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  Ens podeu ajudar? 
 
Ens queda encara molt camí per recórrer. Vegeu, sinó, 

els comptes de Càritas Parroquial que publiquem. Les xifres son minses. Hem ajudat en tot 
el que hem pogut: l’exercici de 2013 es tanca  amb uns saldo positiu de només 439,03 eu-
ros.  N’hem donat més de 25.000. Però la nostra capacitat econòmica encara és molt limi-
tada per fer front als reptes seriosos que se’ns comencen a plantejar.  
 
També és cert que hem avançat molt. Tenim un voluntariat nombrós i disposat a servir amb 
esperit evangèlic, que pocs anys enrere era inexistent. A la parròquia la gent ens coneix i 
ens ajuda de manera palpable. I sobre tot tenim intactes les ganes de servir en tot el que 
puguem a les persones i famílies lauredianes que passen dificultats.  
 
Per això de manera immediata ens fixem dos objectius molt elementals. D’una banda, co-
nèixer millor les necessitats que sovint ens passen inadvertides.  De l’altra, aconseguir més 
socis i col·laboradors que ens permetin atendre-les com desitgem. Penseu si ens podeu 
donar un cop de mà. 

Editorial 

 

 

“El cristià no és aquell que s’omple la boca amb els pobres, no! És aquell que els mi-
ra als ulls.  Que els toca”.   (Papa Francesc) 

 

 



 

Jornada de formació de voluntaris de Càritas Parroquial 

 

Tingué lloc el dia 13 
de febrer darrer. A 
dos quarts de vuit del 
vespre hi hagué a 
l’església parroquial 
una celebració euca-
rística amb assistèn-
cia de la major part 
dels voluntaris de Cà-
ritas Parroquial.  
 
En l’homilia, Mn. Pepe 
Chisvert feu una glos-
sa de la figura del vo-
luntari i donà gràcies 
a Déu per l’èxit de la 

campanya de Nadal, remarcant no solament els resultats materials obtinguts sinó també i 
molt especialment la sensibilització de la població de Sant Julià vers  els problemes de les 
persones necessitades de la parròquia, manifestada en les múltiples iniciatives solidàries 
sorgides espontàniament. 
 
A les 8, a les sales renovades de la Catequesi parroquial, Mn. Ramon Sàrries pronuncià 
l’anunciada conferència sobre Voluntari/a, per què no?  davant d’un nombrós públic integrat 
majoritàriament per la nos-
tra gent de Càritas. 
 
Després d’una breu intro-
ducció el conferenciant 
exposà la fonamentació 
b í b l i c a  i  d e s p r é s 
l’antropològica del volunta-
riat, i seguí explicant què 
és ser voluntari i com ha 
de ser el voluntari. Parlà 
dels riscs que s’han  de 
superar i dels béns que els 
voluntaris poden oferir, 
acabant amb unes interes-
sants recomanacions de 
tipus pràctic. 
 
L’exposició del consiliari de Càritas Andorrana plagué molt als assistents que dedicaren al 
conferenciant un llarg aplaudiment. 
 
L’acte es va cloure amb un pica-pica ofert, costejat i servit per un grup de voluntaris de Cà-
ritas Parroquial de Sant Julià de Lòria. 
 

 



 

Els resultats definitius de  
la Campanya de Nadal 

Durant la darrera campanya Càritas Parro-
quial ha recollit a Sant Julià de Lòria: 
 

 4527  unitats de productes alimentaris 
   269  id. de productes d’higiene personal  
   121  id. de productes de neteja domèstica 
     56  id. de productes diversos. 
 
Tot està degudament emmagatzemat i clas-
sificat i esperem que serà suficient per aten-
dre les necessitats de les famílies de la par-
ròquia en el curs de tot l’any. De tota mane-
ra, com que la validesa dels envasos de llet  
de què disposem caducarà abans, haurem 
de fer segurament una nova demanda 
d’ajuda. 
 
La resposta de la gent de la nostra parròquia 
ha estat magnífica i ha superat en molt els 
resultats de la campanya de 2012, com re-
flecteix el gràfic annex.  Moltes gràcies a 
tots. 

 
1. Productes alimentaris 
2. Productes d’higiene personal 
3. Productes de neteja domèstica 
4. Joguines i productes diversos 
 
Les columnes blaves corresponen a l’any 2012 i les 
vermelles al 2013 

 

Una bona notícia 

 

 
Caritas Nacional ens 
ha reintegrat en-
guany el percentatge 
que per prescripció 
estatutària li corres-
pon de l’import de 
les quotes de socis 
satisfetes l’any 2013. 
 
