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El papa estima molt Càritas. Hi veu l’expressió de l’amor als germans en els quals trasllueix 
la imatge de Jesús, i per això  no li escatima els elogis. 
 
Segons el papa, Càritas és part essencial de l’Església, és la institució de l’amor de Jesús, 
la carícia de la mare Església als seus fills (16.maig.2013); és la sal, el llevat i la llum de 
l’Església que ofereix un far d’esperança als més necessitats (13.maig.2015). El papa hi  
veu les mateixes mans de Jesús en el món (id) i sent els treballs de Càritas com les seves 
mans, les mans del bisbe, en tocar el Cos de Crist (28.abril.2015). 
Podríem allargar les cites, però no és necessari, són més que suficients per posar de relleu 
la importància del què és, significa i fa la nostra estimada Càritas.  
 
Però això també fa més gran la responsabilitat que assumim els que, d’una manera o altra, 
treballem a Càritas. D’una banda, malgrat les nostres deficiències i limitacions, ens com-
promet i obliga a fer la feina materialment i humanament ben feta; i, d’altra, i això és sum-
mament important, ens ha de fer treballar amb mires i formes evangèliques, amb un res-
pecte  i atenció exquisits per a la persona ajudada tenint sempre present que, per defectes 
que tingui, és figura i imatge de Crist. El que féreu a un d’aquests petits, m’ho féreu a Mi. 

 

Editorial 

 

Elogis del papa Francesc  
a Càritas 

 



 

Cadena escolar solidària a Sant Julià de Lòria 
De les Escoles  a Càritas 
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El divendres,13 de novembre darrer, se celebrà la Cadena Escolar Solidària integrada per 
alumnes de primària de les escoles andorrana, espanyola i francesa, de Sant Julià de Lò-
ria. De 3 a 4 de la tarda centenars d’infants van fer una cadena humana que unia els cen-
tres escolars amb el local de Càritas Parroquial de l’Avinguda de la Verge de Canòlich. A 
través de la llarga cadena es van fer arribar a Càritas una gran quantitat de productes ali-
mentaris que els mateixos escolars havien aportat. 
La  Cadena pretenia, més amb actes que amb paraules, sensibilitzar els infants vers el pro-
blema social de la pobresa. L’acte fou molt concorregut i comptà amb la col·laboració  de 
professors i de voluntaris de Càritas. 
 
Càritas Parroquial vol agrair a la direcció i professors de les escoles la tasca feta perquè 
l’acte reeixís, i al Servei de Circulació la  cooperació prestada per garantir el bon ordre i la 
seguretat dels participants. 



 

El papa i els emigrants 
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“Déu ha destinat la terra i tot el que ella 
conté per a ús de tots els homes i de 
tots els pobles. En conseqüència, els 
béns han d’arribar a tothom sota el sig-
ne de la justícia i amb la companyia de 
la Caritat”.   (Concili Vaticà II) 

 

Conferència  de la presidenta  
de Càritas Catalunya 

  El dia 10 de novembre darrer, la Sra. Car-
me Borbonès i Brescó, presidenta de Càri-
tas Catalunya, donà una conferència, a la 
Casa de l’Església, del Fener, sobre el do-
cument de la C.E.E., “Església servidora 
dels pobres”. 
 
La conferenciant,  presentada per l’arxiprest 
Mn. Ramon Sàrries, feu una interessant 
glossa del document dels Bisbes en el qual, 
després d’exposar la situació dels més des-
valguts de la societat i les causes d’aquesta 
flagrant  injustícia social, s’expliciten els 
principis de la doctrina social de l’Església 
que, amb la col·laboració dels cristians, po-
drien solucionar el greu problema  que la 
nostra societat té plantejat. 
 
La conferenciant fou molt aplaudida pels 
assistents i l’acte, organitzat per Càritas 
Andorrana,  comptà amb l’assistència d’una 
notable representació  dels  voluntaris de la 
Càritas de Sant Julià de Lòria. 

“Potser podríem aplicar les reflexions de 
Guardini (es refereix a l’escriptor Romano 
Guardini) al nostre temps, mirant de desco-
brir la mà de Déu en els esdeveniments 
actuals.  
Potser així podrem reconèixer que Déu, en 
la seva saviesa, ens ha enviat a nosaltres, 
a l’Europa rica, el famolenc perquè li do-
nem menjar, el que te set perquè li donem 
beure,  el foraster perquè l’acollim, i al des-
pullat a fi que puguem vestir-lo”.  

