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EDITORIAL 

 

   Dèiem que el treball de Càritas és engrescador; 
engrescador i reconfortant. Treballar a Càritas dó-
na pau i alegria evangèliques, aquelles satisfacci-

ons  pròpies dels que prefereixen donar més que rebre i dels que donen primacia al servir  
per damunt de ser servits. 
 
Però, també és cert que qui treballa a  Càritas, malgrat tota la bona fe i tota la bona volun-
tat que hi posi,  no estarà mai exempt de crítiques.  Que s’ha ajudat una persona que no ho 
mereixia, que s’ajuda a una família mentre el marit que n’és responsable passa tot el dia al 
bar, que pel contrari potser es podria haver ajudat més a una altra, etc. etc.  
 
Més d’una vegada la crítica pot ser totalment justa.  D’una banda, perquè no som perfectes 
i, d’altra,  perquè la única manera segura de no equivocar-se és no fer res.  
 
Recentment, en ocasió de l’Assemblea General de Càritas Internationalis celebrada a Ro-
ma, el papa Francesc ha fet unes reflexions que val la pena tenir presents. “Sortir al carrer 

–ha dit- pot provocar sofrir un accident. Quedar-se segur a casa, emmalalteix.  Prefereixo 

una Església accidentada, ferida i tacada, per sortir al carrer, que no pas una Església ma-

lalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats. Vosaltres –ha dit–  
sou el motor de l’Església que organitza l’amor –Càritas– a fi que tots els fidels treballin 

junts i responguin amb obres concretes de misericòrdia”. 

 

Prenguin nota també, si els plau, de la darrera recomanació. Tots els cristians (lauredians) 
hem de treballar junts i respondre amb obres concretes de misericòrdia. Ens agradaria tro-
bar-nos tots a Càritas Parroquial. 

 

      El risc d’equivocar-se 



 

Càritas Parroquial ja  disposa d’un magatzem per la roba 

 

Feia temps que ho buscàvem.  Ens semblava que, atès el nombre relativament gran de lo-
cals tancats que hi ha a la nostra població, no 
ens seria difícil trobar una persona de bona 
voluntat que ens cedís temporalment i de for-
ma desinteressada, un petit magatzem on di-
positar la roba que rebem i classificar-la 
abans de remetre-la al Rober de Càritas Naci-
onal. 
 
Finalment ho hem aconseguit  gràcies a la 
generositat del Sr. Simó Duró i Coma que ha 
cedit gratuïtament a Càritas Parroquial l’ús 
d’un local, de reduïdes dimensions però molt 
ben condicionat i dotat de serveis, situat  a la 
placeta de la Sala de Vetlles. 
 
Per a nosaltres, és una excel·lent notícia.  El nou magatzem ens permetrà també tenir un 
petit estoc permanent de roba de qualitat que podrem oferir directament a les persones de 
Sant Julià de Lòria que en tinguin necessitat. 
 
Ens plau agrair de tot cor al Sr. Simó Duró el seu gest de solidaritat cristiana  que facilitarà 
extraordinàriament  la tasca de Càritas Parroquial. Que el bon Déu li recompensi la seva 
generositat! 

 

Càritas Sant Julià 

 

XX Assemblea General de Càritas Internationalis a Roma 

 
La XX Assemblea General de Càritas Internationa-
lis va tenir lloc a Roma del 12 al 17 de maig darrer i 
s’inaugurà  amb una celebració eucarística a la basí-
lica de Sant Pere residida pel papa Francesc.  
 
Per prescripció estatutària ha cessat el president 
Mons. Oscar A. Rodríguez Madariaga, cardenal de 
Tegucigalpa. Per a substituir-lo ha estat elegit  
Mons. Juan Antonio Tagle, cardenal de Manila 
(Filipines) per 130 vots a favor contra els 40 emesos 
a favor d’un altre candidat. Com el seu antecessor, 
el nou president és un gran coneixedor dels proble-

mes que comporta la pobresa en àmplies zones del món.  
S’ha aprovat també l’admissió de Càritas de Sudan del Sur com a nou membre de ple dret 
a la Confederació Internacional de Càritas. 
 
En ocasió de l’Assemblea el papa ha fet interessants reflexions sobre Càritas que recollim 
en altres llocs del present Butlletí. 
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El tràgic terratrèmol de Nepal 

Un gran terratrèmol, que ha tingut 
successives rèpliques, ha assolat el 
Nepal. Hi ha més de vuit mil morts i 
un nombre molt més gran de ferits. 
El Nepal és un país pobre i sense 
recursos. Necessita ajuda. A Andor-
ra la Plataforma d’ONGs humanitàri-
es ha organitzat una col·lecta nacio-
nal a la qual totes les persones de 
bona voluntat haurien de contribuir.   

