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En el darrer viatge que el papa Francesc ha fet 
a Sud-amèrica, ha visitat a Asunción, la capital 
del Paraguay, el barri perifèric de Bañado Norte, 
una barriada molt pobre i amb moltes carències, 
en el qual la gent sobreviu amb dificultats. 
 
El papa ha insistint en un tema molt seu. “La fe -
ha dit– ens fa propers a la vida dels altres. La fe 
desperta el nostre  compromís i la nostra solida-
ritat. Una vida humana i cristiana que vosaltres 
teniu, que molts tenen i que hem d’aprendre. 
Una fe que no es fa solidaritat, és una fe morta 
o una fe falsa i mentidera. 

Jo sóc molt catòlica, molt catòlic, vaig a missa cada diumenge, Però, senyor, senyora, si us 
plau, ¿què passa en los Bañados? Miri, no ho sé, sé que hi ha molta gent, però no sé.... 
 
Doncs, per molta missa dels diumenges, si no tens el cor solidari, si no saps què passa al 
teu poble, la teva fe és molt dèbil, o està malalta o és morta. És una fe sense Crist, una fe 
sense Déu, una fe sense germans.” 
 
Fins aquí les paraules del papa Francesc que també van adreçades a nosaltres.  Sabem 
que passa a Sant Julià de Lòria i a Andorra?  Ens en preocupem o bé passem olímpica-
ment dels problemes i les necessitats dels que viuen a tocar de casa?    Un bon tema per 
reflexionar.  

 

Editorial 

 

Los Bañados, un barri d’Asunción, 
la capital del Paraguay 

 

 



 

Colònies d’estiu 2015 

Càritas Sant Julià 

 

Ajuda’ns a ajudar.    Si no ho fas tu, per què vols que ho facin altres? 

 

Canvi d’adreça electrònica 
de Càritas Parroquial. 

 
L’actual i correcta és: 

 
caritassantjulia@gmail.com 

 
Preneu-ne nota, si us plau, 

Avís  

Al final han estat 6 els infants de la parrò-
quia que, gràcies a Càritas Sant Julià, 
enguany han pogut assistir durant quinze 
dies a colònies d’estiu. 
 
La generositat dels socis i col·laboradors 
de Càritas ho ha fet possible. Gràcies, a 
tots una vegada més! 

 

Concert per ajudar els refugiats 

Una crida del papa a favor 
dels refugiats 

Davant de la tragèdia de desenes de milers de 
refugiats que fugen de la mort per la guerra i la 
fam el Papa Francesc ha demanat  (6.set.2015) 
que cada parròquia, cada comunitat religiosa, 
cada monestir d’Europa, aculli una família de 
refugiats. Serà un gest concret de preparació 
del Jubileu de la Misericòrdia, ha afirmat.  
 
L’Evangeli –diu el papa– ens crida a ser pro-
pers als més petits i abandonats, a donar-los 
una esperança concreta. No n’hi ha prou amb 
paraules, en recomanar-los paciència o en do-
nar-los ànims.  
 
L’esperança cristiana és combativa, amb la 
tenacitat de qui sap que va vers una meta se-
gura. La misericòrdia és el segon nom de 
l’amor: Tot el que feu a favor del més petit dels 
meus germans, a mi m’ho feu. 
 
La crida ha mobilitzat totes les Càrites d’Europa 
disposades a fer realitat el desig del Papa i 
alleugerir, en el possible, la tragèdia de tants 
germans nostres. 

 

 

Organitzat per Càritas i la Parròquia de 
Sant Esteve, se celebrà el dia 9 d’aquest 
mes d’octubre a l’església arxiprestal  
d’Andorra la Vella un excel·lent concert a 
càrrec de l’organista  Aaron Ribas. 
L’entrada era gratuïta però hi havia ocasió 
de fer aportacions per ajudar  els refugiats 
que han hagut d’abandonar llurs països 
fugint de la misèria i dels estralls de la 
guerra.  
Entre el públic hi havia una bona repre-
sentació laurediana, que gaudí de l’ ex-
cel·lent interpretació de  l’intèrpret i va te-
nir el goig de participar en una lloable ac-
ció solidària. 



 

Un punt de llibre de Càritas Sant Julià 
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A Sant Julià de Lòria ja disposem de contenidors per a la roba 

 

Gràcies a la generositat i bona disposi-
ció del Grup Herakles, el Comú de Sant 
Julià de Lòria i els Serveis de Benestar 
Social de Govern,  ja disposem de con-
tenidors on les persones de la parrò-
quia podran dipositar la roba  que ens 
porten a Càritas. 
 
Estan situats al darrera mateix de 
l’església parroquial, al carrer Doctor 
Palau, a pocs metres de l’Avinguda 
Verge de Canòlich, un lloc cèntric però 

tranquil i amb poca circulació de vehicles. Es tracta dels dos contenidors que reflecteix la 
fotografia que publiquem. 
 
