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ÒPERA SOLIDÀRIA a benefici de Càritas  Parroquial 

 
El baríton  Germán Villar  
i  la pianista Míriam Manubens  
actúen al Centre Cultural 

 

El dia 1 de desembre es celebrà a 
l’Auditori Claror del Centre Cultural i de 
Congressos de Sant Julià de Lòria 
l’anunciat recital líric a  càrrec del baríton 
Germán Villar i de la pianista Míriam Ma-
nubens. 
 
Un i l’altra, amb la col·laboració del Comú 
de la parròquia,  feren patent el seu espe-
rit cristià i solidari volent que la recaptació 
fos tota a benefici de Càritas Parroquial.  
 
L’èxit fou rotund i un nombrós públic 
aplaudí les excel·lents actuacions dels dos 
artistes. 
 
Càritas Parroquial vol agrair als protago-
nistes de l’acte, al Comú i al públic assis-
tent la seva generosa aportació. 



 

Reunió de voluntaris de Càritas Parroquial 

 
Tingué lloc el dia  12 de novembre darrer a les sales 
de catequesis de la parròquia amb  l’objecte de pre-
parar la campanya de Nadal i organitzar la publicitat, 
el buidatge de les caixes i el transport i magatzemat-
ge dels productes recollits. 
Es de remarcar que darrerament el nombre de vo-
luntaris que volen treballar amb Càritas Parroquial 
supera amb escreix els necessaris per cobrir les 
nostres necessitats organitzatives i assistencials.  
Això constitueix un bon indicatiu del nivell de solida-
ritat dels cristians de la nostra parròquia. 

  

Ja tenim  en  perfectes condicions el magatzem d’aliments 

 

 

Un dels nostres voluntaris que és un manetes i té vocació de 
tècnic ha fet, degudament assessorat, les petites obres de 
ventilació del nostre magatzem d’aliments. Ha estat tan 
oportú i ho ha fet tan bé que el magatzem ha quedat a punt 
per a acollir els nombrosos producte alimentaris que després 
hem rebut de la població de Sant Julià de Lòria en el marc 
de la campanya Nadal 2013. 
 
Gràcies a persones com el nostre voluntari  podem tirar en-
davant Càritas Parroquial sense gairebé cap despesa d’administració ni de manteniment. 

 

Inauguració del nou local del Banc d’Aliments de Càritas Nacional  

El dia 2 de desembre darrer el Sr. Ar-
quebisbe, Mons. Joan Enric Vives, va 
beneir el nou local del Banc d’Aliments 
de Càritas Andorrana situat a Andorra la 
Vella, carrer de l’Alzinaret, núm. 7, en 
presència de diverses autoritats i dels 
president i consiliari de Càritas Nacional, 
Sr. Agustí Font i Mn. Ramon Sàrrias. 
També assistiren a l’acte membres de la 
junta de la nostra Càritas Parroquial de 
Sant Julià. 
El local té la imatge d’un supermercat i 
ofereix un nova presentació que permet 
als beneficiaris autoritzats l’adquisició 

directa dels productes que necessiten. 
Felicitem als gestors de Càritas Nacional per la indubtable millora que suposa per a tothom 
la nova seu i instal·lacions del Banc d’Aliments. 

 



La campanya de Nadal 2013 

 

L’hora de donar gràcies 

  
Càritas ajuda sense tenir mai en compte la confessió, raça, gènere  

o ètnia dels beneficiaris. 

 
 

El dimarts dia 7 de gener ha finalitzat la Campanya de Nadal 
2013 i a Càritas Parroquial estem molt contents. La resposta de 
la gent de Sant Julià de Lòria ha estat generosa en extrem i go-
sem dir que ens ha ajudat tothom. Com diem en un altre lloc, di-
verses institucions i empreses han fet també el seu propi recapte 
per lliurar després a Càritas els aliments recollits. 
 
Ara els nostres voluntaris estan fent l’inventari del qual publica-
rem un resum en el proper número i que de manera detallada 
tindrem a disposició de qualsevol persona que ens ho demani. 
Mentre encara falta incloure  les darreres donacions, ja podem 
anticipar que el nombre d’unitats recollides supera la xifra de 
4.808 que reflectia el darrer recompte. 
 
Amb aquest bagatge pensem tenir reserves suficients per aten-
dre les necessitats de la gent de la parròquia que recorreran a 
nosaltres en el curs de l’any que encetem. Si no fos així i ens 
manqués alguns tipus d’aliments bàsics faríem, com hem fet el 
mes d’octubre d’enguany, una demanda  d’alguns aliments espe-
cífics. 
 