 
El dia 30 de maig vam celebrar solemnement la festa 
de la Mare de Déu de Canòlich. En una publicació 
laurediana com la nostra, no podem passar-ho per 
alt.  
 
Sense poder assegurar-ho  –no som historiadors– 
intuïm que, com en altres tradicions semblants, el 
repartiment del pa beneït fou a l'inici una manera de 
donar menjar als que a l’època no menjaven tot el 
que volien. 

Festa de Canòlich 2015 

 

Una cooperant laurediana a Nepal 

 

A primers de juliol viatjà a 
Nepal, Meritxell Gonzàlez 
Campos, estudiant de Mede-
cina, que, junt amb altres 
companys de la Universitat, 
estan cooperant durant el 
temps de vacances  en un 
hospital de Nepal per prestar 
ajuda a les persones més 
desvalgudes d’aquell país 
asiàtic. 
 
La Meritxell és filla dels nos-

tres companys, Jordi Gonzàlez i Mercedes Campos, president i vocal  respectivament de la 
junta de  Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria. 
 
Felicitem la Meritxell i les seves companyes per la seva generosa actitud de solidaritat cris-
tiana. 



 

Assemblea General de Càritas Nacional d’Andorra 

El dia 18 de maig va tenir lloc 
a la Casa de l'Església del Fe-
ner l Assemblea de Càritas 
Nacional d'Andorra, sota la 
presidència de l'Arquebisbe 
d'Urgell i Copríncep, Mons. 
Joan-Enric Vives, del president 
Sr. Agustí Font i el consiliari 
Mn. Ramon Sàrries. Hi assisti-
ren representacions de totes 
les Càritas Parroquials Andor-
ranes. Per Càritas Sant Julià hi 
foren presents el consiliari Mn. 
Pepe Chisvert i el president 
Jordi Gonzàlez. També hi as-
sistí el Director-voluntari de 
Càritas Diocesana d'Urgell Sr. 
Josep Casanova. 

L'Assemblea s'inicià amb una Eucaristia a l'Església de la Mare de Déu del Fener presidida 
per l'arquebisbe i concelebrada per Mn. Ramon Sàrries, Mn. Josep Maria Solé i Mn. David 
Codina. En ella, l'arquebisbe recordà com Càritas és el rostre amable de l'Església i animà 
a què l'Església visqui amb intensitat l'opció preferencial pels pobres. En aquest sentit feu 
referència a la darrera Instrucció pastoral publicada per la Conferència Episcopal Espanyo-
la, Església servidora dels pobres. També en les seves paraules va encomanar a Déu la 
tasca del recent nou elegit President de Caritas Internationalis, el Cardenal Luis Antonio 
Tagle, Arquebisbe de Manila. 

Després d'un refrigeri de germanor va tenir lloc l'Assemblea anual, dins la qual es comentà 
el moment greu que viuen moltes persones a Andorra i les dificultats per dur a terme totes 
les ajudes suficients. S'aprovà la Memòria d'activitats de l'any 2014, i el balanç econòmic i 
es feren propostes de les activitats i programes de Càritas per al futur. L’Assemblea fou 
també una excel·lent ocasió de trobada de molta de la gent de Càritas que treballa al Prin-
cipat. 

 

 

 
Com cada any, Càritas Parroquial ha ofert ajudes a fi de que cap infant de la parròquia de 
Sant Julià de Lòria no deixi de gaudir, per manca de recursos, d’un temps de colònies du-
rant els mesos d’estiu. Les ajudes comporten el pagament de totes les despeses. 
Fins ara són quatre els infants lauredians que aquest estiu se’n beneficiaran. 

 

 Colònies 
 
 d’estiu 
 
 2015 
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Dia Mundial contra  
l’esclavitud infantil 

El dia 16 d’abril es va celebrar, un any 
més, el Dia Mundial contra l’esclavitud 
infantil instituït a fi de lluitar contra aques-
ta terrible lacra mundial. 
 
Per donar idea de la magnitud del proble-
ma reproduïm les xifres globals publica-
des recentment per les Missions Salesia-
nes. 
 
Es calcula que hi ha uns 5,7 milions 
d’infants obligats a treballar, molts en 
condicions infrahumanes;  2 milions que 
son objecte d’explotació sexual; 1 milió 
objecte de tràfic, i 300.000 infants sol-
dats. 
Aquestes xifres donen idea de la magni-
tud del problema. 