En el de la dreta  cal dipositar-hi la roba, nova o usada, col·locada sempre en bosses 
degudament tancades. Els voluntaris de Càritas  tindran cura del buidatge, la classificació 
de la roba i el transport al Rober. 
 
El contenidor de l’esquerra (que diu Aquí reciclem tèxtil) està destinat a la roba no 
aprofitable o de rebuig, i que ha de ser objecte de reciclatge. No cal posar-la en bos-
ses. 
 
Cada contenidor porta les indicacions corresponents.  

Gràcies a la generositat de Centre Comercial Sant Eloi, de Sant 
Julià de Lòria, Càritas Parroquial ha editat i distribuït a totes les 
bústies del nucli urbà de Sant Julià de Lòria  milers de punts de 
llibre amb la finalitat bàsica de divulgar la  institució i els serveis 
que presta a la parròquia.  
 
Amb aquesta modesta acció publicitària intentem portar el nom 
de Càritas a persones que desconeixen fins i tot l’existència de 
la nostra institució i  que naturalment ignoren també l’ajuda que 
podem i volem prestar-los en cas de necessitat. 
 
És el nostre desig que Càritas Parroquial sigui una entitat viva al 
servei de tota la gent de la parròquia que passa dificultats.  
 
Com ja s’ha dit, aquesta publicitat no ha costat un cèntim a Càri-
tas, ja que la despesa ha estat assumida  de manera benèvola 
pel Centre Comercial Sant Eloi. 

 

 

 



 

Estudi d’un nou voluntariat 
a Càritas Parroquial 
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El que viu la missió de Càritas “no 
és un simple agent, sinó un testimo-
ni del Crist”, és “una persona que 
busca a Crist i es deixa buscar per 
Crist”, “una persona que estima 
amb l’esperit de Crist, l’esperit de la 
gratuïtat i del lliurament”.  
(Papa Francesc) 

 
Després de reflexionar sobre el contingut 
del document diocesà “Pla Pastoral de la 
Diòcesi pels propers quatre anys”, del que 
varem fer oportuna referència en el Butlletí 
núm. 11, a Càritas Parroquial ens hem 
proposat posar en marxa un servei de vo-
luntariat de visites a les persones interna-
des a la presó. 
 
Atesa la peculiaritat de la funció,  procura-
rem donar la formació adequada a dues o 
tres persones de la parròquia que han ex-
pressat el seu desig de participar-hi. 
L’arxiprest, Mn. Ramon Sàrries, que té 
cura a Andorra de la pastoral penitencià-
ria, ens ha assegurat el seu suport i ajuda 
i ens posarà en relació amb la direcció del 
centre. 

 
Ho demanàvem en el número anterior 
d’aquest butlletí i ja tenim tres nous 
col·laboradors joves. 
 
S’han ofert a realitzar periòdicament els 
treballs del buidatge del contenidor i 
transportar les bosses de roba al magat-
zem del Rober.  
 
És una bona ajuda i una excel·lent tasca 
per iniciar-se en el camí de la solidaritat 
cristiana. 

Joves voluntaris de Càritas 

 

Cooperants andorrans 

Parlem en un 
altre lloc de les 
joves lauredia-
nes que aquest 
estiu ha anat 
voluntàries al 
Nepal. Però hi 
ha altres perso-
nes del nostre 
país que també  
han dedicat to-

tes o part de les seves vacances a ajudar 
la gent necessitada del Tercer Món.  
 
Gràcies a l’ong COOPERAND, que diri-
geix la Sra. Carla Riestra, enguany nou 
joves andorrans han viatjat a  Santa Cruz
(Bolívia), pagant-se ells el viatge, per 
col·laborar amb una obra dels salesians 
adreçada a facilitar alimentació, ajuda, 
allotjament i  educació a centenars 
d’infants del carrer, orfes o abandonats 
pels seus pares.  
En total set persones que hi han dedicat 
un mes de les seves vacances i dues que 
romandran un any a Bolívia per treballar 
en aquesta obra solidària. 
 
Els felicitem, a ells i a Cooperand. Amb la 
seva generositat estan configurant la cara 
més agradable i esperançadora del nostre 
país. 

  



 

Càritas Sant Julià 

Càritas Parroquial al servei 
de les famílies 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  
 

caritassantjulia@gmail.com 

 Faci’s soci de Càritas  

 

Amb una petita quota mensual o 
trimestral equivalent a l’import d’un 
aperitiu (que podrà deixar d’abonar 
el dia que vulgui) pot ajudar-nos a 
ajudar la gent més vulnerable de la 
parròquia. 
 
No vulgui quedar al marge 
d’aquesta acció de caritat i solidari-
tat cristianes. 

 

Potser ens podreu ajudar 

 

Ref. 4.- Senyora, resident a Sant Julià de 
Lòria, de 46 anys, ha quedat a l’atur i ne-
cessita treballar en feines de dependenta, 
neteja o altres. Aporta referències. 
 
