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Més ben dit, ja l’hem començat, i ho hem fet amb 
més ganes d’ajudar que mai.   
Tenim un grup d’excel·lents voluntaris, amb esperit 
evangèlic i amb la millor disposició del món. 
 
D’altra banda, la gent de la parròquia cada dia està 
més sensibilitzada. Les nostres crides puntuals per 
a atendre  necessitats concretes troben sempre bo-
na resposta. 

 
Què ens falta, doncs? Senzillament encara ens manquen mitjans. Aquest curs volem posar 
èmfasi en l’objectiu d’augmentar –si fos possible duplicar– el nombre de socis de Càritas 
Parroquial.  
 
No demanem grans aportacions. Desitgem moltes, moltes col·laboracions. Que tothom, 
col·labori amb Càritas, que tothom ens ajudi segons les seves possibilitats. Qui tingui poc, 
que doni poc; qui tingui molt, que doni molt, però que tots donem.  
 
Per la nostra part insistim en actuar amb la màxima transparència i a través d’aquest butlle-
tí informem dels més petits detalls de la gestió i dels comptes de Càritas. Una informació 
que sempre tenim, actualitzada, a disposició de qui ens la demani. 

Comencem un nou curs 
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Editorial 
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Càritas  
Andorrana  
 
ha obert 
 
la nova botiga  
 
de roba   
 
de mà a mà 

 

Fou oberta el dia 11 d’agost darrer. Està situada al carrer l’Alzinaret, núm. 17, d’Andorra la 
Vella i l’horari d’obertura és de  dimarts a dissabte de10,30h a13,30h i de 16h a 20h. La 
inauguració oficial es farà aviat. 
De mà a mà ofereix roba i accessoris de segona mà de qualitat a preus molt assequibles i 
per a tots els públics. 
 
Aquesta nova iniciativa té com a finalitat  aprofitar i optimitzar els estocs de material tèxtil 
que Càritas recull de particulars i botigues i treure’n un major rendiment econòmic que per-
meti millorar el finançament dels projectes socials de Càritas Andorrana. 
 
Tanmateix Càritas Andorrana continua oferint els serveis del Rober a la seu social de 
l’entitat, carrer Sant Salvador, núm. 6, d’Andorra la Vella, destacant que aquest compleix 
una funció directament més social i solidària, especialment per aquelles famílies que es 
troben en dificultats. 

 

 

“Hem de preocupar-nos pels nostres germans i germanes que passen necessitat, 
una malaltia, un problema# Pensem-hi. “   (Papa Francesc) 



La gent que ens ajuda 
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Ja ha passat el temps de les vacances 
d’estiu. Però no tothom ha pogut fer va-
cances. Uns per necessitats laborals o 
familiars, altres per malaltia o manca de 
recursos. Com bé s’ha dit, la pobresa no 
fa vacances. 
 
Gràcies a la bona disponibilitat dels nos-
tres voluntaris, enguany, com l’any passat, 
hem pogut mantenir obert el nostre servei 
d’atenció al despatx de Càritas Parroquial 
sense cap restricció.  

 

Ja han passat  
les vacances d’estiu 

 

Resultats  de la recollida  
d’oli i conserves de peix 

 

Després de tres setmanes d’iniciar-la hem 
tancat la minicampanya de recollida d’oli 
envasat i conserves de peix. 
En aquest període de temps hem recollit 
pel nostre Magatzem d’Aliments: 
 
   124 litres d’oli i 
   309 llaunes de conserva de peix. 
 
           Gràcies a tots els donants! 

 

Colònies d’estiu 

 

Càritas Parroquial ha fet possible que 
aquest estiu tres infants de famílies amb 
recursos limitats de Sant Julià de Lòria ha-
gin pogut anar a colònies. Ho han fet a Ai-
na,  institució que ens ha donat tota mena 
de facilitats. 
 

Això podem fer-ho gràcies a la genero-
sitat dels nostres socis i col·laboradors. 

 

A començaments de 
cada mes una família 
de Sant Julià, que vol 
restar en l’anonimat, 
ens porta a Càritas 
una caixa amb produc-
t e s  a l i m e n t a r i s 
d’exquisida qualitat. 
Naturalment l’ajuda 
ens ve com l’anell al 
dit, i ens permet també 
donar qualitat a la nostra ajuda 
Però ens interessa ara remarcar el gest de 
solidaritat  cristiana que fa la família prota-
gonista del relat. Ens agradaria que tin-
gués imitadors. 
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Voluntaris  de Càritas 

 

La campanya de Nadal 2014 

  