A Càritas Parroquial de Sant Julià agraïm 
aquesta decisió que reforça notablement 
les nostres modestes finances. 

  

Les monedes de la viuda pobre  
de l’Evangeli 

 

En ocasions trobem a la bústia de Càritas 
petits donatius anònims, sovint de pocs 
euros, que agraïm d’una manera  molt es-
pecial.  
 
Ens fan suposar que provenen de perso-
nes de limitats recursos econòmics que 
donen el que poden i fan un sacrifici més 
gran que altres donants. 
 
I ens fan presents les paraules de Jesús 
que recull l’evangeli de Marc (12, 43-44): 
“En veritat us dic que aquesta vídua pobra 
ha tirat al tresor més que tots els altres. 
Tots han donat el que els sobrava; ella, en 
canvi, ha donat tot el que posseïa, tot el 
que tenia per viure” 
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Sopar solidari de Càritas Andorrana 

La fira de Santa Llúcia i la cursa Sant Silvestre 2013 

 
El dia 28 de gener darrer els Cònsols Major i Menor de la parròquia, Srs. Montserrat Gil i  
Manel Torrentallé, van fer lliurament als representants de Càritas Parroquial de Sant Julià 
de Lòria, de les quantitats de 3.545 i 259 euros. La primera correspon a l’import de la re-
captació íntegra de les inscripcions de la Cursa Popular de Sant Silvestre, i la segona equi-
val a la recaptació, també íntegra, de la projecció de pel·lícules feta amb motiu de la Fira 
de Santa Llúcia. 
 

Càritas Parroquial agraeix una vegada més el gest solidari del Comú de la nostra parrò-
quia.  

 

 
El dia 26 de març es celebrà l’anunciat Sopar-Col·loqui Solidari organitzat per Càritas Naci-
onal Andorrana en el que intervingué el Sr. Josep Miró i Ardèvol, president de e-cristians i 
ex conseller de la Generalitat de Catalunya.  
L’acte es desenvolupà en un ambient molt agradable i reuní  més d’un centenar de perso-
nes, entre elles el Sr. Arquebisbe Joan Enric Vives i el Srs. Síndic General i Cap del Go-
vern i altres autoritats. Hi assistiren també uns representants de la nostra Càritas Parroqui-
al de Sant Julià de Lòria. 



 

El full informatiu de  
Càritas Parroquial 

 

 

 
 
   
Ens interessa divulgar-lo, d’una manera 
especial entre les famílies de Sant Julià de 
Lòria.  
 
Sabem que com més gent coneguin Càri-
tas, més ens ajudaran i com més ajuda  
tinguem més per la nostra part podrem 
ajudar. 
 
Estarem contents si ens dieu que el voleu 
rebre en versió electrònica. Per evitar des-
peses ja no fem la versió paper. 

 
Envieu-nos un mail a la nostra adreça:           

caritassantjulia@andorra.ad 
o be telefoneu-nos en hores de servei al 

telèfon 842 762. 
 

Naturalment la tramesa és gratuïta. 

 

Visites a persones malaltes  
o que viuen soles 

 

Tenim un petit grup de voluntaris que visiten 
persones malaltes o que viuen sense com-
panyia a la nostra parròquia o estan interna-
des a l’hospital. 
 
Si algú està interessat en fer aquest tipus 
d’ajuda, pot posar-se en contacte amb nosal-
tres o amb el Mossèn. 

 

Els aliments que ens fan falta 

Malgrat que ara tenim el magatzem d’aliments 
en general ben proveït, fa uns dies ja hem ha-
gut de comprar uns dos-cents pots o capses 
de llet addicionals. 
  
La llet és un dels productes dels que sempre 
anem curts ja que es tracta d’un aliment de 
primera necessitat que se'ns demana molt es-
pecialment per famílies amb infants.  
 
Per això preguem a les persones  que volen 
ajudar-nos amb productes alimentaris que amb 
preferència ens donin llet envasada. Ens fa-
ran un gran favor i els ho agrairem. 

  

Un barem  
per valorar  
l’almoina 

 
 
 
 
 
 
 

En ocasions ens preguntem el valor de la 
nostra almoina. Donem prou? Hauríem 
d’ajudar més ?  
 
El papa Francesc ha dit recentment que des-
confia de l’almoina que no costa i no fa mal.  
 
És un barem simple i fàcil d’aplicar. 