 

El servei de visita i acompanyament 
de persones grans 

No diguis que ja ho faràs un altre dia.. 
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Som una Càritas modesta, i aquest equip 
de visita i acompanyament està constituït 
només per quatre voluntaris,  
 
És curiós però no ens ho demanen gaires 
famílies, quan paradoxalment hi ha perso-
nes que es passen gairebé  tota la jornada 
soles i a d’altres els agradaria sortir una 
mica de casa. 
 
És una de les actuacions de la nostra Cà-
ritas Parroquial que passa més desaper-
cebuda. Malgrat tot, els voluntaris que la 
tenen a càrrec fan una de les tasques que 
a Càritas més valorem. 
 
Si creieu que aquestes visites poden 
fer bé als vostres familiars grans, ma-
lalts o impedits, no dubteu en comuni-
car-nos-ho. 

 

Pots fer-ho directament a la bústia de 
Càritas, o a través del Mossèn o de 
qualsevol voluntari, o amb un abona-
ment al c/c de Crèdit Andorrà núm. 
AD90 003 1101 1091 40310102 

Compromisos cristians 

    ara  a   Càritas 

Volem difondre aquest butlletí 

 

Per estimar una cosa cal 
conèixer-la. Nosaltres volem 
que la gent coneguin Càritas 
perquè aleshores  l'estima-
ran. 
 
Amb aquest modest butlletí 

ho intentem, però ens falta que arribi a 
més persones de la nostra parròquia. 
 
Una manera senzilla d’ajudar Càritas es 
fer-nos arribar les adreces electròni-
ques de persones a les quals, si els in-
teressa,  podríem enviar aquest butlletí. 
 
Esperem la vostra resposta. 



La col·laboració  de  
River Centre Comercial 

 

El sistema concertat amb el Centre Co-
mercial River i generosament tutelat per 
aquesta empresa, que permet el submi-
nistrament de productes alimentaris fres-
cos (carn, peix, ous, verdures, etc.)a fa-
mílies que passen dificultats, funciona a 
la perfecció. 
 
Entre altres avantatges, assegura la pri-
vacitat del beneficiari, la confidencialitat 
de l’ajuda, el control dels  subministra-
ments i la senzillesa del procediment. 
 
En aquestes compres, River assumeix  la 
quantitat de 500 euros mensuals, sent a 
càrrec de Càritas Parroquial les quanti-
tats que sobrepassen aquest límit. 
 
Els mesos transcorreguts des de la im-
plantació del servei ha  posat de manifest 
la correcció del sistema.  
 
En el curs del primer trimestre de 2015  
els imports totals de les ajudes d’aliments 
frescos han estat de 852,03 euros el ge-
ner,  956,34 el febrer, i 1228,20 el  març. 
En total  3.036,57 euros. 
 
Una vegada més volem agrair a  River 
Centre Comercial  la seva excel·lent 
col·laboració. 

La pobresa no fa vacances. Si tu en fas, recorda els que no poden fer-ne. A 
Càritas  Parroquial podem canalitzar la teva ajuda. Contacta amb nosaltres. 

 

Algú potser dirà que només és una qüestió  
de forma o de tracte, però nosaltres ente-
nem que és quelcom més profund. El papa 
Francesc ens ha dit que hem de fer “olor 
d’ovella” és a dir que el nostre tracte amb 
els altres i d’una manera molt especial amb 
els que ajudem, ha de ser d’afecte sincer i 
de proximitat evangèlica, trencant barreres i 
posant-nos al lloc del nostre interlocutor. 
Això ens farà perdre qualsevol “olor de des-
patx” i oblidar el més petit tic de buròcrata. 
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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. 
Qualsevol dia: Hores convingudes. 

 

Tel. 842.762       

Un estil evangèlic 



 

La bústia de Càritas 
 

 

La globalització de la indiferència 

Durant aquest segon trimestre de 2015 Cà-
ritas Parroquial ha rebut un donatiu de 
200 euros,  sis donatius de 100 euros, un 
de 50, un de 15 i un de 10, que suposen 
un total de 875 euros. 
 
Remarquem que gairebé tots son donatius 
anònims i que alguns els anem rebent ja-
de manera repetida. 
 
Càritas Parroquial agraeix profundament 
aquestes manifestacions de generosa soli-
daritat cristiana. 

El Papa Francesc ha parlat recentment 
contra el que ell anomena “la globalització 
de la indiferència”: és a dir, que a través 
dels “mitjans” ens arriba constantment el 
sofriment de tanta gent, talment que ja ens 
troba vacunats i gairebé ni ens afecta i po-
dem tots viure en una certa indiferència per 
la quantitat de sofriments que 
“coneixem” (és a dir, que sabem però no 
experimentem).  
 
Amnistia Internacional acaba de declarar 
que hi ha 50 milions de desplaçats, exili-
ats... Com el 1945, després de la segona 
guerra mundial.  
 