 

(Papa Francesc) 

 

 
 
 

Una  
col·laboració  

que  
Càritas  
agraeix 

El Restaurant  Fenoy de Sant Julià de 
Lòria, ens demana cada any una guardiola 
de Càritas Parroquial en la qual els clients 
i personal poden fer espontàniament i vo-
luntariamente les aportacions que creuen 
convenients. Després ens la torna amb la 
quantitat recaptada. 
 
Es tracta d’una senzilla pràctica solidària 
que Càritas  agraeix profundamente i que 
ens agradaria que tingués força imitadors. 

 



 

En una entrevista feta pels redactors d’una 
revista holandesa dels sense-sostre se li 
pregunta al papa sobre la possibilitat  de 
què, en parlar molt dels pobres i dels refu-
giats, s’arribi a cansar  la gent, 
 
El papa Francesc respon que “quan es 
toca un tema que no és bonic i del qual no 
agrada parlar, a tots ens ve la temptació 
de pensar:  acabem d’una vegada, aquest 
tema ja cansa, Jo sé que aquest cansa-
ment existeix  però no em fa por. He de 
continuar parlant de les coses que son ve-
ritat.” 
 
El papa afirma que l’Església ha de parlar 
amb la veritat i també amb el testimoni, el 
testimoni de la pobresa. I afegeix que no 
es por ser creient i portar una vida de fa-
raó. 

 

 

No parlem massa dels pobres 
I dels refugiats? 
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Ajudes anònimes 

És una forma de servir i d’estimar a la 
qual no acostumem donar importància. Us 
proposem dedicar temps a escoltar les per-
sones amb les quals conviviu i us relacio-
neu diàriament.  

Interesseu-vos per com es troben. Feu 
que sàpiguen que us trobeu al seu costat i 
que poden comptar amb vosaltres. 

 

Un servei que no costa diners 

 
Poques   satisfaccions íntimes més profun-
des podem experimentar  com la que sen-
tim en fer una almoina o una ajuda qualse-
vol, que només coneixem nosaltres matei-
xos i el bon Déu. 
 
Aleshores el valor de la gratuïtat se’ns posa 
de manifest només a nosaltres i amb tot 
l’esplendor,  i la satisfacció és immensa. 
 
Proveu-ho, si us plau. 

 

Una altra manera d’ajudar  
els refugiats 

La institució pontifícia AJUDA A 
L’ESGLÉSIA NECESSITADA   (tel. +34 
93 237 37 63) porta a  terme una gran ac-
ció d’ajuda als cristians fugits de l’Irak, Sí-
ria i altres països, que viuen en condicions 
precàries en camps de refugiats. 
 
Pots fer la teva aportació directament  al c/ 
la Caixa ES21 2100 2415 42 0200140293. 
 
o, si vols, nosaltres ho farem per compte 
teu i t’enviarem el justificant corresponent. 

Regalar temps d’escolta 

caritassantjulia@gmail.com 



 

“No es pot ser creient i portar la vida 
d’un faraó”  (Papa Francesc) 
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Ajudeu-nos a difondre  
aquest butlletí 

 

Preparem una pàgina web  Un treball digne  
per a tothom 

Es parla molt de la necessitat d’un treball 
digne per a tothom. Al nostre veí país del 
sud, Càritas en la “Memoria de Empleo y 
Economía Social 2014” apel·la a la res-
ponsabilitat de tots per aconseguir un món 
més just i més humà mitjançant l’accés al 
treball. 
 
Però, els que no som ni empresaris ni 
tenim càrrecs públics, podem fer algu-
na cosa? 
 
Doncs, sí.  L’informe al·ludit  també ens fa 
algunes propostes. Vegem-les. 
 
A) Assegurar-nos que les persones que 
treballen a casa nostra tenen un tracte i 
unes condicions de treball dignes, un salari 
just, i una cotització correcta a la Seguretat 
Social 
 
B) Consumir de manera responsable, re-
colzant amb les nostres compres empre-
ses que ofereixen un treball digne a llurs 
treballadors i donar preferència –si po-
dem– als productes d’economia social i 
preu just. 
 
i C) Compartir el nostre temps i els nostres 
coneixements fent alguna tasca de volun-
tariat. 
 