Però també és hora de donar gràcies, i ens plau fer-ho, en primer 
lloc a les institucions públiques com el Comú que sempre ha es-
tat al nostre costat. Gràcies als centres comercials de la parrò-
quia, com el Centre C. Sant Eloi, una empresa veterana que fa 
anys que ens ajuda de mil maneres; el Centre C. River que, du-
rant l’any ens proporciona també productes alimentaris frescos 
per les famílies amb pocs recursos, i el Centre  C. Punt de Troba-
da que enguany ha volgut unir-se amb entusiasme a la nostra 
campanya i ha assumit fins i tot la confecció i preparació de les 
caixes de recollida. 
 
Volem també fer present el nostre reconeixement a Supermercat 
Casal, Supermercat Diagonal i Comerç Principat per la seva coo-
peració decidida i  fidel. Sense la col·laboració  de totes aquestes 
empreses i del seu personal, el recapte no seria possible. 
 
Finalment hem de donar gràcies al poble de Sant Julià de Lòria 
que ha donat proves del seu esperit solidari, i també, d’una ma-
nera molt especial als voluntaris de Càritas Parroquial que no 
han estalviat feina ni hores treballant en mil aspectes a fi que el 
recapte tingués èxit.  

Centre C. Punt de trobada 

Centre C. River 

Centre C. Sant Eloi 



 

Una excel·lent col·laboració del Servei de Circulació  
de Sant Julià Lòria 

 

 
Anticipant-se a la campanya de Nadal, els agents i personal 
del Servei de Circulació de la nostra parròquia han fet entre 
ells un recapte d’aliments i han lliurat a Càritas Parroquial 
diverses caixes d’aquests productes a favor de les persones 
amb menys recursos de la parròquia. 
 
Càritas Parroquial agraeix aquest exquisit gest que posa de 
manifest l’esperit solidari del personal del Servei de Circula-
ció de Sant Julià. Que Déu els ho pagui. 

 

Jornada Solidària al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria 

 

El Comú de Sant Julià de lòria va organitzar al Centre Esportiu una Jornada Solidària amb 
l’objectiu de recollir aliments per a Càritas Parroquial. En el marc de la  Jornada que  tenia 
per lema “Marca el gol més solidari” s’establí un punt de recollida al mateix Centre Esportiu 
lauredià que es mantingué actiu el dissabte dia 23 de novembre de 10 a 11 i de 16,30 a 
20,30 hores, i l’endemà diumenge d’11,30 a 13,30 hores. Les aportacions foren generoses 
com posa de manifest la fotografia del lliurament dels productes alimentaris als represen-
tants de Càritas. Atès l’èxit, el recapte es mantingué fins el dia 7 de gener de 2014. 
 
Càritas Parroquial vol agrair profundament  al Comú, als directius i personal del Centre i als 
donants pel seu gest de solidaritat cristiana. 

 

 

 

Ajudeu-nos a ajudar 



 

Els infants de la Cateques i també els de la Ludoscola 
han col·laborat amb Càritas 

En la Missa d’infants i joves del dia 7 de desembre, 
els nois i noies de la Catequesi aportaren produc-
tes alimentaris col·laborant amb la Campanya Na-
dal 2013 promoguda per Càritas Parroquial.  
També els infants de la Ludoscola han fet una ge-
nerosa aportació, que Càritas agraeix. 
Al marge del valor material de l’ofrena, aquestes 
accions tenen  un significatiu valor didàctic pels 
nois i noies  que aprenen la virtut de la solidaritat 
cristiana. 

  

Col·laboració de l’empresa i del personal de Tabandor  

 

En el marc de la campanya de Nadal, el personal de 
l’empresa Tabandor S. A. ha fet un recapte de pro-
ductes alimentaris per a Càritas Parroquial, i 
l’empresa s’ha compromès ha donar, per la seva 
part, la mateixa quantitat dels productes recaptats. 
Tot ho tenim ja al nostre magatzem. 
 
Un gest magnífic que Càritas Parroquial agraeix i 
que posa de manifest  l’esperit solidari d’uns i altres. 
Que Déu els ho pagui. 

 

Iniciativa solidària de l’Escola Bressol l’Espill 

 

L’Escola Bressol l’Espill, de Sant Julià de 
Lòria, ha volgut sumar-se a la campanya de 
Nadal endegada per Càritas Parroquial  i ha 
posat en marxa un recapte de joguines i de 
productes d’higiene infantil que ha tingut un 
resultat extraordinari. 
 
El lliurament a Càritas es feu per la Directora 
de l’Escola bressol  Sra. Núria Turet en un 
acte presidit per la Cònsol Major del Comú 
de Sant Julià Sra. Montserrat Gil Torné i pel 

Conseller del Comú Sr. Carles Àlvarez Marfany. 
 