El Senyor donà la paraula a un mut. 
¿Donem nosaltres paraula a aquests 50 
milions sense paraula, sense drets, en 
constant trasbals o abandonament? Que la 
nostra impotència no ens faci insensibles.  
 
Preguem i preguntem-nos: puc fer-hi algu-
na cosa? Que l’excés de sofriment no ens 
faci apàtics.  

 Jaume Roig, sj 
(Transcrit) 
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Entre tots ho farem tot 

 

 

Si teniu bona voluntat i una mica de temps, 
oferiu-vos a Càritas, parleu amb nosaltres. 
Potser, de moment, no sabrem què confiar-
vos, perquè la nostra Càritas és molt mo-
desta, tenim pocs recursos i no podem fer 
tot el que voldríem.  Però com que tenim 
moltes ganes d’ajudar, ja trobarem la ma-
nera de què aviat us convertiu en voluntaris 
de Càritas col·laborant en algun servei 
concret per petit i modest que sigui. 
 

Així entre tots podrem fer-ho tot. 

 

Deixar un donatiu a la bústia de Càri-
tas és la cosa més senzilla i directa 
del món.  
 
Pots fer-ho anónimament, o bé indi-
cant el teu nom i adreça. En aquest 
darrer cas t’enviarem el rebut corres-
ponent. 



 
Obrim aquesta 
secció on volem 
informar dels 
missatges que 
els nostres lec-
tors ens facin 
arribar amb 
suggeriments o 

consideracions sobre la tasca de Càritas 
Parroquial o de la problemàtica de les per-
sones que intentem ajudar.  
 
Els lectors teniu la paraula. 

 

Un servei de  
Càritas Parroquial 

 

 

Els nostres lectors opinen 
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Com diem en altre lloc d’aquest mateix 
Butlletí, Càritas Parroquial disposa d’un 
servei de voluntaris per acompanyar per-
sones grans o que viuen soles de la parrò-
quia. 
 
Però, a més, hi ha dos o tres voluntaris, 
amb vehicle propi, disposats a acompa-
nyar a persones grans o amb limitacions 
físiques a  la consulta o visita del metge, a 
fer  gestions a la CASS, etc. 
 
Si en teniu necessitat, no dubteu en con-
sultar-nos i mirarem d’ajudar-vos  tan bé 
com sabrem. 

 
 

A Déu podem trobar-lo realment 
present en els sagraments, especi-
alment a l’Eucaristia. El podem re-
conèixer en el rostre dels nostres 
germans, en particular  en els po-
bres, els mallats, els empresonats, 
els refugiats: ells son carn viva del 
Crist sofrent i imatge visible del 
Déu invisible.  (Papa Francesc, 
11.Gener.2015) 

 

Entrevista al president de   
Càritas Parroquial 

 

Jordi Gonzàlez, president de Càritas Parro-
quial de Sant Julià de Lòria, ha estat entre-
vistat pel periodista Alfred Llahí en el pro-
grama Cròniques de la televisió laurediana.  
 
A l’entrevista Jordi Gonzàlez feu un resum 
de les activitats bàsiques que actualment 
porta a terme Càritas Sant Julià, la 
col·laboració dels socis i l’actuació dels vo-
luntaris i remarcà el progressiu augment de 
les ajudes directes fetes a persones de la 
parròquia el muntant de les quals s’ha qua-
druplicat en cinc anys. Feu també esment 
de la particularitat que les poques despeses 
de funcionament siguin assumides entera-
ment per persones al·liennes de manera 
que absolutament tot el que es recapta vagi 
destinat a l’ajuda. 
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Un text que cal llegir  

La Conferència Episcopal Espanyola ha 
publicat recentment una instrucció pastoral 
amb el títol Església, servidora dels po-
bres, en la qual després d’exposar la situa-
ció social del país veí (noves pobreses, 
corrupció i empobriment espiritual) i els 
factors que l’expliquen, assenyala els prin-
cipis de la doctrina social de l’Església apli-
cables (dignitat de la persona, destinació 
universal dels béns, solidaritat, bé comú, 
principi de subsidiarietat i dret al treball), i 
formula unes propostes esperançadores 
des de la fe. 
És un document summament interessant, 
la lectura del qual recomanem vivament 
per les aplicacions que pot tenir  al nostre 
país. 
El podeu trobar fàcilment a internet, però, 
si ens ho demaneu, us podem enviar el 
text en versió electrònica 

 

 

Un grup d’alumnes  de primària del Col·legi 
Janer, de Santa Coloma, han tingut la bona 
idea de  fer una Parada Solidària en la qual 
han posat a la venda  objectes variats amb 
la finalitat d’aportar a Càritas els recursos 
obtinguts. 
 