Són tres recomanacions molt elementals i 
de sentit comú  que no hauria de costar 
gaire  tenir-les en compte. 

Per estimar una cosa cal conèixer-la. 
Nosaltres volem que la gent coneguin 
Càritas perquè aleshores l'estimaran. 
Ho intentem amb aquest modest butlle-
tí, però ens falta que arribi a més famíli-
es de la nostra parròquia. 
 
Envieu-nos les vostres adreces electrò-
niques i les dels vostres amics i us 
l’enviarem. 
 

caritassantjulia@gmail.com 

  
Fa temps que Càritas Parroquial  de Sant 
Julià de Lòria vol estar present a la xarxa. 
És un objectiu que perseguim des de fa 
anys. La web ens ha de permetre una in-
formació a disposició  de tothom i en qual-
sevol moment. 
  
Però l’empresa oferia una doble dificultat. 
D’una banda, el cost econòmic, que nosal-
tres no podíem carregar de cap manera a 
les migrades finances de Càritas parroquial. 
D’altra banda, si vol ser útil, la web neces-
sita una actualització constant i precisa na-
turalment una persona que s’hi dediqui.  
 
Les dues dificultats han estat resoltes. Un 
lauredià de bona voluntat s’ha ofert a con-
fegir la web  gratuïtament. Les altres des-
peses seran assumides per persones de la 
parròquia amb total indemnitat de Càritas. 
Per altre costat, una altra persona de no 
menys bona voluntat,  s’ha ofert per gestio-
nar la  web i mantenir-la al dia. 
 
La cosa doncs tira endavant.  Laus Deo.  
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No n’hi ha prou en voler fer (II) 

 
En una reunió d’amics es comenta la tra-
gèdia dels refugiats que fugen de la guerra 
i intenten arribar a l’Unió Europea.  
 
L’opinió és unànime en condemnar 
l’actitud egoista de la majoria de països 
europeus. Els tracten –diuen– com a delin-
qüents. Rebutgen a cops de porra o amb 
gasos lacrimògens a persones que només 
intenten sobreviure. Es fan despeses mili-
tars milionàries i no es dedica un euro a 
aquest pobres desgraciats. S’imposa, di-
uen altres, una política d’ajudes. Cada u, 
amb tota la bona fe, diu la seva. 
 
De sobte, un tertulià es pregunta en veu 
alta quants dels presents han fet un dona-
tiu, per petit que hagi estat, o han fet algu-
na altra cosa, pràctica i concreta, a fi de 
pal·liar la situació dels refugiats. 
 
La pregunta fa mal, i és seguida d’un  llarg 
silenci  que ningú sap com trencar. Al final, 
es sent una veu que diu: potser sí que 

tens raó. 
L’anècdota recorda la dita que afirma que 
quan tot està fosc fa més una  persona 
que encén un sol llumí que mil que  es 
queixen de la foscor. 

 

 

Una campanya de  
Càritas d’Urgell 

Càritas d’Urgell ha endegat una campa-
nya adreçada a ajudar els refugiats a tra-
vés de les Càritas de Grècia, Macedònia i 
Sèrbia que s’enfronten directament a casa 
seva amb les greus necessitats de milers 
de desplaçats que no tenen res. 
Preneu-ne nota, si us plau. Podeu ajudar 
directament, però, si voleu, nosaltres po-
dem canalitzar la vostra ajuda i després us 
farem arribar el corresponent comprovant. 

Voluntariat de presons 

Continuem preparant-lo. És natural que no 
vulguem improvisar. Estem sobre tot pen-
dents del resultat d’unes gestions en curs 
que han de concretar les actuacions que 
podran portar a terme els voluntaris i el 
marc horari en el qual es desenvoluparan. 
 
Mentrestant retenim les ofertes de sis per-
sones de Sant Julià, quatre homes i dues 
dones, disposades a fer aquesta feina de 
solidaritat  cristiana. 
Ja us anirem informant. 
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 Servir o ser servit 

 
El cristià, ha explicat el papa Francesc, es 
troba sempre en l’alternativa de servir o ser 
servit. Jesús rentà els peus als deixebles 
invitant-los a fer com ell, servir. 
 