Ref. 5.- Home de nacionalitat andorrana, 
amb experiència en  treballs de logística i 
distribució de mercaderies, cerca treball. 
Aporta referències. 
 
Ref. 6.- Senyora, resident a Sant Julià de 
Lòria, cerca feina d’empleada en botiga o 
supermercat o bé de neteja en cases par-
ticulars. Aporta referències. 

 
Preguem a les persones que 
puguin informar-nos o orientar-
nos que s’adrecin al Mossèn o 
qualsevol voluntari de Càritas 

Parroquial. 

 

 

Europa ha perdut la memòria 

En el curs del segle XIX i fins l’any 1924, 
més de 60 milions d’europeus  van emigrar a 
Amèrica. Al segle XX les guerres van donar 
lloc a l’emigració de molts milions 
d’europeus. La gent fugia massivament de la 
pobresa i de la mort. 
 
Ara milers de persones, pressionades per les 
persecucions, la misèria i la guerra, truquen  
a les portes d’Europa.  
 
Alguns dels dirigents europeus, però,  ara 
fan l’orni. Han perdut la memòria  ... i el no-
ble  sentiment de la fraternitat cristiana. 



 

La Memòria 2014 
de Càritas Andorrana 

Càritas Sant Julià 

 

 
“Càritas posa de manifest “la força 
de l’amor cristià y el desig de 
l’Església de sortir a l’encontre de 
Jesús en cada persona, especial-
ment si es pobre i sofrent”  

(Papa Francesc) 

 

Elogi dels avis 

No és un elogi gratuït o de conveniència. 
Son reflexions fetes a la vista de 
l’experiència quotidiana. Diuen que a la 
veïna Espanya, moltes economies famili-
ars s’aguanten gràcies als avis que amb  
les seves pensions, sovint molt modestes, 
mantenen tota la família. 
 
Nosaltres hem experimentat que en més 
d’una família del nostre país, en la qual els 
pares s’han separat i abdicat de llurs deu-
res, són els avis i les àvies que tenen cura 
dels néts i els donen el suport afectiu, mo-
ral i econòmic que els pares, per les raons 
que siguin, els neguen o no els poden do-
nar. 
 
La tasca no és fàcil pels avis i les àvies. 
Les forces es debiliten, les limitacions de 
l’edat s’imposen, els recursos són mínims, 
i malgrat tot aguanten i fan de pares.  
 
A Càritas Parroquial n’hem ajudat alguns, 
però som conscients que n’hi ha d’altres, 
que no coneixem,  que també ens agrada-
ria ajudar.  

 
L’hem publicat  a primera pàgina.  Re-
flecteix la salutació i l’abraçada del papa 
Francesc a una velleta d’un barri margi-
nal d’Asunción, la capital del Paraguai. 
Remarquem l’emoció de la bona senyora 
i l’afectuositat sincera del papa. 
 
Un bon exemple d’aquella ajuda que no 
requereix diners de la qual parlem més 
extensament en un altre lloc d’aquest 
butlletí. 

 

Una fotografia entranyable 

 

 

Hem rebut la Memò-
ria de Càritas Andor-
rana  en la qual es 
reflecteixen les apor-
tacions rebudes i les 
quantitats invertides 
en les diferents acci-
ons que Càritas Na-
cional ha portat  a 
terme durant l’any 
2014.  

És una bona eina 
per conèixer l’obra 
de Càritas al nostre 

país. Al despatx de Càritas Parroquial te-
nim el document a disposició dels nostres 
lectors.  

 



 

Què és Càritas? 

“Agraeixo moltíssim que m’hàgiu fet arribar el 
Butlletí. M'agrada tot el contingut i la presentació. 
Que sigui aquesta una eina més per a fer conèi-
xer tot el bé que fa Càritas, gràcies a les perso-
nes de cor gran que hi cooperen. Una forta abra-
çada.- Maria del Carme Ribes, Andorra la Vella. 
 
“Amics de Càritas de Sant Julià. Felicitacions pel 
Full. En aquests casos, l'important no és comen-
çar un full informatiu, sinó continuar. I vosaltres, 
de moment, ho feu. Salutacions.- Mn. Ramon 
Sàrries, Andorra la Vella. 

“Envieu-me, si us plau la vostra publicació. Tinc 
interès en saber què feu a Càritas”.- L. B., Sant 
Julià de Lòria. 

“Gràcies per l’ajuda de l’any passat, perquè mer-
cès a vosaltres ja quasi tinc el títol (universitari)” 
N. N.  

