
 

Càritas  Torelló us agraeix i  us desitja Bon 

Nadal i Feliç Any Nou 2022 

Nadal arriba aquest any amb poques ganes de llum i festa per a moltes persones i famílies a qui 

acompanyem des de Càritas. Els nostres dies de dol no s’han pas acabat. Continuen allotjats a la 

nostra quotidianitat, en una crisi acumulada en l’àmbit sanitari, econòmic, social i polític, que en 

la vida pública es concreta en espais tan comuns i propers com la salut, l’ocupació, l’habitatge o 

les nostres relacions personals. Hem topat amb la realitat que volíem entreveure com si fos el 

miratge 

d’una nova 

normalitat diferent 

i millor, plena de 

festa, de color i de 

somni. Però, per 

sort, Nadal arriba com el que és: el temps favorable en què Déu es fa present enmig de la nostra 

història per igualar-se a nosaltres com allò que som, homes i dones, esperit i fang, fragilitat i 

ventura. Avui són moltes les persones que pateixen pobresa i desigualtat a la vora dels camins, 

són moltes les víctimes dels discursos d’odi, de tràfic de persones o d’abús; avui són més de 

250 milions de migrants els qui qüestionen les nostres fronteres i el nostre model de societat 

globalitzada en què tot està connectat però en què els valors humans i ètics es dilueixen i 

la transformen en societat líquida, esvaïda i fugaç. 
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ARA I AQUÍ A CÀRITAS TREBALLEM AMB 
PROGRAMES 

 
-L’Acollida, amb formes diferents, al voltant del qual gira tot 

el que fem, perquè per a Càritas el més important és 

l’acompanyament de les persones. 

 
-Uns programes més assistencials: el Pis de pas 

Teramunt;el Rober; el Traster; els Micro‐crèdits; els Horts solidaris; Pis de pas Rectoria 

Montserrat; “1joguina1somni”; Fem companyia… 

 
-Uns programes més formatius: “Reforç escolar; “Fes el que t’agrada”…etc.  Encara 

seguim amb projectes de:  

 
1. ‘Càritas Torelló truca a la porta’ Prop nostre, de ben segur que hi tenim algú què 

tot i potser no saber-ho, no ho està passant gaire bé. Prop nostre, hi ha necessitats què hem de saber 

detectar i comunicar per tal que puguin rebre l’ajuda que els cal. Ajuda? Sí, AJUDA. L’ajuda que 

Caritas Torelló vol donar a qui li cal, discretament, potser fins i tot, anònimament, però de manera 

efectiva. Això no és possible sense la solidaritat de tots i cada un de nosaltres. El donatiu d’avui 

ajudarà sens dubte a millorar la situació d’alguna persona o d’alguna família però... i si aquest donatiu 

puntual es convertís en un compromís de més durada com el dels voluntaris i voluntàries? Sabeu 

quants infants i quantes famílies podrien tenir un plat calent a taula? No entenem de races, ni colors 

de pell, ni de categories socials, ni de religions, només entenem de persones; de les persones que 

han tingut la sort de néixer, de créixer i les ganes de voler viure dignament, senzillament com 

nosaltres. Això fem a Càritas, ens hi ajudeu? En sortir hi veureu uns díptics de la campanya Càritas 

Torelló truca a la porta què ens conviden a reflexionar i a col·laborar.  
 

2. El projecte FARS El projecte consisteix en la detecció de situacions de solitud no desitjada 

que afecten a persones grans o altres persones mancades de xarxa social i que comporta situacions 

de vulnerabilitat i fragilitat social i personal. Està pensat perquè aquestes situacions siguin detectades 

a través d’una xarxa de voluntaris formada per persones, comerços, associacions i entitats del poble 

vinculades al Programa d’Acció Social d’Atenció a les Persones Grans - Fem Companyia que 

col·laborin en la detecció i puguin oferir-los el suport 

necessari de manera coordinada amb Benestar Social, el 

CAP i altres agents dels municipi. La comunitat i el treball 

en xarxa és l’element clau per poder desenvolupar 

cadascuna de les accions que inclou el projecte: detecció, 

informació-coordinació, valoració de la necessitat, 

intervenció (oferiment de diferents accions i activitats), 

acompanyament i seguiment.  

 

- FES‐NOS SABER ON ÉS EL GERMÀ A QUI CAL AJUDAR, I… 

AJUDA’NS A AJUDAR‐LO. HO FEM ENTRE TOTS! 

 
 

 
Si voleu col·laborar amb un o amb l’altre projecte, podeu contactar amb nosaltes al número: 659 57 60 37 

(WhatsApp) o al 93 859 03 40 