Un dels nostres voluntaris de Càritas Par-
roquial que accidentalment se n’ha assa-
bentat ha fet la foto que ens plau publicar. 
 
Felicitem els protagonistes pel seu esperit 
solidari i els augurem que un altre dia seran 
ferms voluntaris de Càritas. 

 
 

Corpus, dia de la Caritat 

El diumenge de Corpus Christi, dia 7 de 
juny darrer, i el diumenge següent ,durant 
les celebracions eucarístiques, es feu a la 
nostra parròquia de Sant Julià de Lòria la 
col·lecta anual a favor de Càritas. 
 
Es recollí la quantitat de 644,38 euros, una 
mica menys que l’any passat, però Déu 
n’hi dó. 
 
Aquesta col·lecta es interessant perquè 
permet la participació de persones que or-
dinàriament no col·laboren amb Càritas. 
 
Gràcies a tots els donants! 

Una iniciativa lloable 

Església, servidora dels pobres 
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Reunió a Càritas Nacional Temps de vacances 

 

Evolució de les col·lectes 
del Dia de la Caritat 

 
El dia 12 de maig 
es celebrà a Càri-
tas Andorrana 
una reunió amb 
voluntàries de 
Càritas Sant Julià 
amb la finalitat 
d’instruir a aques-
tes darreres so-
bre la gestió de la 
roba recollida, 

tenint en compte que aviat entrarà en funci-
onament el Rober o petit magatzem de 
Sant Julià de Lòria. 
 
Per part de la nostra Càritas hi assistiren 
Maria Lluïsa Moleirinho, Teresa Ticó i Maria 
Teresa Valero. 
 
Les voluntàries de Sant Julià van quedar 
encantades de la informació rebuda i de 
l’excel·lent acollida que se’ls donà a Càritas 
Nacional. 

 

 
També aquests mesos d’estiu el des-

patx de Càritas Parroquial romandrà obert, 
durant els dies i horaris habituals, a disposi-
ció de les persones que  ho necessitin.  
 
Excepcionalment, durant el mes d’agost, 
el despatx del dilluns serà atès per volunta-
ris en lloc de la treballadora social 

AVÍS 

  

Gent que  ajuda a ajudar 

 
És positiva i sembla posar de manifest que 
la gent de la nostra parròquia de Sant julià 
de Lòria es va conscienciant de la necessi-
tat d’ajudar Càritas. Gràcies a tothom. 

Darrerament Càritas Parroquial ha rebut 
d’una família de la nostra parròquia un lot 
de productes d’higiene personal consistent 
en 30 botelles de gel de bany, 4 de xampú, 
23 tubs de pasta dentífrica, 24 raspalls de 
dents i 10 paquets de tovalloles per a na-
dons. 
Tot està ja dipositat al nostre magatzem i 
disposat per ser entregat de seguida que 
algú ho necessiti. 
Càritas agraeix la valuosa aportació del 
donant que és generosament reincident en 
aquest tipus d’ajudes. 
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Amb només desitjos i bones intenci-
ons  no es fa gran cosa.  Per ajudar, 
es necessiten fets. Pensa com pots 
ajudar els altres i immediatament 
fes-ho. A Càritas t’oferim oportuni-
tats. Estem a la teva disposició. 

 

EL COMERÇ JUST  El Dr. Francesc Torralba  
parla del voluntariat  

El 9 de maig es va celebrar el Dia Mundial 
del Comerç Just.  El Comerç Just és un 
una alternativa de comerç en la qual es res-
pecten la dignitat i la retribució justa dels 
treballadors, generalment del Tercer Món. 
 
Les grans marques del tèxtil s’han especia-
litzat en el disseny i la distribució per abara-
tir costos. La confecció es subcontracta a 
tallers del Sud-est Asiàtic, com Bangla 
Desh o la India i també al Marroc, on els 
treballadors, un 80% dels quals son dones, 
cusen per sous miserables durant jornades 
que s’allarguen fins a 12, 14 o 16 hores dià-
ries. Bangla Desh és un dels països on el 
salari se situa als 50 euros per mes. 
 
Pensem en l’escàndol que suposa que dels 
29 euros que paga el client per certes pe-
ces de roba només 19 cèntims d’euro si-
guin per retribuir la mà d’obra. 
 
Per això, sempre que es pugui, cal comprar 
a les tendes i comerços de comerç just, co-
sa que a Andorra no és precisament fàcil. 
 