 

 

Els nostres lectors opinen 

Càritas Sant Julià 

Contacteu amb nosaltres 

 
“Càritas –com a expressió diaconal de 
tota la comunitat eclesial– és la institució 
bàsica, encara que no única, de la 
sol·licitud de les Esglésies diocesanes 
pels pobres i marginats” (Concili Prov. Tarra-
conense 1955, Res. 94) 
 
De manera més  descriptiva pot dir-se 
que Càritas és una entitat de l'Església 
catòlica que té l’objectiu de promoure, ori-
entar i coordinar l'acció soc ial i caritativa 
de la diòcesi, i la finalitat d'ajudar la pro-
moció humana i el desenvolupament inte-
gral de les persones, sensibilitzar la so-
cietat i promocionar la justícia social. 
 
Càritas és una entitat sense ànim de lu-
cre i el seu finançament és sobretot de 
caràcter privat. Està formada per volunta-
riat i professionals, i acompanya els sec-
tors socials més desfavorits, caminant 
amb la triple missió de denunciar, anunci-
ar i transformar. Càritas ajuda tothom 
sense tenir en compte la religió, raça, 
condició o ètnia dels beneficiaris  

Feu-nos, si us plau, les reflexions, deman-
des, suggeriments i crítiques, que estimeu 
adients. Us ho agrairem. 

 

caritassantjulia@gmail.com 

 
 

“Quan donem algunes coses necessà-
ries als indigents, els tornem el que és 
seu, no donem generosament del que 
és nostre:  Més que una obra de miseri-
còrdia, fem una obra de justícia ”. 
(Sant Gregori Magne) 



Càritas Sant Julià 

 Un voluntariat especial 

 

 La persona, 
un bé de consum? 

Lamentablement, ara s’acostuma a con-
siderar el ser humà en si mateix com un bé 
de consum que es pot usar i després llen-
çar. Hem començat a viure la cultura del 
descart. Una cultura que, a més, es pro-
mou. No solament es viu sinó que es pro-
mou. Ja no es tracta solament del fenomen 
de l’explotació, sinó de quelcom nou. 

Amb l’exclusió, queda afectada en la ma-
teixa arrel la pertinença a la societat en la 
qual es viu, ja que no s’hi està encara que 
sigui al capdavall de tot, a la perifèria o 
sense drets, sinó que s’està al marge, des-
cartat, fora de qualsevol tipus de sistema.  

Els exclosos no són explotats, sinó que 
són rebutjats, són desferres, són sobrers.  

Ningú ha de sobrar, absolutament ningú ha 
de ser exclòs  de l’amor de Déu i de la nos-
tra atenció.  

 (Papa Francesc) 

Informació, atenció i acollida 
al despatx de Càritas Parroquial 

 
 En tornem a parlar. A Càritas Sant Julià 
tenim un servei regular d’atenció a les per-
sones de la parròquia de dues hores diàri-
es, quatre dies a la setmana. A més, pro-
curem adaptar-nos a les necessitats dels 
altres, concertant hores convingudes qual-
sevol dia sense excepció.  
 
El dilluns, el servei està atès per la treba-
lladora social; els altres dies per volunta-
ris. Això vol dir que hem de comptar amb 
persones compromeses a atendre el des-
patx de Càritas Parroquial durant els ho-
raris establerts. 
 
Sovint aquest servei de voluntariat és 
avorrit. Ordinàriament es reben poques 
visites, persones que demanen alguna in-
formació, volen portar roba o menjar, etc.  
La sensació del voluntari o voluntària és 
de no fer res, gairebé de perdre el temps. 
 
Malgrat tot, això no és cert. El voluntari o 
voluntària ofereixen la seva disponibilitat, 
la seva actitud de servei, la voluntat deci-
dida  d’acollir i ajudar. 
 
I quan arriba l’ocasió de fer-ho –que efecti-
vament arriba– hom es dóna compte que 
val la pena haver passat hores i hores 
d’espera, per poder al fi servir  una perso-
na que passa necessitat i precisa l’ajuda 
de Càritas. 

 

CÀRITAS PARROQUIAL 
necessita més socis 

 

Si no ets soci de Càritas, has pensat 
que podries ser-ho? 
 
Necessitem socis per petita que si-
gui la seva aportació periòdica. Els 
socis ens donen estabilitat econò-
mica i ens permeten programar ac-
tuacions d’ajuda que d’altra manera 
no gosaríem portar a terme. 

 QUI NO VIU PER SERVIR,  
NO  SERVEIX PER VIURE 

(Papa Fancesc) 



Càritas Sant Julià 

 

“M’ha tocat buidar la casa d’una persona 
morta recentment a la qual tenia molt afec-
te. La feina m’ha fet pensar. Coses, coses i  
més  coses que el propietari havia estimat, 
restaven ara abandonades, sense el més 
mínim valor,T Moltes, la majoria, acabarien 
a la deixalleria. 
 
Déu meu, per què comprem tantes coses 
inútils o que serviran en comptades ocasi-
ons, coses que aviat deixaran de tenir inte-
rès fins i tot per a nosaltres mateixos i que 
haurem de deixar inexcusablement, ...T.? 
 