Càritas Parroquial vol fer present la seva gratitud a la direcció i personal de l’Escola i a 
totes les persones i famílies que generosament han fet les donacions. 

 



 

 

Càritas ajuda la població de les Filipines 

  
 
A Càritas Parroquial hem rebut donatius per ajudar  
les persones de Filipines damnificades pel tifó Hai-
yan que ha assolat diverses poblacions d’aquelles 
illes causant milers de morts i deixant a la misèria 
centenars de milers de persones.  Fins ara hem re-
but de persones de Sant Julià la quantitat de 4.080 
euros que hem tramès a Càritas Andorrana. 
 
La situació de la població de Filipines continua sent 
dramàtica i es fa necessària l’ajuda de tots. Si algú 
vol col·laborar encara pot fer-ho.  
 
És en moments com aquests quan es fan més presents les paraules de Jesús “tot allò  que 
fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mat. 25,40) 
 

 

Acabada la campanya de Nadal, ha arribat el moment de 
classificar els productes rebuts  no solament segons la 
seva naturalesa sinó de manera molt especial atenent a 
les respectives dates de caducitat, amb la finalitat que no 
es perdi ni una sola de les donacions.  
 
A aquesta tasca i a les preliminars del recapte s’hi han 
dedicat dotze dels nostres voluntaris. 

 

L’ordenació del nostre magatzem 

 

Empreses de la parròquia han ajudat Càritas  

 

Ens plau remarcar l’ajuda que la nostra Càritas ha rebut de diverses em-
preses comercials de la parròquia. L’empresa de neteja Tot Net, que ja 
va col·laborar l’any passat, ha fet prova una vegada més  dels seus senti-
ments de solidaritat cristiana en fer-nos lliurament d’un important lot de 
productes de neteja domèstica i d’higiene que ens permetrà atendre mol-
tes necessitats durant els propers mesos. 
 
Ho agraïm profundament. A la vegada també volem fer present la nostra gratitud a una al-
tra empresa de Sant Julià de Lòria que ens ha fet un donatiu també important i que ha vol-
gut restar en l’anonimat. Que Déu els ho pagui a uns i a altres. 
 
 



 

Millora del president de la nostra Càritas Parroquial  
després del greu accident que va sofrir 

 

Càritas Parroquial vol agrair  

   

Jordi Gonzàlez i Gonzàlez, president de Càritas Parroquial de Sant 
Julià de Lòria, està, gràcies a Déu, extraordinàriament millorat de les 
greus lesions sofertes el dia 25 d’octubre a l’autovia A 2, prop de 
Barcelona, quan socorria les víctimes d’un accident de circulació 
ocorregut a la mateixa via i un tercer vehicle  és precipità inespera-
dament contra accidentats i  socorristes. Fou intervingut quirúrgica-
ment a Barcelona i posteriorment traslladat a Andorra. Malgrat que 
encara té limitacions físiques, des de casa seva no deixa de 
col·laborar amb la nostra Càritas Parroquial. 

 
Desitgem al Jordi un prompte i total restabliment de les lesions que va sofrir precisament 
quan, fent honor a la seva condició de voluntari de Càritas i de la Creu Roja, assistia unes 
persones accidentades. 

 
Constantment rebem mostres de solidaritat de la gent de 
Sant Julià de Lòria, unes en forma de petits donatius anò-
nims que rebem a la bústia, altres a manera de facilitats de 
serveis  de diferents tipus. Un industrial de la parròquia 
ens ha col·locat, sense que li demanéssim, una maneta 
que faltava a la porta que dóna al magatzem d’aliments; un 
jove informàtic, Miguel Barreira, a qui havíem encarregat la 
reparació i posada a punt de l’ordinador, ens ha fet la feina 
sense voler cobrar-la; etc.  
 
A tots, moltes gràcies per la vostra generositat. 

 

Si alguna família de Sant Julià té necessitat  de roba  

 

 
Càritas Parroquial de Sant Julià acostuma enviar cada 
quinze dies grans quantitats de roba de totes classes al 
Rober de Càritas Nacional d’Andorra la Vella, però natu-
ralment dóna preferència a les peticions fetes per famíli-
es de la parròquia a les que podem atendre directament. 
 
Adreceu-vos, si us plau, al nostre despatx de l’avinguda 
Verge de Canòlich, núm. 21, en hores de servei. 
 



Classes de reforçament escolar 

 

Si alguna família amb recursos limitats té algun dels 
seus fills que necessita  formació complementària 
per poder seguir els seus estudis i no quedar des-
penjat, es pot posar en contacte amb Càritas Parro-
quial que cercarem un voluntari que desinteressada-
ment l’ajudi amb classes impartides en hores con-
vingudes. 
Parleu, si us plau, amb el mossèn o bé telefoneu al 
despatx de Càritas, núm. 842.762, en horari de ser-
vei. 

