de Reis. 
 
Si voleu contribuir-hI, porteu-nos, si us plau, una o més joguines 
noves. Les rebrem a partir del primer de desembre al nostre des-
patx de Càritas Parroquial. 

 

Hem observat que el magatzem de productes alimentaris necessita una 
ventilació més bona i hem decidit fer les petites obres adients per aconse-
guir la conservació òptima dels aliments. 
 
Les obres pensen fer-les els nostres voluntaris que també assumiran el 
cost del  material que s’haurà de necessitar o instal·lar.  La modificació, 
doncs, no costarà ni un cèntim a Càritas. 



 

Classes  gratuïtes d’nformàtica  

 

 

Una campanya llampec reeïxida 

 

 Aquest darrer mes de setembre ens hem vist obligats a fer ur-
gentment demanda pública d’un producte alimentari bàsic.  
 
Les existències de llet del nostre magatzem es van exhaurir i no 
ens quedà ni un sol pot o capsa. No podíem esperar de cap ma-
nera la campanya de Nadal, atesa la urgència i necessitat de 
servir un producte d’aquella naturalesa. 
 
Vam posar un cartell al despatx de Càritas demanant ajuda  i la 
resposta fou immediata. En pocs dies vam rebre uns 200 pa-
quets de llet, generalment producte de donacions anònimes, una 
quantitat  que creiem suficient per assegurar el nostre servei fins que comenci el recapte de 
Nadal. 
 
Moltes gràcies als generosos donants de la nostra parròquia! 

La formació dels voluntaris de Càritas Parroquial 

 

 
Actualment tenim a la nostra Càritas de Sant Julià 
una vintena de persones que desinteressadament 
dediquen part del  seu temps al servei de la gent de 
la parròquia que passa necessitat o té dificultats. 
 
A petició d’alguns d’aquests voluntaris estem prepa-
rant una Jornada d’estudi i formació que ens permeti 
a tots fer millor la nostra tasca i sobre tot fer-la amb 
esperit evangèlic. 
 

 Un dels nostres voluntaris ensenya informàtica a les 
persones grans o no grans que ho desitgin. Intenta 
ajuda a persones aturades o que simplement volen 
millorar la seva formació. 
 
L’ensenyança es fa de manera molt personalitzada –
màxim de dos alumnes en cada classe– als matins al 
despatx de Càrites i  en dies i hora convingudes. Les 
persones interessades poden telefonar en hores de 
servei, al despatx de Càritas, núm. 842.762,  i dema-
nar per Fernando. 



                  Petit canvi d’horaris 

 

Horaris  de servei del despatx de Càritas Parroquial 
 
Dilluns: matí, d’11 a 13 h.  (Treballadora social) 
Dimarts: matí d’11 a 13 h. 
Dimecres: matí, d’11 a 13 h. 
Dijous: tarda, de 6 a 8 h. 

 
El telèfon del despatx és 842.762. 

 

El pensament del papa Francesc 

 
Quan ens morirem no ens emportarem res del que hem re-
collit. Mai  no he vist cap camió de mudances en el seguici 
d’un enterrament. Paradoxalment només ens emportarem 
el que haurem donat. (21 de juny de 2013). 

 

  

Per raons de compatibilitat amb altres serveis, hem canviat l’horari de despatx dels dimarts 
que ara és als matins d’11 a 13 hores, en lloc  de 6 a 8 de la tarda com era abans. 
Els horaris actuals de servei son, doncs, el que queden fixats en el quadre adjunt.  

 

 

 

 

La bústia de Càritas 

 

 
La bústia de Càritas s’està convertint en un 
instrument extremadament útil. Sempre hi 
ha alguna persona que l’utilitza per diposi-
tar-hi de manera anònima la seva ajuda. 
Al costat d’algun donatiu important en tro-
bem alguns de pocs euros que provenen 
segurament de persones de pocs recursos i 
molt bona voluntat. Aquests són uns dona-
tius que valorem d’una manera molt especi-
al. Ens fan pensar en el passatge de 
l’evangeli de Sant Lluc, on Jesús fa l’elogi 
d’una vídua que dóna uns pocs cèntims pe-
rò que son tota la seva fortuna. 

 

                    Ajudes que valorem 