Perquè invertir en bagatel·les diners, no 
sempre sense importància, quan hi ha per-
sones  a les quals manca l’essencial per 
sobreviure? 
 
És un absurd, i també una injustícia, que 
lamentablement només copsem quan arriba 
l’hora de deixar-ho definitivament tot.”  
 
M.R.B.        (Transcripció) 

 

La injustícia de  
les compres inútils 

“És el meu fervent desig que el poble 
cristià reflexioni durant el jubileu (de la 
Misericòrdia) sobre les obres de miseri-
còrdia corporals i espirituals. Serà una 
manera de despertar la nostra consci-
ència moltes vegades adormida davant 
del drama de la pobresa, i d’entrar en-
cara més en el cor de l’Evangeli, on els 
pobres són els privilegiats de la miseri-
còrdia divina.  (Papa Francesc) 

 

El Rober de Càritas Parroquial 
ja funciona 

El petit rober de Càritas Parroquial ja fun-
ciona a bon ritme. Després que uns volun-
taris l’haguessin habilitat adequadament,  
ara les voluntàries de Càritas ja hi treba-
llen intensament.  
 
En el magatzem s’hi porta directament  la 
roba recollida al contenidor,  que és classi-
ficada segons la  seva naturalesa i estat. 
De manera primordial i preferent, amb la 
roba s’atenen les demandes de les perso-
nes de la parròquia. 
 
Després la roba es transportada al Rober 
General d’ Andorra pels serveis de Càritas 
Nacional o bé per voluntaris nostres en 
vehicle propi. 

 

Com ajudar els refugiats 

La Plataforma d’ONGs Hunanitàries 
d’Andorra ha començat una campanya per 
recaptar fons dedicats a l’ajuda dels refu-
giats. 
 
Es poden fer donatius a totes les entitats 
bancàries del Principat. 
 
A Càritas Parroquial podem donar-vos 
tota la informació que necessiteu. 
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Pots fer-ho directament a la bústia 
de Càritas, o a través del Mossèn o 
de qualsevol voluntari, o amb un abo-
nament al c/c de Crèdit Andorrà núm. 
AD90 003 1101 1091 40310102 

Compromisos cristians 

 

 

L’espiritualitat de Càritas 

    ara  a   Càritas 

Ja en varem parlar, però ens plau insis-
tir-hi. “El fonament de l’espiritualitat de 
Càritas –diu el papa Francesc–  és sor-
tir 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 pelegri-
natge, no ens dirà: Et felicito!, vine, en-
tra 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 em-
presonat i em vas venir a veure, vaig 
estar malalt i vas venir a curar-me, es-
tava sol i em vas acompanyar”. 
(16.Maig.2013) 

 

Ajudem tot el que podem 

 

L’ajuda de tots els que passen necessitat 
constitueix la primacia absoluta de Càritas 
Parroquial i aquest principi regula tota la 
nostra actuació.  
 
Això fa que a finals de cada any quedin 
pocs diners a la nostra migrada caixa. L’any  
2011 el vam tancar amb 2.706,35 euros de 
romanent, i el 2012 amb 3.995,54 euros. A 
final del 2013 només ens en quedaven 
439,03, i el 31 de desembre de 2014 el sal-
do era de 2.482,54 euros. 
 
Vivim gairebé al dia, però confiats en la 
Providència i també en la generositat de la 
gent de la nostra parròquia.  

Una manera senzilla d’ajudar 

Només cal simplement trucar. Res més. 
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Una ajuda que no requereix diners 

 
“Estrènyer la mà d’algú, mirar-li els ulls, 
oferir-li una presència propera, remeiar la 
solitud d’una persona, aquestes han de ser 
les preocupacions dels voluntaris de Càri-
tas, remarcà el cardenal Parolin durant 
l’homilia d’una de les misses celebrades en 
el curs de la XXl Assemblea de Càritas 
Internationalis. 
  
El mateix cardenal  instà els treballadors 
de Càritas a recordar que la seva “actitud 
personal” i el seu “encontre personal” amb 
la persona que pateix, “són fonamentals a 
l’hora de portar a terme la missió de Càri-
tas”. 

 

Els més pobres dels pobres 

Ho diuen els bisbes d’Espanya 
 
“Els immigrants son els pobres entre els 
pobres. Els immigrants pateixen més que 
ningú les crisis que ells no han provocat. 
En aquests darrers temps, per la preocupa-
ció del moment econòmic en el qual vivim, 
els seus drets han estat retallats. Els més 
pobres entre nosaltres son els estrangers 
sense papers, als quals no se’ls faciliten  
els serveis socials bàsics, oblidant així 
aquelles paraules de sant Joan Pau II: La 
pertinença a la família humana atorga a 
cada persona una ciutadania mundial, fent-
la. per això sol , titular de drets i de deures, 
atès que els homes estan units per un ori-
gen i un suprem destí comuns. “ 
 
Instrucció pastoral dels Bisbes espanyols, “Església, 
servidora dels pobres” 

 

 

Preparació del nou curs 

El dia 29 de setembre darrer se celebrà la 
reunió de la junta de Càritas Parroquial, en 
la qual fou dissenyat  el programa 
d’actuacions pel curs 2015-2016. 
 
