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Avui enllestim el número 8 de Càritas 
Sant Julià. Vam començar  fa dos anys i 
hem introduït molts canvis. L’antiga edi-
ció impresa ha desaparegut en ser subs-
tituïda per la versió  electrònica actual. 
Ho hem fet per raons simplement econò-
miques ja que així ens estalviem les des-
peses de paper i correu malgrat que, per 
no gravar les febles finances de la nostra 
Càritas, aquelles despeses ja anaven 
exclusivament a càrrec de persones de 

bona voluntat de la parròquia. 
La modificació ens ha permès multiplicar extraordinàriament el nombre de destinataris. La 
divulgació del nostre modest butlletí ens interessa molt, d’una manera especial entre les 
famílies de Sant Julià de Lòria.  Càritas Parroquial encara no es prou coneguda. Ens ajuda 
un nombre insuficient de persones i també atenem naturalment un nombre reduït  de veïns 
de la nostra parròquia. I ens agradaria ajudar tothom.  Per fer-ho també ens agradaria co-
nèixer les persones i famílies que passen dificultat i que, per desconeixement o altres raons 
no ens demanen ajuda. 
Amb el butlletí pretenem explicar el que hem fet i el que voldríem fer però també intentem 
sensibilitzar els  lectors sobre què és Càritas, com a institució de l’Església i quina és la se-
va funció i raó de ser. Ajudeu-nos, si us plau. Entre tots ho farem tot. 
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L’evangeli de Lluc 

 

Se celebrà a la Casa de l’Església del Fener el dia 2 de juny darrer. A les 8 de la tarda  fou 
oficiada una Missa presidida pel Sr. Arquebisbe. Després a l’Assemblea fou explicada i 
comentada la Memòria corresponent a l’any 2013, que en els apartats d’acció social, for-
mació i comunicació, descriu les activitats de la institució en el curs de l’any passat així 
com els comptes i els resultats del mateix període.  
A Càritas Sant Julià disposem d’alguns exemplars de la Memòria  que amb molt de gust 
podem proporcionar a les persones interessades. 
De la nostra Càritas Parroquial van estar presents a l’Assemblea el consiliari  Mn. Pepe i 
tres membres de la Junta. 
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XXXIIIa Assemblea General de Càritas Andorrana 

La formació de voluntaris 

Estem preparant, amb l’ajuda de persones 
de bona voluntat que porten molts anys 
d’experiència en activitats de voluntariat 
uns actes de formació dirigits d’una mane-
ra especial als  pocs voluntaris que tenim 
dedicats a les visites de malalts i persones 
grans que viuen soles o en residències. 
Si alguna persona  té interès en afegir-se 
a aquest grup de voluntaris pot indicar-ho 
al telèfon 842.762 en hores de despatx o 
posar-se en contacte amb el Mossèn o 
qualsevol voluntari de Càritas de Sant Ju-
lià. 

 

“Senyor ¿quan et vam veure afamat, i et 
donàrem menjar; o que tenies set i et do-
nàrem beure? Quan et vam veure foraster, 
i et vam acollir; o que anaves despullat i et 
vam vestir? Quan et vam veure malalt o  a 
la presó, i vinguérem a veure’t? 
El rei els respondrà: 
En veritat us ho dic: tot allò que fèieu a un 
d’aquests germans meus més petits, m’ho 
fèieu a mi.” (Lluc 25, 37-40) 



 

La  bústia de Càritas 

 

 

Diada de Sant Jordi 2014.   Fira del Llibre  

 
El dia de Sant Jordi, Càritas Andorrana va participar per primera vegada a la Fira del Llibre 
celebrada a Andorra la Vella. 
Ho feu amb la presentació i venda del llibre “A la recerca de la felicitat”  de l’abat Chris-
topher Jamison, L’autor cedí els drets de la versió en català a Càritas Andorrana i un bene-
factor ha assumit el cost de la impressió i edició, amb el qual el benefici aconseguit en les 
vendes és net a favor de la nostra institució. 
 