 



 

Transeünts i passavolants  

  

 És un fenomen que va 
de baixa. Fa uns anys 
eren relativament nom-
broses les persones 
estrangeres transeünts 
que, especialment els 
dies de molt fred, de-
manaven un plat calent 
o bé un lloc per passar 
la nit. 
 

Ara són menys i generalment venen a ho-
res extemporànies i per això acostumen a 
ser ateses directament pel Mossèn.  
 
Càritas Parroquial els facilita un val per di-
nar o sopar i un altre per dormir en establi-
ments que tenim concertats. 
 
L’any 2013 Càritas Parroquial només ha 
hagut d’invertir en aquest tipus d’ajuda 
253,80 euros en concepte d’alimentació i 
165,21 euros en allotjaments ocasionals. 

 

 

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

 

 

 
Pot fer-se soci, 
Pot fer un donatiu, 
Pot fer un abonament bancari 
 
 
 
Posi’s en contacte amb nosaltres:  
Av. Verge de Canòlich, 21.  AD600 St. Ju-
lià de Lòria. Tel. 842.762 (hores de servei).  
Mail: caritassantjulia@ andorra.ad 
C/c Crèdit Andorrà: AD90 003 1101 1091 
4031 0102 

 

Llegim que uns cristians del País Basc, després de 
reflexionar sobre l’actual situació de crisi social i 
econòmica, han assumit, entre altres,  els següents 
compromisos personals: 
 
1.- Donar un dia del sou/pensió al mes per als més 
desafavorits. 
2.- Oferir 2 o 3 hores setmanals de treball voluntari 
en tasques de “transformació social”, preferentment 
en organitzacions que es preocupen de les neces-
sitats dels més pobres i busquen un model socioe-

conòmic més just i més humà. 
3.- Actuar com a contribuents èticament responsables, pagant tots els impostos sense 
fraus ni martingales legals. 
4.- Visitar, almenys dues vegades l’any, una botiga de  comerç just. 
 
Ens sembla una bona manera de començar, que ens pot fer reflexionar a tots. 

 

Compromisos cristians davant la crisi 



 

A Càritas Parroquial tenim alguns volunta-
ris que, si se’ls avisa amb antelació,  estan 
disponibles per acompanyar i transportar 
amb el seu vehicle a persones de recursos 
limitats que viuen soles o es desplacen 
amb dificultat, a fi de fer gestions puntuals 
com visites mèdiques , tràmits burocràtics, 
o coses semblants. 
 
Demaneu-nos, si us plau, informació al 
telèfon 842 752, en hores de servei, o bé 
parleu amb el mateix Mossèn. 
 

 

Un servei que podem fer 

 

Temps de Quaresma  

 

A Càritas volem ajudar 

 
 
A Sant Julià de Lòria hi ha necessitats que no 
coneixem, que fins i tot no tenim previstes  o 
ni tan sols intuïm. Poden ser necessitats ma-
terials, prestacions no cobertes pel sistema 
de seguretat social o potser mancances mo-
rals com problemes de solitud o aïllament.  
 
Parleu-nos-en, si us plau.  No  podrem soluci-
onar-ho tot, ni  molt menys,  però tenim ga-
nes d’ajudar-vos en tot el que puguem.  

 

 

Oració, dejuni i almoina,  
 

És la triple crida que ens fa l’Església en 
temps de Quaresma. 
 
Estimar Déu i estimar els altres, aquests 
altres que són la imatge de Déu. 
Ho hem tingut en compte?   

 
Si no ho hem fet, encara hi som a temps. 

I a Càritas podem ajudar a ajudar. 

 

Quan l’economia familiar 
va malament, tot son difi-
cultats. 
 
La suspensió del submi-
nistrament elèctric per im-
pagament de rebuts cons-
titueix un trauma per les 
conseqüències que com-
porta –llum, cuina, cale-

facció, etc. 
 
Per això més d’una vegada Càritas Parroqui-
al ha d’assumir de gust el pagament de les 
quantitats degudes i contribuir així al restabli-
ment del servei.  
 
No dubteu en consultar-nos. Després de fer 
les verificacions pertinents, procurarem do-
nar-vos l’ajuda necessària. 

 

Pobresa energètica 



   

Voleu ajudar una persona o família determinada? 

 

 
Més d’una vegada ens trobem amb algú 
prop nostre que passa dificultat i voldríem 
ajudar-lo, però no gosem.  
D’una banda, tenim por d'humiliar-lo so-
bre tot si l’ajuda ha de ser de tipus econò-
mic i no ens ha estat demanada.  
D’altre costat, si el que oferim és impor-
tant, tampoc no ens plau oblidar  la norma 
evangèlica que recomana que la mà es-
querra no sàpiga què fa la dreta.  
 