Està previst augmentar el nombre de volun-
taris i potenciar diversos serveis, entre ells 
els de les visites a malalts, i persones  grans 
o que viuen soles, i el reforçament escolar 
per posar al dia  infants als quals els seus 

pares no poden  pagar classes suplementàries 
Es proposa organitzar un nou voluntariat específic de visites a persones internades al cen-
tre penitenciari, en relació al qual es farà aviat la demanda de les autoritzacions pertinents. 
També es farà per quart any consecutiu  la Campanya de Nadal, es celebrarà novament el 
Dia del Voluntari de Càritas i, per primera vegada, s’organitzarà una campanya de sensibi-
lització dels infants vers Càritas i la solidaritat. S’han fet ja els preparatius bàsics per rebre 
refugiats i estem a l’espera  de la informació pertinent sobre el nombre i condició dels refu-
giats que caldrà atendre. En la propera reunió es concretaran més acords. 
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Càritas Sant Julià no ha  
tancat per vacances 

 

Una vida d’amor i servei 

 
Han passat els mesos de juliol i agost i  Càri-
tas Sant Julià ha mantingut, en els horaris 
habituals i amb escasses variacions, els ser-
veis que ofereix. La cosa no té res de particu-
lar però no deixa de ser un signe que revela 
la bona disposició i l’esperit de servei dels 
voluntaris de la nostra Càritas. 

Més d’un lector no sabrà qui era Sor Ge-
noveva Masip i Torner, que ha mort re-
centment a Barcelona a l’edat de 92 anys.  
 
Sor Genoveva era una religiosa barceloni-
na, Filla de la Caritat, que ha dedicat tota 
la seva vida a l’atenció de les persones 
més pobres i més desgraciades. Quan 
l’heroïna i la sida feien estralls, ella i les 
seves companyes acollien a persones 
abandonades del tot, que ningú volia aju-
dar, les rentaven, vestien amb roba nova, 
els donaven menjar i habitació i intenta-
ven dignificar-los la vida. 
 
Els seus preferits han estat les persones 
castigades per la droga, l’alcohol, el des-
arrelament familiar i social, l’estigma de la 
presó i les malalties mentals. 
 
El seu lema era: “Veig Crist en cada per-
sona que pateix”. I aquest amor infinit cap 
a tota mena de persones li donava una 
força sobrenatural per tenir-ne cura. 
 
Descansi en pau, santa sor Genoveva. 
 
Vegeu, Enric Tintoré, “Una vida d’amor i servei”. La 
Vanguardia, 26 de juliol de 2015, pàg. 27. 
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Despatx d’informació i acollida 
 

Tel. 842.762  (En horari de servei) 

 

 

Andorra acollirà refugiats 

 
Es confirma que Andorra  donarà acollida a 
un cert nombre de refugiats 
 
A Càritas Sant Julià, som conscients de la 
necessitat de fer-ho i estem preparats, en la 
mesura de les nostres possibilitats, per faci-
litar tota l’ajuda humana i econòmica que 
se’ns demani. 



Les ajudes de 
Càritas Sant Julià 

 .Ens plau significar les quantitats en eu-
ros invertides darrerament en ajudes per 
Càritas Sant Julià, que son les següents: 
 

2012 ...........11.013,85  
2013 ............23.379,84 
2014 ............38.679,81 

 
En el primer semestre de 2015 l’import de 
les ajudes realitzades suma 18.915,38 
euros, dada que permet preveure a final 
d’any una actuació quantitativament sem-
blant a la de l’any passat. 
 
Ens plau remarcar-ho perquè les dades 
posen de manifest la creixent ajuda que 
Càritas Parroquial rep de la nostra gent 
de Sant Julià de Lòria. 
 
Més que mai, es va fent efectiu cada dia  
més el lema que tant repetim 
 

Ajudeu-nos a ajudar! 

 

EL RACÓ DEL VOLUNTARI 

Càritas Sant Julià 

 
“Tots els qui treballen en les institucions 
caritatives de l’Església han de distingir-
se per no limitar-se a realitzar amb des-
tresa el més convenient en cada moment, 
sinó per la seva dedicació a l’altre amb 
una atenció que surt del cor, perquè l’altre 
experimenti la seva riquesa d’humanitat.  
Per això aquests agents, a més de la pre-
paració professional, necessiten també i 
sobretot la formació del cor: se’ls ha de 
guiar cap aquest trobament amb Déu en 
Crist, que susciti en ells l’amor i obri el 
seu esperit a l’altre, de manera que, per a 
ells, l’amor al proïsme ja no sigui un ma-
nament, per dir-ho així, imposat des de 
fora, sinó una conseqüència que es des-
prèn de la seva fe, la qual actua per la 
caritat”. 
 