 

A Càritas Parroquial volem ajudar 

 

 
Unes factures hospitalàries o farmacèutiques que no po-
den ser reemborsades; unes pròtesis  especials l’import 
de les quals, per les raons que siguin, no te cobertura so-
cial,   etc. son supòsits que poden enfonsar una econo-
mia familiar ja ajustada o deficitària. 
 
Si us trobeu en algun cas difícil, plantegeu-nos la vostra 
problemàtica i, després que sigui estudiada per la treba-
lladora social, intentarem ajudar-vos amb tota discreció 
dintre de les nostres possibilitats. A Càritas volem ajudar-
vos en tot el que puguem, 

 

          

La La campanya de ReisR 

  

La vigília de la festa de Reis foren lliurats al despatx de 
Càritas  28  lots de joguines noves per a infants de Sant 
Julià a les famílies de la parròquia que ens ho havien 
demanat. Com en anys anteriors Càritas Parroquial  no 
va organitzar una campanya específica sinó que ha es-
tat beneficiària de la que porta a terme Càritas Andorra-
na a tot el territori nacional. 
 
La campanya de Reis no és massa coneguda a la nos-
tra parròquia malgrat que intentem difondre-la, i això 
ens fa pensar que encara hi ha més infants de Sant Ju-
lià que podrien beneficiar-se’n. 



                Càritas Parroquial 
Av. Verge de Canòlich, 21. Sant Julià de Lòria 

 

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. 

 

 

  

Si algú vol ajudar Càritas Parroquial,  
té moltes maneres de fer-ho 

 

Pot fer-se soci 
Amb la quota mensual, trimestral o anyal que desitgi i  pel 
temps que vulgui, omplint una butlleta que trobarà al despatx 
de Càritas, en hores de servei,   o simplement telefonant, dintre 
el mateix horari, al núm. 842.762 o bé enviant un correu a         
caritassantjulia@andorra.ad 
 

Pot fer un donatiu  
Personalment al propi despatx de Càritas o bé anònimament 
dipositant-lo a la bústia. Pot lliurar-lo també al mossèn o a qual-
sevol voluntari de Càritas Parroquial. 
 

Pot fer un abonament bancari 
Al compte corrent de Càritas Parroquial obert a Crèdit Andorrà de Sant Julià de Lòria, AD90  
0003 1101 1091 4031 0102. 
 
Pot fer un donatiu de productes alimentaris o d’higiene i neteja 
Deixant-los al nostre local o despatx, Av. Verge de Canòlich, 21 (al costat de la Rectoria), 
en hores de servei. 

 
Demaneu-nos informació, si us plau. 

Nova adreça electrònica de Càritas Parroquial 
 

caritassantjulia@andorra.ad 



 

Campanya de Caritas Internationalis contra la fam al món 

 

 
Davant de l’escàndol dramàtic dels milions de perso-
nes que passen gana i es moren de fam al món, Ca-
ritas Internationalis ha endegat una campanya a ni-
vell mundial per intentar resoldre o almenys pal·liar 
aquest paorós problema. La campanya ha estat re-
colzada personalment pel papa Francesc que ha 
demanat la col·laboració de tots. 
 
Remarca el papa que “quan  els apòstols digueren a 
Jesús que les persones que havien arribat per es-
coltar-lo també tenien fam, Ell els animà a que anes-

sin a buscar menjar. Com que ells  també eren pobres, només trobaren cinc pans i dos pei-
xos però, amb la gràcia de Déu, donaren menjar a una multitud de persones, recollint  fins i 
tot el que havia sobrat i evitant d’aquesta manera qualsevol malbaratament.”  
 
Segueix dient que “ens trobem davant d’un escàndol mundial de quasi mil milions de perso-
nes.  Mil milions de persones que encara avui passen fam. No podem mirar cap a una altra 
banda, fent veure que el problema no existeix. 
 
Els aliments que avui tenim al món a la nostra  disposició serien suficients per a tothom. La 
paràbola de la multiplicació dels pans i dels peixos ens ensenya precisament que quan hi ha 
voluntat, el que tenim no s’esgota i no s’acaba, fins i tot, en sobra i no es perd.” 
 
Es pot visionar el vídeo de l’al·locució del Papa a www,caritas.org  i a través del mateix web es poden  
fer aportacions directament a Càritas Internationalis. Així mateix es poden fer donatius al compte 
corrent de la nostra Càritas Parroquial (Crèdit Andorrà AD90 0003 1101 1091 4031 0102) indicant la 
destinació  a la campanya. 

 

 
L’escandalós contrast entre els 
països desenvolupats i els del 
Tercer Món. 
Un tema per eflexionar. 