L’obra, editada per Càritas Andorrana, ha tingut una excel·lent acollida. A Càritas Parroqui-
al de moment n’hem adquirit un cert nombre d’exemplars per distribuir-los a la parròquia de 
Sant Julià. 
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Continua sent un bon instrument de 
col·laboració a la labor de Càritas. Darre-
rament hem rebut diversos donatius anò-
nims, destinats un a l’ajuda per satisfer les 
despeses dels infants de colònies, i altres 
a les finalitats generals de la nostra institu-
ció. 
Ens plau donar gràcies a les persones be-
nefactores que ajuden Càritas. Déu els ho 
pagui. 

 

L’espiritualitat de Càritas 

“La vostra funció –
diu el Papa Fran-
cesc a la gent de 
Càritas–  és  bipo-
lar:  per un costat 
heu  d’anar  a  les 

perifèries existencials a ajudar, curar, pro-
moure i tot el que hem dit, i, per l’altre, portar 
a l’Església, o sigui a les vostres comunitats 
i diòcesis, aquest sentiment de tendresa que 
més que un sentiment és un valor, és un 
dels trets que l’Església mare no pot perdre. 
Els cristians sempre vam incórrer en desvi-
acions, sectes i heretgies quan ens vam 
posar excessivament seriosos, és a dir quan 
ens vam oblidar de la carícia i de la tendre-
sa. En fi, per a mi l’espiritualitat de Càritas 
ha d’anar per aquest camí”. 



 

Dia mundial del refugiat 

 

Els valors de Càritas 

 

Les aportacions 
econòmiques dels 
nostres socis i 
col·laboradors ens 
son imprescindi-
bles. 
 
Però tenim pocs 
socis. Per pal·liar 
aquesta penúria 
hem intentat trobar 
un o dos voluntaris 
que sense presses i 
amb tota la discre-
ció necessària però 
amb constància vul-
guin buscar algunes persones, famílies o 
empreses que ens facin aportacions periò-
diques per petites que siguin. 
 
No ho hem pogut aconseguir. És una tas-
ca certament ingrata i poc atractiva. Però 
absolutament necessària. 
 
Volem fer una nova crida. Trobarem algu-
na persona de bona voluntat que vulgui 
intentar fer aquest servei? 

 

Llençar aliments 

 

Els nostres valors són els de l’Evangeli: 
l’esperança, la justícia, la fraternitat, la soli-
daritat i el compartir. I és amb aquests va-
lors que desenvolupem la nostra acció al 
servei de les persones més necessitades, 
vetllant per la seva dignitat, amb creativitat, 
eficiència i transparència. 

 
“Els aliments que es llencen a la brossa 
són aliments que es roben de la taula del 
pobre. L’ecologia humana i l’ecologia medi-
ambiental són inseparables.” (Papa Francesc) 
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El dia 20 de juny es celebrà el Dia Mundial 
del Refugiat, una jornada que lamentable-
ment passa desapercebuda per moltes 
persones. El papa Francesc ha evocat (el 
dia 18 de juny) el drama dels milions de 
persones que per salvar llurs vides han 
hagut d’abandonar casa seva i ens ha de-
manat sentir-nos propers a elles, compartir 
les seves pors i incerteses i alleujar con-
cretament el seu sofriment. Pensem, ha dit, 
que també Jesús, la Mare de Déu i Sant 
Josep foren refugiats  a Egipte. 
Si algú te voluntat de fer alguna ajuda 
concreta es pot adreçar a Càritas Parro-
quial. Amb molt de gust la farem arribar 
immediatament a una institució adient.  

 

Una necessitat no coberta 



 

Vol ajudar persones o famílies que 
viuen  fora d’Andorra? 

A Càritas Parroquial rebem en ocasions 
donatius destinats a persones o famílies 
que viuen fora del Principat.  
No tenim cap problema i podem atendre 
perfectament aquestes ajudes a través de 
la Càritas Diocesana o Parroquial corres-
ponent. 
Càritas constitueix una gran família per a 
la qual no hi ha fronteres ni discriminaci-
ons de cap tipus. 

 

Càritas: Qui som 

 

Càritas és una entitat de l'Església catòlica 
que té com a objectiu promoure, orientar i 
coordinar l'acció social i caritativa , i la fina-
litat d'ajudar a la promoció humana i al 
desenvolupament integral de les persones, 
sensibilitzar la societat i promocionar la 
justícia social.  
 
Càritas és una entitat sense ànim de lucre i 
el seu finançament és sobretot de caràcter 
privat. Càritas està formada per voluntariat 
i professionals, i acompanya els sectors 
socials més desafavorits, caminant amb la 
triple missió de denunciar, anunciar i trans-
formar.  