Benet XVI, Encíclica Deus est Càritas, 31. 

L’esperit del voluntari de Càritas 

 

 

 

 

        2012                 2013                 2014 

Els refugiats i els immigrants ens interpel·len 

 
Avui només ho anunciem. Procurarem un altre dia parlar-ne a 
fons. Els refugiats i els emigrants ens interpel·len és el lema 
elegit pel papa Francesc per a la Jornada Mundial de 
l’Emigrant i el Refugiat del proper any 2016. El lema s’ha de 
situar en el context de l’Any de la Misericòrdia que se celebra-
rà del 8 de desembre de 2015 al 20 de Novembre de 2015. 
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Volun 
tàries  

de 
Sant 
Julià  

de 
Lòria 

al  
Nepal 

 Ja ha tornat del Nepal l’estudiant laurediana 
Meritxell Gonzàlez Campos que, junt amb 
altres companyes de la Facultat de Medicina 
de Barcelona, ha passat el mes de juliol co-
operant en un orfenat d’aquell país asiàtic 
castigat pels darrers terratrèmols.  
 
A darrera hora ens assabentem que una 
altra jove de la parròquia, Anna Aguareles 
Loan,  també ha estat  en aquell país asiàtic 
com a cooperant de la ong Himalayan 
Children’s Foundation. 
 
Les felicitem de tot cor. Com diem en un al-
tre lloc, la generositat solidària d’aquestes 
voluntàries  honora  tots els lauredians. 

En matèria d’ajudes –no solament a favor 
de Càritas– es troba gairebé sempre una 
bona disposició inicial. Indiscutiblement hi 
ha voluntat seriosa d’ ajudar però sovint es 
deixa  per més tard l’efectivitat de l’ajuda. I 
també sovint, gràcies a successives de-
mores, l’ajuda mai es fa realitat.   
 
L’experiència ens fa recomanar actuar no 
impulsivament però sí racionalment i sen-
se esperes innecessàries. Ho proposem al 
lector o lectora.  
 
Si vol ajudar, si vol fer un donatiu, si us 
plau,  faci-ho avui, no ho deixi per demà. 
Demà no ho farà i tot s’acabarà només 
amb una bona intenció. Però,  com diu la 
saviesa popular, de bones intencions 
l’infern n’està ple. 

 

No n’hi ha prou en voler fer (I) 

Vol ajudar als damnificats del Nepal? 

 

 

Abans del sisme, Nepal era un dels països 
més pobres del món. Ara és un desastre. Els 
seus habitants ho han perdut tot i necessiten 
ajuda urgent. Càritas treballa sobre el ter-
reny intentant portar ajuda i esperança. 
 
Si V. vol ajudar, contacti amb nosaltres. Amb 
molt de gust canalitzarem el seu donatiu a tra-
vés de Càritas i li enviarem el resguard corres-
ponent. 

Una escola improvisada a Katmandú, la ca-
pital de Nepal.  
 

Les fotos  que publiquem ens han estat cedides per 
Meritxell Gonzàlez Campos. 

 
“Quan et vam veure malalt o a la presó, 
i vinguérem a veure’t? 
En veritat us ho dic: tot allò que fèieu a 
un d’aquests germans meus més pe-
tits, m’ho fèieu a mi.” (Lluc 25, 37-40) 
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MONS.  ÒSCAR ROMERO, 
Patró de Càritas Internationalis 

 

No arribar a fi de mes 

 
Un dels moments amb major càrrega sim-
bòlica i emotiva de la XX Assemblea de 
Càritas Internationalis celebrada recent-
ment a Roma fou quan els delegats de Cà-
ritas assistents acordaren per unanimitat 
nomenar patró Mons. Òscar Romero, ar-
quebisbe del Salvador, assassinat per de-
fensar els camperols pobres del seu país. 
 
Mon. Òscar Romero fou beatificat  el 23 de 
maig proppassat. 

No hi ha estadístiques perquè els afectats 
no fan declaració ni pregonen naturalment 
les seves mancances.  Però la realitat és 
aclaparadora. Una malaltia, unes despe-
ses imprevistes, una inesperada situació 
d’atur, etc. poden capgirar en negatiu una 
economia domèstica abans sostenible. 
 
A Càritas ajudem en la mesura de les 
nostres possibilitats –i ho fem amb tota 
discreció– quan la família afectada ens ho 
fa saber  o ens ho demana. Ho fem assu-
mint despeses concretes que alliberen els 
afectats de fer certs pagaments i poden 
així anar sanejant la seva economia. 
 
Val la pena tenir-ho en compte. Ens plau 
ajudar,  aquesta és la missió de Càritas. 
Però per ajudar, és del tot necessari que 
els lauredians ens ajudin. 