D’aquesta manera, ha recordat que la identi-
tat  cristiana és el servei, no l'egoisme. Diu 
el Papa: Però, algú dirà, si tots som egois-
tes!  Ah sí? Doncs és un pecat, és un cos-
tum que hem d’abandonar. Tots som cridats 
al servei. Ser cristià no és una  conducta 
social, no és maquillar-se una mica l’ànima 
perquè sigui més bonica. 
 
Finalment, el papa Francesc ha plantejat 
aquesta pregunta: Què faig més? Faig que 
em serveixin els altres, em serveixo 
d’ells, de la comunitat, de la parròquia, 
de la família, dels amics? O bé serveixo, 
estic al servei dels altres? (30 d’abril de 
2015) 

 

La bústia de Càritas 

En aquest número  de Càritas Sant Julià 
publiquem l’estat de comptes de 2015 i vo-
lem remarcar la suma de donatius rebuts  
(al marge de les quotes de socis)  en el 
curs d’aquell exercici, que és de 22.372,71 
euros. 
 
La xifra és per nosaltres tan important que 
de fet assegura els nostres serveis. Sense 
aquest donatius, poca cosa podríem fer. 
Per això volem agrair als donants la seva 
generositat.  La seva col·laboració, ocasio-
nal o programada, ens és, ara per ara, in-
substituïble.  
 

Una vegada més ens plau insistir: Si tens 
poc, dóna poc; si tens molt, dóna molt; 
però dóna sempre. 

 
“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, especialment si es po-
bre y sofrent” (Papa Francesc) 

El papa dina amb els  
més pobres en un  

menjador de Càritas 

El papa Francesc insisteix, amb la seva 
actitud,  de donar-nos exemple a tots els 
cristians. Recentment (10.Novembre.2015) 
ha compartit el dinar amb 60 indigents del 
segon torn del menjador Sant Francesc, 
que Càritas  té obert a la ciutat italiana de 
Florència. 
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Els voluntaris de Càritas Parroquial 

 A Càritas Parroquial acostumem fer una reunió, a inici de curs,  
amb tots els voluntaris. Volem, en primer lloc, agrair-los la seva 
tasca, que és al rovell de l’ou de l’activitat de Càritas. Després 
desitgem informar-los de tot el que s’ha fet i dels projectes que 
tenim pel curs que comença. 
 
Això vam fer-ho el dia 4 de novembre darrer a les sales de la Ca-
tequesi Parroquial, amb una nodrida assistència de  voluntaris, 
gairebé tots, i d’altres  lauredians que estimen Càritas. 
 
Mn. Pepe Chisvert  i el president Jordi Gonzàlez exposaren deta-
lladament les activitats que Càritas Parroquial porta a terme  i 
també les possibilitats que oferim a les persones que  volen dedi-
car a Càritas temps i atenció, remarcant els serveis en els quals 
manquen més voluntaris. Al final es féu una breu exposició del 

programa previst per aquest curs i es repartí entre els assistents material informatiu i unes 
Guies del voluntari de Càritas.  

 

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

 



 

Els treballadors 
de darrera hora 

 

River Centre Comercial 
 ajuda Càritas 

Càritas Sant Julià 

Hi ha gent de bona voluntat que, per forma-
ció, manca d’ocasió o pel que sigui, mai ha 
ajudat als altres o ho ha fet de manera molt 
minsa  No els ha temptat el tema de la soli-
daritat i de la caritat. Han pensat en ells, en 
els de casa, i prou. 
 
Possiblement, ara que són grans, creuen 
que haurien pogut actuar d’altra manera. 
Però la inèrcia, la mandra a canviar de xip, 
o aneu a saber què, els ho impedeix. 
 
A Càritas voldríem animar-los. Sempre s’hi 
és a temps. La paràbola dels treballadors 
de la vinya ens hauria d’animar tots. Els 
treballadors de darrera hora, van cobrar el 
mateix jornal que els altres. Les matemàti-
ques de l’Evangeli són diferents de les nos-
tres. 

Altres maneres d’ajudar 

 

 

Se us acut algun servei que a Càritas 
Parroquial podríem fer i no fem?  
 
Teniu idea d’alguna necessitat que po-
dríem pal·liar i que nosaltres no tenim 
en compte? 
 