 

 

Fa més feliç donar que rebre 

 

Ens ho deia amb molta sinceritat una per-
sona que ajudà la nostra Càritas Parroqui-
al  en agrair-li la seva col·laboració.  
 
És clar, que ja ho sabíem.  Aquest benes-
tar, aquesta felicitat l’evocava fa molts se-
gles, sant Pau als efesis recordant les pa-
raules de Jesús “Fa més feliç donar que 
rebre” com podem llegir als Fets dels 
Apòstols (Ac 20,35). 
 
Val la pena experimentar-ho. 

 

Càritas Parroquial 
al seu servei 

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

 
Horaris de servei: 
 
Dilluns:  D’11 a 13 h. Atès per la treballadora 
social . 
Dimarts: D’11 a 13 h.  Atès per voluntaris. 
Dimecres: D’11 a 13 h. Atès per voluntaris. 
Dijous: De 18 a 20 h. Atès per voluntaris. 
 

Tel. 842.762       

Càritas Sant Julià 



 

Els aliments que ens fan falta 

 
El nostre magatzem està generalment ben 
assortit però de tant en tant –com ja tenim 
cura d’anunciar en aquest butlletí– patim 
algunes mancances. 
 
Ara se’ns estan acabant les reserves d’oli i 
les llaunes de conserva de tonyina.  
 
Ens plau dir-ho als nostres lectors. Si voleu 
fer donacions de productes alimentaris a la 
nostra Càritas Parroquial, no us oblideu de 
les botelles d’oli ni de les llaunes de to-
nyina.     
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Aquest segon trimestre hem rebut: 
 
121 unitats de conserves de verdures 
     4 bosses de patates 
     2 paquets de galetes 
   77 pots o capses de llet, i 
   66 productes d’higiene personal i 
   12 unitats de neteja domèstica 
   46 unitats de bolquers infantils 
 
Moltes gràcies a totes les persones que 
ens han ajudat. 

 

Moltes gràcies 

 

L’impagament de lloguers 

D’on provenen els ingressos 
de la nostra Càritas Parroquial? 

 
Una de les ajudes més freqüents que dar-
rerament hem de fer està relacionada amb 
el pagament de lloguers pendents. En 
ocasions –no sempre– és suficient satisfer 
l’import d’algunes mensualitats perquè 
l’equilibri de l’economia familiar es torni a 
restablir. 
 
Però per fer-ho necessitem la vostra 
col·laboració. Si us plau, ajudeu-nos a a 
judar. 

Ens referim naturalment als comptes de 2013. 
Doncs bé, de la totalitat dels ingressos 
(28.370,17 euros), 21.066,17 provenen de 
fonts privades i 7.404 de fonts públiques., o 
sigui un 74,80 % de les primeres enfront d’un 
25,20 % de les darreres. 
 
Amb això volem remarcar la importància i la 
necessitat que tenim de l’ajuda de les perso-
nes i famílies de Sant Julià de Lòria. 
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Vostè, amic lector,  
ens pot ajudar 

 

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 

 

El servei de productes  
alimentaris frescos 

 

Qui doni un vas d’aigua ... 

 
En ocasions, quan Càritas Parroquial  resol un 
problema (lloguer impagat, despeses alimentàri-
es, necessitats mèdiques, etc.) d’una família de 
Sant Julià de Lòria  amb dificultats, pensem 
sempre que podem fer-ho  gràcies a les perso-
nes que ens fan aportacions econòmiques peri-
òdiques o puntuals. 
 
Aquell que va dir que qui doni un vas d’aigua en 
nom seu no quedarà sense recompensa, ben 
segur que ho tindrà en compte. 

 

Un llibre a la vostra disposició 

 

El temps transcorregut des de l'inici 
d’aquest servei ha posat de manifest la se-
va utilitat i eficiència.  Gràcies a la bona 
voluntat i generositat del Centre Comerci-
al River, Càritas Parroquial facilita a famíli-
es o persones determinades unes targetes 
de crèdit d’aquell centre comercial que els 
permet adquirir productes alimentaris fres-
cos, com carn, peix i làctics, que nosaltres 
no podem guardar al magatzem.  River 
n’assumeix el cost fins a un cert límit men-
sual i la resta va a càrrec de la nostra Càri-
tas. 
La targeta, que pel degut control ha de ser 
retornada a Càritas després de cada ús,  
permet que la compra pugui fer-se amb la 
màxima discreció sense que externament 
es posi de manifest que es tracta d’una 
ajuda solidària. 