 

Junts en l’esperança 
Comença el curs de catequesi 

Aquest mes comencen els 
cursos de Catequesi a la 
nostra parròquia. 
 
És bo recordar-ho als pa-
res a fi de que cap infant 
de Sant Julià de Lòria en 
quedi al marge. La cate-
quesi també és bàsica per 
a la formació integral de la 
persona. 
 
Encara sou a temps de 
fer la inscripció. 

El dia 31 d’agost darrer morí inesperada-
ment a València, a causa d’un infart, Ma-
nuel  Chisvert, germà del nostre estimat 
Mn. Pepe. 
La notícia ha commogut la gent de Càritas 
Parroquial que ens hem aplegat amb tota 
la parròquia per pregar junts en una senti-
da celebració eucarística. 
Una vegada més, ens plau expressar a 
Mn. Pepe  i als seus pares i familiars el 
nostre condol i reiterar-los l’expressió del 
nostre afecte. 
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Serveis específics oferts actualment per la nostra Càritas   

 

 
 
Atenció al despatx. Acolliment, informació i consultes. 
Atenció i escolta a persones amb problemes 
Visita a persones grans, malaltes o que viuen soles 
Acompanyament de les mateixes persones 
Acompanyament de persones grans o impedides a visites mèdiques o gestions 
Banc d’Aliments. Servei d’ajuda alimentària. 
Adquisició directa amb targeta d’aliments frescos (carn, ous, peix, verdures, etc.) 
Subministrament de productes d’higiene personal,  neteja domèstica i per nadons. 
Facilitació de roba de vestir nova o usada 
Ajuda pagament lloguers de pisos i entrades  de nous contractes 
Ajuda pagament despeses escolars no cobertes per altres serveis 
Ajuda pagament despeses mèdiques i ortopèdiques no cobertes per la CASS 
Ajuda pagament despeses farmacèutiques no cobertes per la CASS 
Ajuda pagament despeses de transport urbà 
Ajuda pagament despeses de transport i mudances 
Ajuda pagament subministrament elèctric domèstic 
Ajuda pagament llibres i material escolar no cobertes per altres serveis 
Ajuda pagament despeses de colònies d’estiu 
Ajuda a transeünts i passavolants (menjar i alberg) 
Classes personalitzades de reforçament escolar per a infants 
Mediació en assistència jurídica, psicològica o psiquiàtrica 
 
 
Càritas Parroquial considera i procura atendre, directament o a través dels serveis de Càri-
tas Nacional, qualsevol altra necessitat de famílies de Sant Julià de Lòria. Contacteu, si us 
plau, amb el Mossèn, la treballadora social o qualsevol voluntari. 

El nostre butlletí 
 

Vol col·laborar amb Càritas? 

Càritas Sant Julià 

Full informatiu intern per a socis i col·laboradors 

 

Ens interessa divulgar-lo. Com més 
gent coneguin Càritas, més ens ajuda-
ran.  Necessitem que ens  doneu 
l’adreça electrònica de persones a les 
quals podríem enviar-lo regularment.   
 
És una ajuda que podeu fer i que no 
costa absolutament gens. 
 

caritassantjulia@gmail.com 

 

A Càritas Sant Julià tenim força volunta-
ris, però també tenim ganes de fer més   
coses i fer-les millor.  
Si vol col·laborar amb Càritas Parroquial, 
contacti amb nosaltres –amb Mn. Pepe o 
qualsevol voluntari– i intentarem trobar una 
tasca adient perquè pugui  fer efectiu el 
seu desig d’ajudar els altres. 
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 ELS COMPTES DE LA NOSTRA CÀRITAS 

 

Tot el que fa Càritas Parroquial és possible gràcies a l’ajuda rebuda de voluntaris, 
socis i col·laboradors.  Com més ens ajudeu, més coses podrem fer. 



 
El pensament del 

papa Francesc 
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No trobarem Jesús, si no 

acollim auténticament 
els marginats 

“Us exhorto a servir l’Església de manera que els cristians –edificats pel nostre testimoni– 

no caiguin mai en la temptació d’estar amb Jesús sense voler estar amb els marginats, aï-

llant-se així en una casta que no té res d’autènticament eclesial. Us invito a servir Jesús 

crucificat en tota persona marginada pel motiu que sigui; a veure el Senyor en cada perso-

na exclosa que té fam, que té set, que no té vestit; el Senyor que també està present en 

aquells que han perdut la fe o que, allunyats, no viuen la pròpia fe  o es declaren ateus; el 

Senyor que és a la presó, que està malalt, que està a l’atur, que és perseguit; el Senyor 

que està en el leprós –de cos o d’ànima- que està discriminat. No podem trobar el Senyor 

si no acollim autènticament el marginat. En realitat, a la llum de l’evangeli dels marginats, 

s’hi juga, es descobreix i es revela la nostra credibilitat”.    (El papa Francesc als nous cardenals) 

 

 

 

 

 

 

 

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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