Com podríem tenir més ajudes per po-
der ajudar més? 
 
Penseu-hi, si us plau. Els vostres sug-
geriments poden ser molt valuosos, 
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Homes que deixen petja 

Mn. Josep Juanmartí i Canut, rector del 
petit poblet d’Estac, al Pallars, era un mo-
dest capellà  del nostre bisbat,  molt gene-
rós i caritatiu, que sofrí martiri en la perse-
cució espanyola de 1936. 
El seu lema era: Tu tindràs el que donis 
al pobre, i un altre posseirà el que et 
reservis per a tu. 

  

RIVER ha demanat als clients  del seu 
Centre Comercial que col·laborin a la 
Campanya de Nadal organitzada per Càri-
tas Sant Julià per recaptar aliments.  
 
Ens plau remarcar-ho perquè ha estat una 
iniciativa de l’empresa que ni tan sols ha-
víem demanat.  Càritas Parroquial de Sant 
Julià de Lòria agraeix aquest gest solidari.   
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Amb qui s'identifica Jesús? Amb el famo-
lenc, l’assedegat, el foraster, el nu, el ma-
lalt, el presoner, el més petit d’una colla 
de  germans i germanes. Si estimem 
aquestes persones amb un amor eficaç 
que alleugi les seves càrregues, també 
estimem Jesús. Si no fem res per alleujar 
les seves càrregues, llavors, no l’estimem. 
Això no és pas fàcil de digerir, sobretot en 
un món on tenim consciència, gràcies als 
mitjans de comunicació, del patiment de 
tants milions de germans i germanes nos-
tres. Davant això podem lamentar-nos 
d’una tasca impossible, i lamentar-nos 
també d’haver conegut l’Evangeli i Jesús.  

Com respondre? En primer lloc, hem de 
tenir present que el que demanem és co-
nèixer la manera de fer de Jesús, per més 
estimar-lo i seguir-lo. No podem canviar 
els nostres cors només a partir d’una deci-
sió de la nostra voluntat. Si Jesús ens re-
vela el que ell estima, llavors ell mateix 
també despertarà en nosaltres el desig de 
compartir els seus valors, el desig d’un cor 
com el seu. En altres paraules, estem par-
lant d’un do.  

Extret de Seek My Face  de William A. Barry, S.J, i 
publicat a Espai Sagrat. 

 

Amb qui s’identifica Jesús? 

LES OBRES DE MISERICÒRDIA  (I) 

 

“En els pobres i en els últims 
veiem el rostre de Crist. Esti-
mant i ajudant els pobres esti-
mem i servim Crist”.   
(Papa Francesc) 

 

 

Ja tenim més  voluntaris  

La darrera reunió de voluntaris  de la qual 
informem en un altre lloc d’aquest Butlletí, 
ha donat lloc a que algunes persones   
ens hagin fet saber el seu desig de ser 
també voluntaris de Càritas Sant Julià. 
 
Ens en alegrem i els donem la benvingu-
da. Estem segurs que sentiran la satisfac-
ció que només pot donar el servir els al-
tres amb esperit evangèlic. 

Ara que iniciem l’Any de la Misericòrdia, 
val la pena tenir-les present. El nostre ar-
quebisbe ens ho ha recordat no fa gaire.  
Les 7 primeres (corporals) són: 
 
  - Donar menjar a qui té fam. 
  - Donar beure a qui té set. 
  - Vestir el despullat. 
  - Visitar els malalts i presos. 
  - Acollir els peregrins. 
  - Rescatar els captius. 
  - Enterrar els morts.  
 
Tot un programa. En tornarem a parlar. 
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La campanya de Nadal 

Un any més hem pogut comptar amb 
la generosa col·laboració dels cen-
tres comercials, supermercats i boti-
gues de Sant Julià de Lòria per tirar 
endavant la campanya de Nadal, 
una campanya que és molt important 
per a Càritas Parroquial  ja que grà-
cies als fruits que ens dóna podem 
mantenir gairebé durant tot l’any les 
ajudes  de Banc d’Aliments a les fa-
mílies de la nostra parròquia que 
passen per moments difícils. 
 
Al marge del resultat del recapte, – 
pendent encara del recompte defini-
tiu– que sembla molt positiu, volem 
remarcar la bona disposició de les 
empreses que ha permès situar els 
llocs de recollida en punts estratè-
gics que han afavorit el recapte. 
 