Ens referim novament als voluntaris de Cà-
ritas Parroquial que es dediquen a visitar i 
acompanyar persones grans, malaltes o 
que viuen soles. Es un petit grup que vo-
lem potenciar perquè fan una tasca molt 
important.   
El mes de juliol darrer va tenir lloc la pre-
vista  sessió de formació pràctica a càrrec 
de la Sra. Grandvallet que fou molt interes-
sant. D’altre costat, en el curs que tot just 
hem començat pensem dedicar una espe-
cial atenció a tots els nostres voluntaris 
 

Encara falten dies per iniciar-la, però  ja 
l’estem preparant. En el proper butlletí ja en 
podrem avançar els resultats. 
No ha d’oblidar-se que es tracta d’una actu-
ació que ens permet disposar de productes 
alimentaris i de neteja  per atendre gairebé 
totes les necessitats de la gent de la nostra 
parròquia durant l’any. 
És cert que de tant en tant ens toca fer una 
crida demanant alguns aliments concrets 
que s’han exhaurit però també ho és que el 
contingut bàsic del nostre magatzem depèn 
d’aquesta col·lecta. 
D’altra banda, la campanya de Nadal és una 
ocasió propícia per sensibilitzar la població 
vers el problema dels lauredians que pas-
sen dificultats.  

 La despesa farmacèutica 

 

La crisi ha posat de manifest un problema 
que abans gairebé no existia. Hi ha famílies 
que tenen dificultat per avançar l’alt preu 
d’alguns medicaments,  que després els re-
emborsa en bona part la seguretat social. 
Si a algú de la parròquia l’afecta aquest  
problema li preguem que no dubti en recór-
rer a Càritas Parroquial.  
Parleu-ne amb el Mossèn o un voluntari de 
la vostra confiança i procurarem ajudar-vos.  

 
 
És un petit llibre de 
José Carlos Berme-
jo que porta el títol 
La visita al enfermo. Buenas y malas 
pràcticas.   
Pot interessar  a tots aquells que es dedi-
quen a visitar malalts o persones que pas-
sen dificultats. Està editat per Editorial 
PPC, de Madrid, té 168 pàgines i el preu 
és assequible (10 euros). 
 

 

    

    
   El  llibre 
   que  avui 
   seleccionem 



 
Per fer-se soci de Càritas  li oferim les se-
güents opcions: 
 
1.-  Reculli la butlleta a l’atri de l’església 
parroquial, de 9 del matí a dos quarts de 9 
del vespre (sempre n’hi ha); o bé al des-
patx de Càritas en hores de servei. 
 
2.-  Telefoni al mateix despatx de Càritas 
Parroquial, tel. 842752 en hores de servei, 
i li portarem la butlleta a casa seva. 
 
3.- Faci’ns arribar la butlleta. Pot tirar-la a 
la bústia. 
 
3. O encara més fàcil: parli amb Mossèn 
Pepe o  amb qualsevol voluntari de Càritas 
i li prepararem tot nosaltres. 
 

Càritas Parroquial al servei 
de la gent  de Sant Julià 

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       
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Els cristians perseguits de l’Irak 

“Una catàstrofe humanitària que amenaça con-
vertir-se en un veritable genocidi”. Així ha definit 
el Patriarca de Bagdad el terrible èxode dels cris-
tians de Mosul que fugen de la persecució  del 
califat islàmic. Més de 100.000 persones ho han 
deixat tot marxant a peu vers el Kurdistan per 
salvar la vida. 
Malgrat la crida que ha fet el papa Francesc con-
tinua el via crucis dels fugitius, homes i dones, 
infants i vells, que malviuen sense menjar ni aju-
da de cap mena. 
Asia News, una institució cristiana italiana ha ini-
ciat una campanya titulada “Adoptar un cristià de 
Mosul” que intenta ajudar-los. Necessita 160 eu-
ros per alimentar un fugitiu durant un mes, o 40 
per una setmana, o simplement 5 euros durant 
un dia. La recaptació és enviada al patriarca de 
Bagdad. 
Un grup de cristians de Sant Julià de Lòria ja ha 
fet la seva aportació. 
Si algun lector vol ajudar ens pot demanar infor-
mació o el número de  compte bancari o bé sim-
plement que nosaltres li cursem en nom seu i 
sense cap despesa el donatiu i després li lliurem 
el rebut. 
 

També es pot trobar directamente informació al 
web Help AsiaNews.it 
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La conscienciació dels infants 

Transport de la roba  
que recollim a Sant Julià  

 

A Càritas Parroquial rebem mensualment 
una gran  quantitat de roba usada que la 
gent ens porta i que naturalment excedeix 
en molt de les necessitats puntuals de la 
gent de la parròquia. Per això, més del 
98% de la roba recollida l’enviem a Càritas 
Nacional a Andorra la Vella.  
El transport anava exclusivament a càrrec 
de l’incansable Pep Visa, de Càritas Nacio-
nal. Però ja fa mesos que l’ajuden fent viat-
ges en vehicle propi alguns voluntaris de la 
nostra Càritas. 
És un servei que agraïm profundament. 