 

Us recomanem el llibre 
“A la recerca de la 
felicitat”, de l’abat 
Cristopher Jamisson, 
del qual parlem en un 
altre lloc. 
A Càritas Parroquial en 
tenim alguns  de reser-
va, que podem servir-
vos amb molt de gust 
al preu de 15 euros, 
quantitat que reverteix 
íntegrament a benefici de Càritas Andorra-
na. 
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La pobresa amagada 

 

Donatiu del Comú de Sant Julià de Lòria 

 

De fora no es veu res. El drama és dins de la 
família. Abans de la crisi eren persones ben-
estants; ara, un canvi de feina obligat, una 
reducció d’hores de treball, l’atur o 
l’acomiadament d’un familiar o potser una 
malaltia inesperada amb baixa laboral inclo-
sa ha canviat les coses. Malgrat l’austeritat, 
hi ha dificultats per arribar a fi de mes, es 
demora el pagament d’alguns rebuts, i cada 
dia hi ha més problemes. No es veu la solu-
ció. 
Parleu-nos-en. Contacteu amb un voluntari 
de la vostra confiança o amb el Mossèn. A 
Càritas us escoltarem amb atenció i procurarem donar-vos alguna ajuda, la que puguem, 
per sortir del pas, i ho farem, com sempre, amb la màxima discreció. 

 

     
          

            Si tens molt, dóna molt, 
   Si tens poc, dóna poc, 
   Però, dóna sempre ! 

 

 

El Comú ha lliurat a 
Càritas Parroquial la 
quantitat de 238,55 
euros, import de la re-
captació íntegra de la 
venda de llibres durant 
la Fira de Sant Jordi 
del mes d’abril darrer. 
Ho agraïm vivament. 
 
Vegeu en la foto el lliu-
rament del xec fet a 
Canòlich pels Srs. 
Cònsols al Mossèn i a 
un grup de voluntaris 
de la nostra Càritas. 



 

Una altra manera d’ajudar 

Carritas Sant Julià 

 

 

Un euro diari 

 

Darrerament dues persones de Sant Julià 
de Lòria se’ns han ofert, cada una pel 
seu costat, per cobrir anònimament i 
quan els ho demanem, a través de Càri-
tas Parroquial, algunes despeses con-
cretes  i determinades (lloguer, consum 
elèctric o d’aigua, medicaments, etc.) que 
afectin a famílies de recursos limitats. 
 
Ho agraïm i prenem bona nota d'aques-
tes generoses ofertes. Ens suposen un 
bon coixí de reserva i de seguretat per a 
casos urgents. 

 

Al món hi ha milions de persones que 
subsisteixen –malviuen– amb un euro 
diari. 
La notícia, absolutament i desgraciada-
ment certa, ens ha de fer pensar quan 
nosaltres, alegrement, despreocupada-
ment, fem despeses inútils i ens oblidem 
dels nostres germans que es moren de 
gana. 
Pensem-hi, S i obrem en conseqüència. 

 

 

Reforçament escolar 

 

Si coneixeu algú a qui podria interessar 
rebre aquest Butlletí digueu-nos-ho, si us 
plau. Li enviarem per correu electrònic 
amb molt de gust. 
Com més coneguin Càritas més ens aju-
daran i més podrem ajudar. 
 
Truqueu, si us plau,  al tel. 842.762 en ho-
res de servei, o envieu un mail a  

caritassantjulià@andorra.ad 

El butlletí de Càritas Sant JuliàEl butlletí de Càritas Sant JuliàEl butlletí de Càritas Sant JuliàEl butlletí de Càritas Sant Julià    

 
Actualment tenim dues voluntàries que 
treballen en horaris convinguts en la tasca 
de reforçament escolar. 
Càritas ofereix aquest servei individualit-
zat a les famílies que no poden disposar 
de professors particulars. 
Informeu-vos-en al despatx de Càritas 
Parroquial o a la mateixa Rectoria. 