A Càritas Parroquial podem solucionar el 
problema i ja ho hem fet diverses vega-
des.  
Parleu privadament, si us plau, amb el Mossèn o amb el voluntari amb qui tingueu més 
confiança.  
Càritas Parroquial, amb total discreció i reserva, farà que la vostra ajuda arribi a la família 
necessitada  que no tindrà res a agrair-vos perquè no coneixerà qui és el veritable benefac-
tor.   I aleshores, com llegim a l’Evangeli, el nostre Pare del cel, que veu el que és amagat, 
us ho recompensarà. 

 

Contra la discriminació racial 

 

El passat dia 21 de març es celebrà el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Discriminació Racial. És una oca-
sió de reflexionar per veure si queda entre nosaltres al-
gun sentiment de rebuig vers als diferents, als que no son 
exactament igual que nosaltres. Un sentiment absoluta-
ment anticristià que malauradament perdura. 
 
Necessitem treballar per la convivència intercultural. Càri-
tas ens empeny a construir espais humans acollidors, 

incloents, enriquidors, lliures d'estereotips i de prejudicis vers els nous veïns i veïnes. 
 
El papa Francesc ens recorda que “son infants, dones i homes que han abandonat  o han 
estat obligats a abandonar les seves cases per moltes raons, que comparteixen el mateix 
desig legítim de conèixer, de tenir i, sobretot, de ser quelcom més”. 
 

 

 

“No pot ser que no sigui notícia que un pobre vell sense casa mori al carrer i que   ho 
sigui que la borsa ha caigut dos punts. Això és exclusió. No es pot tolerar que es 
llenci menjar mentre hi ha gent que passa fam. Això és iniquitat”  (Papa Francesc) 



 

Els comptes de Càritas Parroquial 

 
Ens plau publicar els comptes de l’exercici 2013 presentats pel nostre 
tresorer i aprovats per la Junta de Càritas Parroquial. Com de costum, 
han estat exposats a l’atri de l’esglesia parroquial de Sant Julià de 
Lòria i estan a disposició de tothom.  



 

La Harley-Davidson del papa  

 

El juny de l’any passat, la casa Harley-Davidson per 
celebrar el 110 aniversari de la fundació de la compa-
nyia, organitzà una concentració de motoristes a Ro-
ma i una visita al papa Francesc, en ocasió de la qual 
els dirigents de l’empresa obsequiaren al papa amb 
dues motos de la coneguda marca nord-americana. 
 
El papa volgué que una de les  Harley, del model Da-
vid Super Glide, en la qual estampà la seva signatura, 
i una caçadora de cuir, també obsequi de la casa Har-
ley, fossin subhastades.  
 

La subhasta se celebrà a la casa Bonhams de París el dia 6 de febrer darrer. Els imports 
obtinguts, 241.000 i 50.000 euros, una vegada deduïdes les despeses de transport i impos-
tos, han estat destinat a l’alberg Don Luigi de Liegro de la capital italiana on Càritas Roma, 
des de fa molts anys, ha tingut i te cura de milers de persones sense feina ni recursos. 
 

  

El pensament del papa Francesc 

 
“El fonament de l’espiritualitat de Càritas és donar-se a si mateix, 
sortir d’un mateix, estar al servei continuat de les persones que 
viuen en situació de perifèria.   
 
Una espiritualitat que pot tenir la seva inspiració en Mateu 25.  
Jesús, quan acabem el nostre pelegrinatge, no ens dirà: Et felici-
to!, vine, entra perquè  vas estudiar tan bé la vida,  saps tanta 
teologia, saps això  i saps allò. No!  Tot això està molt bé. Però ens dirà, vine, perquè vaig 
tenir fam i em vas donar menjar, vaig estar empresonat i em vas venir a veure, vaig estar 
malalt i vas venir a curar-me, estava sol i em vas acompanyar”. (16.Maig.2013) 

 

A Càritas Parroquial volem que tots els infants 
de Sant Julià de Lòria que ho desitgin puguin 
participar el juliol o l’agost proper a  colònies 
d’estiu i hem fet les previsions corresponents. No 
volem que cap infant es quedi a casa per manca 
de recursos econòmics suficients. 
 
Contacteu, si us plau, amb el Mossèn o qualse-
vol voluntari de Càritas, i us ajudarem amb la 
màxima discreció. Però, sobretot, feu-ho aviat, 
no espereu a última hora. 

Colònies d’estiu 2014 

 