 
Crònica  
gràfica  

del  
recapte 

Centre Comercial Sant Eloi 

River Centre Comercial 

 Centre Comercial Punt de Trobada 

 

Punts de recollida establerts 
 

Església parroquial 
Centre C. Punt de Trobada 
Centre Comercial Sant Eloi 

River Centre Comercial 
Supermercat Casal 

Supermercat Diagonal 
Alimentació Altimir 

Farmàcia Creu Verda 
 

També han col·laborat: 
 

Agents del Servei de Circulació 
Centre Esportiu Sant Julià 

Empresa Tabandor i personal 
 

Gràcies a tots ! 
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La campanya de Nadal 

Hem acabat la Campanya de Nadal. Ja te-
nim el Magatzem ple. És una cobertura im-
portant per alleujar les necessitats de moltes 
famílies lauredianes durant mesos, gairebé 
durant tot l’any. Cal agrair la sensibilitat i la 
generositat dels que, en comprar, ho han fet 
també pels que no poden comprar. 

Però és just també recordar en aquests  
moments l’esforç dels voluntaris/es que han 
fet possible la modesta estructura de la 
campanya, han preparat i distribuït les cai-
xes, les han anat buidant, han fet els trans-
ports, i ara els tocarà classificar curosament 
els productes recollits a fi de fer sortir pri-
mer els que tenen propera la data de con-
sum preferent. 
 
És cert que no és res extraordinari. Però 
són hores de treball dedicades gratuïtament 
als altres per amor a Déu i als germans. A 
la llarga, tant els anònims donants com els 
discrets voluntaris, han contribuït a fer  el 
nostre món una mica millor. 

El Servei de Circulació del Comú 

Ja ho van fer els anys anteriors. També en-
guany, els agents de Circulació del Comú 
de la nostra parròquia han fet pel seu 
compte un recapte de productes alimentaris 
col·laborant amb la Campanya de Nadal de 
Càritas Sant Julià. 
Moltes gràcies per la seva generositat! 
 

Esperem que aquest acte tingui imitadors en altres 
col·lectius. 

El Centre Esportiu Sant Julià 

També el Centre Esportiu Sant Julià, 
com en anys anteriors,  ha estat fidel a 
la cita de la Campanya de recapte 
d’aliments de Càritas Parroquial. 
 
Gràcies a persones i entitats com el 
Centre Esportiu, la Campanya és cada 
vegada més cosa de tots i acaba amb  
èxit rotund. 
 
Que Déu els ho pagui! 

Els voluntaris 

 

Ajuda’ns a ajudar      



Càritas Sant Julià 

Ha passat Nadal 

La magnitud del problema 

Jordània, el Líban i Turquia són els països 
que han assumit en major grau  l’acceptació 
de refugiats procedents de Síria i de l’Irak.  
La fotografia que publiquem correspon a un 
dels camps de refugiats instal·lats per aixo-
plugar els fugitius. ´ 
 
Malgrat que no podem identificar el camp ni 
el país en el qual està instal·lat, la foto ens 
pot donar idea de la magnitud del problema 
que afecta a milers de refugiats que, molt 
més ara amb el fred i la neu, malviuen i mo-
ren en aquestes grans concentracions hu-
manes amb pocs recursos i amb serveis 
deficients o inexistents. 
 
A la vista d’aquesta fotografia, ens semblen 
un sarcasme les noticies, amb fotografia 
inclosa, que ens diuen que  18 refugiats 
han esta acollits a Luxemburg  i que una 
trentena ho seran a Espanya. 

 

No és un joc, 
és una experiència ! 

 

Qui més qui menys, en aquestes darreres 
festes, ha fet despeses extraordinàries. 
Menjars més costosos, obsequis, l’arbre 
de Nadal, regals de Reis, X.. 
Però, hem pensat en els altres? En els 
que els falta el més necessari per viure i 
tirar endavant? 
Un bon tema per a la reflexió X.. i també 
per compensar les nostres deficiències. 
Encara hi som a temps. 