Hi ha grans superfícies que tenen departa-
ments de comerç just. Algunes ong les te-
nen on line, com Oxfam Intermón a http://
Tienda.OxfamIntermon.org/ 

El dimarts, dia 26 de maig, el Dr. Francesc 
Torralba donà una conferència a la Casa 
de l’Església d’Andorra la Vella sobre el 
voluntariat. L’acte fou organitzat per Càri-
tas Andorrana i comptà amb l’assistència 
d’un gran nombre de voluntaris de les dife-
rents Càritas  del Principat. 
 
El conferenciant glossà la figura del volun-
tari i la funció del voluntariat. El voluntari –
digué– té un do, amb la donació del qual 
transforma la realitat. Afegí que els volun-
taris donen el que son i donant guanyen i 
creixen, ja que, en l’àmbit del ser, donant 
es guanya, mentre que en el del tenir el 
donar resta. Rebaté les crítiques usuals 
que es fan al voluntariat fonamentades en 
la ineficàcia de l’acció davant de la immen-
sitat del mal i del dolor i en l’al·legació que 
la funció del voluntari hauria de ser assumi-
da per l’administració. 
Per Torralba, l’acció del voluntari per ser 
més eficaç hauria d’anar acompanyada  
d’un discurs crític i de denúncia. 
 
Els oients van quedar molt complaguts pel 
contingut de la conferència i la claredat de 
l’exposició del conferenciant.  



Càritas Sant Julià 

 

 

Càritas som tots els cristians 

 

La comunitat parroquial, per la proximitat i 
coneixement mutu dels qui la composem, 
constitueix un lloc ideal per compartir béns, 
serveis i sentiments.  
 
Per això, a Càritas ens plau que, més d’un 
diumenge, a la Missa parroquial de Sant 
Julià de Lòria, el Mossèn exposi, de manera 
anònima i amb prudent discreció perquè 
ningú es senti al·ludit, les dificultats que 
afecten persones o famílies de la parròquia 
a fi d’aconseguir que entre tots aportem 
l’ajuda necessària. 
 
Càritas és Església. Càritas som, o hau-
ríem de ser, tots els cristians. 

Una ajuda a l’abast de tothom 

Pel sol fet de trucar per telèfon al núm. 
141, es fa un donatiu de 2 euros  a la Pla-
taforma d’ONGs d’Andorra per socórrer les 
víctimes del terratrèmol de Nepal. 
 
Un tipus d’ajuda intel·ligent i pràctica, sen-
zilla de realitzar, que ningú hauria de desa-
profitar. Una ajuda modestíssima que està 
a l’abast de tothom, però que per a algú 
pot ser significativa. 
 

A nosaltres ens evoca l’almoina  de la ví-
dua pobre de l’Evangeli. 

 

Potser ens podreu ajudar 

 

 
 
 
 
Sovint persones de la parròquia s’adrecen 
a la Rectoria o bé a Càritas demanant-nos 
ajuda per trobar feina. Per això fem el que 
està al nostre abast i publiquem, amb tota 
discreció, les seves demandes. 
Potser algun dels nostres lectors ens po-
drà donar un cop de mà. 
Remarquem que això no és una Borsa de 
treball ni  a Càritas  podem garantir la ido-
neïtat del demandant per la feina que bus-
ca. Simplement  és una senzilla manera 
d’ajudar. Apuntem les primeres demandes. 
Preneu-ne nota, si us plau. 
 

Referència 1.  Senyora amb llarga experi-
ència en cuidar persones grans, discapaci-
tades o malaltes, busca feina. Ha quedat a 
l’atur per defunció de la persona de la que 
tenia cura. Aporta referències. 
 
Ref. 2.  Senyora busca feina de neteja do-
mèstica en alguna casa de la parròquia. 
Horaris a concertar. 
 
Ref. 3.  Senyora resident a Sant Julià de 
Lòria que disposa de temps lliure durant 
l’horari escolar estaria disposada a cuidar 
persones grans de la parròquia. 
 
 
 
 
 
 
 

Preguem a les persones que pu-
guin informar-nos o orientar-nos 
que s’adrecin al Mossèn o a qual-
sevol voluntari de Càritas Parro-
quial. 



Ajuda’ns a ajudar.  Si tots esperem que ho facin els altres, no ho farà ningú. 

Càritas Sant Julià 

 

Record de Mn. Dídac Martín 
 

No hi ha Càritas grans o Càritas  
petites, totes són iguals 

 
El papa Francesc ha dit recentment en 
ocasió de l’Assemblea General de Càri-
tas Internationalis, que “Càritas en ca-
da Església particular, també la més 
petita, és la mateixa. No hi ha càritas 
grans o càritas petites, totes son 
iguals”. 
 