Una excel·lent iniciativa de  
Càritas Diocesana d’Urgell 

 

Càritas Urgell ha creat Nougrapats, una 
empresa que vol facilitar la integració soci-
olaboral de persones en situació o greu 
risc d’exclusió social a les comarques 
d’Urgell. 
 
Les activitats previstes son la recollida tria, 
manipulació i venda de roba usada,   nete-
ja per a particulars i empreses, bugaderia 
no industrial i serveis de costura.  
 
Es tracta d’una nova iniciativa  que pot re-
portar un indubtable benefici social a per-
sones de la  Seu i comarca.  
 
Desitgem als companys de Càritas Urgell 
el millor dels èxits. 

 

 

A Càritas ens interessa que els infants i 
joves de Sant Julià de Lòria siguin sensi-
bles vers els problemes de les persones 
que passen necessitat. 
 
Càritas Parroquial està preparant una cam-
panya en aquest sentit que esperem portar 
a terme en els propers mesos. Ja us infor-
marem. 

 

Càritas Parroquial  
de Sant Julià de Lòria 

necessita  
que una persona de bona voluntat ens 
cedeixi temporalment, provisionalment 
i de manera gratuïta, 

          un local 
on els nostres voluntaris guardarien, 
seleccionarien i classificarien la roba 
que rebem, abans d’enviar-la a Càritas 
Andorrana. 
 
Seria una manera molt útil d’ajudar-nos i a la 
vegada donar temporalment una finalitat social 
a tants locals ara desocupats. 
 



 

La bústia de Càritas 
 

Ajuda a estudiants 
de Sant Julià 

La missió de Càritas 

 

Càritas Sant Julià 

 

La diligència del nostre tresorer ens permet 
donar compte dels donatius rebuts per Càri-
tas Parroquial en el curs del tercer trimestre 
d’enguany. 
 
Ressenyem en primer lloc uns donatius re-
gulars (els acostumem a rebre habitual-
ment) que importen 600 euros. Segueix 
després un donatiu per ajuda a estudis de 
500 euros, un altre de  la mateixa quantitat 
destinat a atendre despeses mèdiques, i 
dos més de 50 i 250 euros.  
Finalment una persona que també vol res-
tar en l’anonimat ens ha fet arribar la quan-
titat de 2.500 euros.  
 
En total, en concepte de donacions particu-
lars, Càritas Parroquial ha ingressat durant 
el trimestre la quantitat de  4.400 euros, 
més la subvenció del Comú de Sant Julià 
(primera meitat) de 1800 euros. 
 
Moltes gràcies a tots i que Déu us ho pagui! 
 
 

La missió de Càritas és acollir i acompa-
nyar les persones en situació de pobresa i 
necessitat per tal que siguin protagonistes 
del seu desenvolupament integral des del 
compromís de la comunitat cristiana. Inclou 
l’acció social, la sensibilització de la socie-
tat i la denúncia de les situacions 
d’injustícia. 
Des de Càritas volem aconseguir construir 
entre tots un món on els béns de la terra 
siguin compartits per tota la humanitat des 
de la dignitat de la persona, des del treball 
per la justícia social i des de la solidaritat i 
del compartir fratern. 

 

A començament de curs escolar 
s’acostumen a plantejar a Càritas Parroqui-
al problemes relacionats amb nois i joves 
que no poden fer front a les despeses míni-
mes que els seus estudis comporten. 
 
Recentment hem pogut atendre les neces-
sitats d’algun jove de Sant Julià que inicia 
estudis universitaris fora del país, i també 
les habituals del cost de llibres de famílies 
de la parròquia que han perdut l’ocasió de 
recórrer a les ajudes oficials establertes en 
aquest sentit.  
 
Ho hem fet després d’un examen seriós de 
les circumstàncies de cada cas, i gràcies a 
l’ajuda que Càritas Parroquial rep de per-
sones com vostè, estimat lector.  

 



 

En els pobres i en els darrers s’hi veu el rostre de Crist;  estimant i 
ajudant els que passen necessitat estimem i servim Crist. (Papa 
Francesc). 