Us proposem a posar-vos al lloc de les 
persones més empobrides. Proveu de 
sentir, en una setmana, el que ells senten. 
Per aconseguir-ho, feu el següent: 
 
- Un dia dejuneu, privant-vos d’un dels 
àpats principals per passar gana, 
 
- Durant dos dies (seguits o alterns) quan 
sortiu al carrer no prengueu diners ni tar-
getes de crèdit, i així notareu que se sent 
quan no es tenen diners. 
 
- Poseu-vos d’acord tots els que viviu a 
casa i trieu una tarda nit per estar dues 
hores sense utilitzar l’energia elèctrica, i 
així sentireu la pobresa energètica. 
 
-Durant un dia no utilitzeu cap aparell in-
formàtic, ni entreu a Internet ni a cap xarxa 
social, no utilitzeu el telèfon mòbil ni el 
WhatsApp. Així sentireu l’aïllament i la 
bretxa digital. 
 
I durant l'últim dia de la setmana busqueu 
un moment de silenci per meditar com us 
heu sentit fent tot això. Us haureu posat 
en el lloc dels milions de persones con-
demnades a viure així cada dia.  
 
Després d’haver fet aquesta experièn-
cia, plantegeu-vos en què podeu canvi-
ar la vostra vida i el vostre estil de viu-
re. 
 
(De Practica la Justícia. Deixa la teva em-
prempta, publicació de Càritas). 

Proveu-ho! 
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Nous tipus de pobresa 

 

Els  lectors ens escriuen 

La història és certa, perquè l’hem viscuda. 
Amb penes i treballs i estalviant de valent  
van comprar el pis on ara viuen. Ara, pas-
sada la cinquantena, el marit ha quedat 
inesperadament a l’atur. L’esposa està 
afectada per una greu malaltia que 
l’incapacita per fer les feines de casa i 
comporta moltes despeses. No tenen es-
talvis i passen angúnies per poder menjar. 
 
Han recorregut a determinats serveis i ins-
titucions, però “son propietaris d’un immo-
ble” i això els impedeix ser beneficiaris de 
l’ajuda. És a dir, oficialment  són rics.  
 
Naturalment que podrien vendre el pis ... 
si trobessin comprador disposat a pagar 
un preu raonable. Però, com ens diu 
l’interessat, l’apartament els dóna una se-
guretat  a la qual no poden raonablement 
renunciar. Almenys tenen casa. 
 
Són els nous pobres, Son noves situaci-
ons que a Càritas Parroquial procurem 
atendre amb comprensió i esperit evangè-
lic. 

 

“Us demano que envieu el butlletí de Càri-
tas a l’adreça que us indico.  És la manera 
amb què puc ajudar-vos”. L.P.S. Sant Julià 
de Lòria. 
 

“Genial! Per la vostra força, la vostra trans-
parència i la vostra obra.  Molta força per la 
feina que feu. N'estem molt orgullosos!“  
M.L. Andorra la Vella. 

 

Resultats de la Cadena escolar  

No es pot entendre un veritable 
cristià  que no sigui misericordiós, 
de la mateixa manera que no es pot 
entendre Déu sense la seva miseri-
còrdia.  
 

(Papa Francesc) 

La Cadena escolar celebrada el dia 13 de 
novembre darrer a Sant Julià de Lòria tenia 
més una finalitat didàctica que no pas pràc 
tica d’obtenir aliments. 
La sorpresa ha estat constatar que els in-
fants de les escoles  ens han aportat a Càri-
tas  una quantitat considerable i  inesperada 
d’aliments. 
En conjunt, ens han fet arribar 877 unitats 
de productes alimentaris. 
Gràcies a alumnes, famílies i professors ! 
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Els comptes de Càritas Parroquial corresponents a 2015 

 



La immigració és un enorme desafiament pel 
món occidental, perquè els governants volen 
acabar amb la immigració amb mesures re-
pressores, i no comprenen que la única solu-
ció és el desenvolupament dels països 
d’origen. 
 
Les tanques, les muralles no detenen les per-
sones que emigren, perquè ningú abandona 
per gust el seu país. Tothom voldria viure i 
morir al lloc on va néixer. Si les persones emi-
gren és perquè no tenen treball, no tenen ma-
nera de sobreviure, però sí tenen sempre el 
dret de buscar nous horitzons. 
 