Per això, el papa ens ha invitat a 
“demanar:  
la gràcia d’entendre la veritable dimen-
sió de Càritas; 
la gràcia de no caure en l’engany de 
creure que un centralisme ben organit-
zat sigui el camí; 
la gràcia d’entendre que Càritas està 
sempre a la perifèria, en cada Església 
particular; 
i la gràcia de creure que la Càritas 
centre és solament ajuda, servei i ex-
periència de comunió, però no la mes-
tressa de totes”. 

 
El passat dia 6 d’abril es complí el segon 
aniversari de la mort de Mn. Dídac Martín 
Portillo, que fou durant molts anys rector 
de Sant Julià de Lòria i consiliari de la Càri-
tas Parroquial. 
 
Càritas Sant Julià deu molt a Mn. Dídac. 
Els temps eren difícils i, malgrat els grans 
esforços del bon rector, teníem poca gent i 
escassos recursos. Una i altra carència 
imposaren limitacions i una manera d’obrar 
molt diferent a la d’ara. A l’hora de la veri-
tat ell, que coneixia molt la gent de la par-
ròquia i tenia relació amb tothom, fou el 
real gestor de Càritas i actuava sempre 
amb la generositat, bon tracte, discreció i 
bonhomia que li eren propis. Als darrers 
anys va aconseguir estructurar la Càritas 
Parroquial i va forjar les bases del que ara 
és una bella realitat. 
 
El recordem amb emocionat afecte.  El bon 
Déu li haurà pagat tot el que feu per la gent 
necessitada de Sant Julià de Lòria. 

 

 L’ideal és que quan s’ajuda, només ho sàpiga 
el beneficiari, la persona ajudada. Això ho te-

nim molt clar a Càritas Parroquial i constitueix un dels punts  bà-
sics del nostre programa d’actuació. No solament per ser fidels a 
la màxima evangèlica –allò que la mà dreta no sàpiga el que fa 
l’esquerra– sinó per respecte a la persona que ajudem que és 
imatge del mateix Crist. 

La discreció 



La Memòria 2014 
de la treballadora social 

A Càritas Parroquial necessi-
tem joves voluntaris disposats a 
treballar en el buidatge del contenidor i 
transport al magatzem de les bosses 
de roba que ens donen. 
 
Es tracta d’una tasca  que representa-
ria més o menys un parell d’hores a la  
setmana i que es podria fer en horaris 
compatibles amb les ocupacions dels 
voluntaris. 
 
Contacteu, si us plau, amb el Mos-
sèn o qualsevol voluntari de Càritas. 

Càritas Sant Julià 

Càritas Sant Julià 
necessita joves voluntaris 

 Atenció ! 
 La treballadora social Lídia Rebés pre-
sentà en el curs d’una de les darreres reu-
nions de junta de Càritas Parroquial la Me-
mòria que reflecteix les activitats portades 
a terme per aquell servei durant l’exercici 
de 2014. Es tracta d’un document interes-
sant en el qual es sintetitzen  no solament 
les ajudes facilitades sinó també la seva 
naturalesa i el nombre dels beneficiaris. 
 
Es remarca que de les 46   persones i/o 
famílies ateses per la treballadora social, 
26 ho foren per primera vegada i  20 ja ho 
havien estat en anys anteriors; el 26% 
eren homes i el 74% dones, i pel que fa a 
la nacionalitat el 22% han estat andorrans 
i la resta d’altres nacionalitats.  
 
Pel que fa a les problemàtiques detecta-
des la Memòria assenyala que han predo-
minat les de naturalesa econòmica, segui-
des per les laborals, sanitàries, d’habitatge 
i d’altres. 
 
Recordem que la treballadora social de 
Càritas està al servei de la gent de la nos-
tra parròquia  cada dilluns, d’11h a 13h del 
migdia. 

Avís important 

 

 
Canvi d’adreça electrònica 

de Càritas Parroquial. 
 

L’actual és: 
 

caritassantjulia@gmail.com 
 

Preneu-ne nota, si us plau, 

 

Transparència i comptabilitat 

A Càritas Parroquial publiquem  cada tres 
mesos l’estat dels nostres comptes, que, 
a més, estan a disposició en qualsevol 
moment dels nostres socis i 
col·laboradors. 
 
Podem fer-ho gràcies a  dos voluntaris   
d'excel·lent bona voluntat dedicats plena-
ment a aquesta tasca. 
 
En aquest butlletí publiquem els comptes 
del primer semestre de 2015. Hem ingres-
sat 20.915,89 euros i ajudat els lauredi-
ans amb 15.916,36 euros. Ens en queden 
5.000, 53 per enfrontar-nos al segon tri-
mestre. I també comptem, com sempre, 
amb la vostra ajuda. 