Càritas Sant Julià 

1. Aportació de Càritas Andorrana:   5.182,93 
2. Donatius empreses i particulars  14.753,00  
3. Quotes de socis                             8.241,10  
4. Subvencions                                  1.800,00                           
 5. Altres                                               243,60 
 Total .......................................       30.220,63 
 
Les xifres posen de manifest la dependència que tenim dels donatius ocasionals, amb la 
inseguretat que això comporta. El nombre dels nostres  socis és massa petit i tenim la ne-
cessitat imperiosa d’augmentar-lo considerablement 

 

Vegi el que  
Càritas Sant Julià  
ha  ingressat 
des de l’1 de gener al 
30 de setembre de 2014 

 I vegi també 
com han estat invertits 
aquests ingressos 

 

Alimentació                             6.820,32 
Allotjament, electricitat,..         9.262,63 
Escolars                                  2.832,13 
Mèdiques i farmacèutiques     2.333,11 
Desplaçaments, transports        193,16 
Ajuda internacional                 4.500,00 
Vàries                                        200,40 
Total                                     26.141,75 
 
 

 
Com es pot veure les necessitats que, durant el període esmentat, Càritas Parro-
quial ha hagut d’atendre preferentment han estat les d’alimentació (al marge de 
l’ajuda del Magatzem d’Aliments feta en espècie, que no la comptabilitzem) i 
d’allotjament (pagament de lloguers i subministres d’electricitat, aigua i altres).  Se-
gueixen en importància les xifres relatives a l’ajuda internacional, les ajudes esco-
lars i universitàries i les despeses mèdiques i farmacèutiques.  
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    Només és  
  un acudit, 
  però ... 

 

... ens pot fer 
pensar a tots so-
bre la tragèdia de 
la fam al Tercer 
Món i la indiferèn-
cia i l'egoisme 
dels països rics. 
 
 
Ens ha estat enviat per 
un soci de Càritas Par-
roquial a qui agraïm 
l’atenció. 

Càritas Sant Julià 

 

 

Li agradaria col·laborar 
amb Càritas Parroquial 

 
Càritas no és un club privat. És una obra de 
l’Església, a través de la qual es manifesta 
l’amor del Crist. Per això és i ha de ser de tots 
els cristians. 
Ha pensat, estimat lector o lectora de Sant Julià 
de Lòria, que també V. podria col·laborar amb 
Càritas Parroquial?  
Hi ha moltes maneres de fer-ho. Des de la més 
personal i directa a la més discreta. Per què no 
es posa en contacte amb nosaltres? 
Parli, si li plau, amb el mossèn o amb qualsevol 
voluntari. 

 

Reunió de la junta de 
 Càritas Parroquial 

 

Es va celebrar el dia 16 de setembre darrer. 
Foren examinats i aprovats 6 casos d’ajuda 
i assistència a famílies de la parròquia. En-
tre altres, s’adoptaren acords relatius  a la 
celebració de la Jornada del voluntari; cam-
panya de sensibilització escolar; 
col·laboració amb el Comú sobre reforça-
ment escolar d’alumnes de la parròquia, 
detecció de casos de pobresa ignorada, i 
emmagatzement, classificació i transport de 
la roba recollida.  
La pròxima reunió està convocada pel di-
jous, dia 9 d’octubre. 



  

El pensament del papa Francesc 

Carritas Sant Julià 

 

“Ara, quan participem en la celebració 
de la missa, ens trobem amb tot tipus 
de persones: homes i dones, joves, 
nens i ancians; pobres i rics, del nostre 

poble o ciutat i forasters; persones que van soles o amb els seus familiarsW Però l’Eucaristia 
que celebro, em fa sentir-los realment tots com a germans i germanes? Fa créixer en mi la 
capacitat d’alegrar-me amb el que està content i de plorar amb el que plora? M’empeny a 
estar prop dels pobres, dels malalts i dels marginats? M’ajuda a reconèixer en ells el rostre 
de Jesús? Tots anem a missa perquè estimem Jesús i volem compartir la seva passió i re-
surrecció en l’Eucaristia. Però estimem com Jesús vol que estimem els nostres germans i 
germanes més necessitats? 
 
Un exemple. A Roma hem viscut aquests dies molts problemes socials: la pluja que ha fet 
tant mal a barris sencers; la falta de treball provocada per la crisi social que afecta el mónW  
 
Jo em pregunto i tots hem de preguntar-nos: jo, que vaig a missa, com visc tot això? Tinc 
ganes d’ajudar? Me’n preocupo? Prego pels que tenen aquest problema? O bé sóc una mica 
indiferentW o potser em preocupo de xerrar: Has vist com anava vestit aquell o com anava 
vestida aquella?  
De vegades passa això després de missa, o no? Es fa! I no s’hauria de fer! 
 
Hem de preocupar-nos pels nostres germans i germanes que passen necessitat, una ma-
laltia, un problemaW Pensem-hi. “   

 
(Fragment de la catequesi impartida durant l’audiència general del dia 12 de febrer de 2014) 

 

 
 

El papa ens invita 
 a viure l’Eucaristia  
de manera coherent 

 