I nosaltres no hem de veure mai l’emigrant 
com un enemic, un delinqüent o un possible 
agressor, sinó com un germà. El papa sant 
Joan Pau II va dir que “les fronteres no poden 
ser barreres infranquejables, sinó braços aco-
llidors”.  Que lluny estem ara de tot això! Arri-
bar a aquesta conclusió requereix una reflexió 
profunda des de la fe i una conversió. 
 
Sóc conscient que cada govern té dret a apro-
var lleis migratòries, però no a declarar la 
guerra al migrant sense escoltar-lo, sense cap 
criteri de compassió. Emigrar és un dret hu-
mà. 
 
 
Mons. Rodríguez Madariaga, 
Expresident de Càritas Internationalis 

 

Les tanques i els filferrats 
seran inútils 

Càritas Sant Julià 

 

Senyor, ensenyeu-nos a reconèixer 
la vostra presència en els altres.  
Tenint cura d’ells, tenim cura de 
Vos. 

Ajudeu-nos a  
detectar  

necessitats 

A Càritas ens passen per alt moltes neces-
sitats de famílies de la Parròquia que ens 
plauria atendre en la mesura de les nostres 
possibilitats.  
Si teniu constància d’alguna, feu-nos-ho 
saber. Nosaltres ja procurarem arribar-hi  
amb l’ atenció, discreció i delicadesa possi-
bles. 

 

L’anècdota amable 

 

 
Es tancava la Campanya i els voluntaris 
anaven atrafegats recollint el contingut de 
les caixes posades als centres comercials i 
botigues de la parròquia. 
 
Mentre uns ho feien al Centre Comercial 
Sant Eloi se'ls apropa un client i els pregun-
ta si ja retiren definitivament les caixes. En 
dir-li que si, el bon home els  demana per 
favor que s’esperin una estona. Marxa  i uns 
moments després torna corrent amb uns 
paquets que  diposita somrient a la caixa.  
 
El mateix dia, uns altres voluntaris estaven 
fent la recollida final al Supermercat Diago-
nal.  Ho feien amb uns carrets del supermer-
cat, creuant l’Avinguda de la Verge de Ca-
nòlich fins al vehicle que havia de transpor-
tar-los. Un vianant, en assabentar-se que es 
tractava de la Campanya de Càritas, els de-
mana també uns minuts d’espera, entra al 
supermercat i surt  amb un carro de compra 
amb un bon lot de productes alimentaris que 
els dóna. 
 
Son mostres simpàtiques de la generositat 
de la gent de Sant Julià. Gràcies a tots! 



El pensament del papa Francesc 
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A imitació del nostre Mestre, els cristians estem cridats a mirar les misèries dels germans, 
a tocar-les, a fer-nos-en càrrec i a realitzar obres concretes a fi d’alleujar-les. La misèria no 
coincideix amb la pobresa; la misèria és la pobresa sense confiança, sense solidaritat, sen-
se esperança. Podem distingir tres tipus de misèria: la misèria material, la misèria moral i la 
misèria espiritual. La misèria material és la que habitualment anomenem pobresa i toca tots 
aquells que viuen en una condició que no és digna de la persona humana: privats dels 
seus drets fonamentals i dels béns de primera necessitat com el menjar, l’aigua, les condi-
cions higièniques, el treball, la possibilitat de desenvolupament i de creixement cultural. En-
front d’aquesta misèria l’Església ofereix el seu servei, la seva diakonia, per a respondre a 
les necessitats i curar aquestes ferides que desfiguren el rostre de la humanitat. En els po-
bres i en els últims veiem el rostre de Crist; estimant i ajudant els pobres estimem i servim 
Crist. Els nostres esforços s’orienten així mateix a trobar la manera de fer cessar en el món 
les violacions de la dignitat humana, les discriminacions i els abusos, que, en tants casos, 
són l’origen de la misèria. Quan el poder, el luxe i els diners es converteixen en ídols, 
s’anteposen a l’exigència d’una distribució justa de les riqueses. Per tant, és necessari que 
les consciències es converteixin a la justícia, a la igualtat, a la sobrietat i a compartir. 
 
Papa Francesc, Missatge de Quaresma 2014 

 

 

Quan el poder, el 
luxe i els diners 
es converteixen 
e n  í d o l s ,  
s’anteposen a 
l’exigència d’una 
distribució justa 
de les riqueses.  
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