Càritas Internationalis reclama  
a l’Unió Europea un canvi  
de politiques migratòries 

 
Els secretaris generals de Càritas Inter-
nationalis i Càritas Europa han tramès 
una carta  (23.abril.2015) als Caps d’Estat 
i de Govern  participants a Brussel·les en 
la reunió del Consell Europeu extraordina-
ri, convocada a rel de les morts d 
d’immigrants a la Mediterrània.  
 
Els signants no creuen que els 20 punts 
fixats per les Comissions del Consell pu-
guin plantejar una solució efectiva del pro-
blema. L’acció prioritària  –diuen– s’ha de 
centrar en reforçar les operacions de re-
cerca i salvament dels emigrants. 
 
Afegeixen que la Unió Europea ha d’obrir 
també canals segurs i legals per tots 
aquells que busquen protecció fugint de la 
guerra i de la persecució i establir així ma-
teix vies legals per a la immigració. 

 

Viu la gratuïtat. Participa del  
goig de treballar pels altres ! 

Càritas Sant Julià 

 

El nostre Magatzem d’Aliments 

 

És bo donar compte del moviment d’entrades 
de productes alimentaris, d’higiene personal i 
de neteja domèstica, registrat durant aquest 
segon trimestre  recentment acabat, que queda 
reflectit en les següents xifres: 
 
       Productes alimentaris  WWWW...  213 
       Id. d’higiene personal   WWWW.     65 
       Id, d’higiene domèstica WWWW     84 
 
En total 362 unitats, la donació de les quals 
agraïm molt sincerament a les persones de 
bona voluntat de la parròquia que han volgut 
cooperar amb Càritas a través d’aquesta moda-
litat  d’ajuda.  Que Déu els ho pagui. 

L’adaptació del Rober 

 

Els voluntaris de Càritas han acabat  de fer 
i de muntar les petites instal·lacions  que 
eren estrictament necessàries per posar en 
marxa el nostre modest magatzem de clas-
sificació de roba. 
 
Com de costum, ni el material ni la feina 
han suposat el més petit cost per a Càritas 
Parroquial. Moltes gràcies a tots. 

 

"La falta de voluntat dels responsa-
bles europeus per escoltar i veure  
el sofriment dels emigrants y refu-
giats que arriben a les nostres fron-
teres, suposa la mort del somni 
d’una Unió Europea líder en drets 
humans i en  solidaritat"  
 

(Cáritas Espanyola) 



Càritas Sant Julià 

 

Els comptes de Càritas Parroquial.   Primer semestre de 2015 

Si tens molt, dóna molt; si tens poc, dóna poc, però dóna sempre.    



El pensament del papa Francesc 

 

“Qui pensa que un sense sostre sigui una persona de la qual podem aprendre?  Qui pensa 
que  potser és un sant?  Això es pregunta el papa Francesc en un videomissatge adreçat 
als hostes dels centres d’acolliment de la Cáritas diocesana de Roma.  
Els destinataris de les paraules del Papa son, d’altra banda, els protagonistes de 
l’espectacle “Si no fos per tu” que es representa a Roma. L’obra conta experiències verita-
bles i dures d’abandonament i marginació viscudes pels protagonistes. 
 
El Papa assegura que els artistes faran de l’escenari “un lloc des d’on es transmetran en-
senyaments sobre l’amor, sobre la necessitat de l’altre, sobre la solidaritat, sobre com, en 
moments difícils, es pot trobar l’amor del Pare”. 
Els diu també que ells no son un pes per a nosaltres, sinó “la riquesa sense la qual els nos-
tres intents de descubrir el rostre del Senyor serien inútils”. “Us porto en el cor i estic a la 
vostra disposició”. 
 
El papa Francesc dóna gràcies als treballadors de Càritas i diu que els sent “com les me-
ves mateixes mans, les mans del Bisbe, en tocar el Cos de Crist”, Desitja que l’Església de 
Roma es manifesti “cada vegada més com una mare atenta i afectuosa amb els dèbils”.  
 
Finalment diu com li agradaria que les comunitats parroquials en oració, en entrar un pobre 
a l’església, s’agenollessin venerant-lo de la mateixa manera que quan entra el Senyor. 
Com voldria –ha afegit– que es toqués la carn de Crist present en els pobres i necessitats 
d’aquesta ciutat. (28 d’abril de 2015) 

El papa Francesc dinant amb treballadors  del Vaticà en un menjador social  
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L’ACUDIT QUE FA PENSAR 

 

Aquest full informatiu està redactat, confegit i distribuït per voluntaris de Càritas Parroquial  
de Sant Julià de Lòria. Principat d’Andorra. 
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