 

”El fill de Déu, en la seva Encarnació, ens va convidar a la revolució de la tendre-
sa”  (Papa Francesc). 
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Festa de Corpus Christi, dia de la Caritat 

 

Pobresa agreujada Un producte financer recomanable 

Darrerament hem tingut ocasió d’ajudar 
algunes persones de la nostra parròquia 
que es trobaven en situació de pobresa 
agreujada ja que no podien satisfer les 
necessitats més elementals i bàsiques.  
 
Això ens ha colpit i ens fa pensar que po-
den haver-hi a Sant Julià altres persones 
en situació semblant. A Càritas Parroquial 
tenim ganes d’ajudar-les sense excepció  
i sabem que podem fer-ho malgrat les 
nostres possibilitats econòmiques. Déu 
proveirà.  
 
Però necessitem informació. Ajudeu-nos. 
Naturalment que serem molt respectuo-
sos i no ajudarem ningú contra la seva 
voluntat. 

 

 
L’anuncia l’evangeli de Sant Mateu (6, 19-
20) que diu “No ompliu les arques amb co-
ses de valor aquí a la terra; perquè a la 
terra les coses s’arnen, es rovellen i els 
lladres entren a casa i les roben. Val més 
que reuniu tresors al cel, aquells que no 
s’arnen ni es rovellen, allà els lladres no hi 
entren a robar-los” 
 
A Càritas us oferim la possibilitat de fer 
aquesta inversió tan segura i rendible aju-
dant als germans  que passen necessitat. 
Pensem-hi. 

 

El dia 22 de juny vam celebrar a Sant 
Julià de Lòria la festa del Corpus Christi 
amb una solemne celebració eucarística 
seguida de la tradicional processó.  
 
També com a tota  l’Església se celebrà 
el Dia de la Caritat i Mn. Pepe remarcà  
que Càritas no és una Ong sinó  que és 
part essencial de l’Església, és la institu-
ció de l’amor de l’Església. 
 
En la col·lecta de la missa es recollí la 
quantitat de 821,54 euros.  
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Els  comptes d’aquest darrer semestre 

Hem superat ja la meitat de l’any 2014. Per això ens plau publicar els comptes d’aquest primer se-
mestre. Hem millorat però ens movem encara dins d’uns límits molt modestos i necessitem moltes 
més aportacions per fer moltes més coses. Ajudeu-nos, si us plau. 

 



  

El pensament del papa Francesc 

“En els pobres i en els darrers s’hi veu el 
rostre de Crist;  estimant i ajudant els po-
bres estimem i servim Crist.  
Així mateix els nostres esforços 
s’orienten a trobar la manera de que aca-
bin al món les violacions de la dignitat 
humana, les discriminacions i els abusos 
que, tantes vegades, son causa de la mi-
sèria.  
Quan el poder, el luxe i el diner es con-
verteixen en ídols, es sobreposen a 
l’exigència d’una distribució justa de les 
riqueses.  
Per això és necessari que les consciènci-
es es converteixin a la justícia, a la igualtat, a la sobrietat i al compartir”  (Papa Francesc) 
 

Càritas Sant Julià 

 

               
La demanda de botelles d’oli i de llaunes de conserva de tonyina que hem fet 
pel nostre Magatzem d’Aliments  ha tingut una  resposta immediata. A les 
po- ques hores d’haver fixat el cartell vam rebre 30 litres d’oli i 50 cai-

xetes de llaunes de tonyina d’un sol donant. 
A l’hora de tancar aquest butlletí hem rebut en conjunt: 

         84 botelles d’oli (de litre)i 70 capses de (3) llaunes de conserva de tonyina. 
           
                         Moltes gràcies als donants!                                                     
                                

    
 Darre

ra hora 

Primers resultats de la campanya de recollida d’oli i tonyina 

Bona gent que ajuda a Càritas Parroquial 

 
A La bústia de Càritas anem donant compte dels donatius en 
efectiu que anem rebent. Aquí volem fer esment de l’ajuda es-
pecial que una persona de Sant Julià, que vol restar en 
l’anonimat, dóna a Càritas Parroquial fent-nos arribar la quanti-
tat de 100 euros que ens anirà donant, mentre pugui, cada 
mes. 
No cal dir, com agraïm aquest gest de solidaritat cristiana.  
Que el bon Déu recompensi al generós donant! 
 
I esperem trobar algú altre que vulgui imitar-lo. 


