
 

  

Presentació 

Migrants, noves oportunitats,  
nova societat 
Els nouvinguts, els mi-
grants, els refugiats patei-
xen, en ocasions, uns    
accents de pobresa propis. 
No només sovint estan 
mancats de sostre, treball 
o aliment, sinó que a 
aquestes carències s’hi 
afegeix el sentir-se despla-
çats de la pròpia cultura, a 
vegades el menyspreu, 
sentir-se estranys amb uns 
nous costums, aïllament... 
La pobresa té matisos dife-
rents en cada família, però 
sempre que hi ha un tras-
llat, les dificultats creixen, 
tot i que costi veure-ho. 

Aquests darrers mesos els 
mitjans de comunicació 
han parlat molt dels refu-
giats o migrants que volen 
entrar a Europa, i de la 
inhumanitat amb què són 
tractats. Molta gent se 
n’ha escandalitzat, amb 
raó. No es parla tant, però, 
dels que ja viuen entre 
nosaltres i que també te-
nen necessitats. A aquests 
sí que podem donar un cop 
de mà. 

Tota aquesta realitat de 
nouvinguts ens porta de 
dret,  i  d’això  encara  se’n  
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Punts d’interès 
especial: 
 
���� La setmana       
solidària és un    
moment de reflexió 
sobre què hem fet i 
sobre els nous   
reptes. 
 
���� Càritas i    
Ajuntament        
reflecteixen el seu 
dia a dia en el full 
informatiu. 
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DE L’11 AL 16 DE DESEMBRE 

parla menys, a la formació 
d ’ u n a  s o c i e t a t                
pluricultural, pluriètnica, 
plurireligiosa, per a la qual 
tots ens hem d’anar prepa-
rant, per saber conviure 
tot posant per sobre de tot 
el que som, persones, i no 
tant els costums o el color 
de la pell. 

Us convidem doncs a refle-
xionar, parlar, conversar i 
escoltar el que moltes   
persones poden aportar en 
el dia a dia, i especialment 
al llarg d’aquesta setmana 
solidària. 

Arribem a la setena edició 
de la Setmana Solidària a 
Roda de Ter d’enguany, 
una iniciativa que ens ha 
de permetre aturar-nos 
una mica en el dia a dia , 
plantejar-nos quines són 
les necessitats autèntiques 
del nostre entorn i de les 
persones que en formen 
part, quins són els reptes 
que ens esperen, cap a on 
volem avançar i com. És el 
moment també de donar 
importància a aquelles 
petites accions del nostre 
dia a dia, però sense les 
quals no podríem avançar. 
I el nostre dia a dia, el de 
Càritas i el de l’Ajuntament 

sovint va entrellaçat: tre-
ballem junts, compartim 
junts, uns arriben a on no 
arriben els altres, amb 
compromís i dedicació. I 
heus aquí que arribem a la 
setena edició  de la Setma-
na Solidària, que no deixa 
d’exemplificar el treball 
conjunt d’aquest dia a dia, 
dues peces clau per a   
l’atenció de les persones.  

Us convidem doncs, a    
aturar-vos, a participar en 
les diferents activitats, a 
acostar-vos i demanar o 
col·laborar, a esdevenir 
també actors importants 
dels canvis. 
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Ajuts d’urgència social 

Càritas Roda i Serveis Socials treba-
llem coordinament per fer front i   
ajudar a superar les dificultats que 
presenten les famílies amb necessi-
tats. 

Malgrat que les informacions que ens 
arriben a través dels mitjans de comu-
nicació és que s’ha començat a       
superar la crisis econòmica que tan 
greument ha afectat moltes famílies, 
la realitat és que es continua atenent 
un volum de famílies important.  

➨ Roda de Ter manté una taxa d'atur 

del 12.64 %, una xifra tres punts infe-

rior a la de l’any 2014, que se situava 
en el 15,62%. La realitat és que la con-
tractació actual és molt precària, els  
sous molt baixos, hi ha molta mobilitat  
i inestabilitat, fet que situa les famílies 
al llindar de la pobresa i que la conse-
qüent necessitat de mantenir els     
recursos  i programes d’ajut existents. 

 

 

104 famílies 

375 persones 

Rebost solidari 
 

44.133 kg  
d'aliments bàsics i           

productes d’higiene     
personal 

 

 

Càritas Roda, en            
coordinació amb els    

Serveis Socials, gestiona 
el Rebost Solidari 

Setmanalment entrega 
aliments a famílies 

necessitades 

A Catalunya continuen existint bosses de pobresa i a Roda de Ter  hi ha moltes famílies en situació 
de pobresa o pobresa extrema, la qual cosa significa que tenen greus problemes per fer front a les 

despeses d’habitatge, alimentació, subministraments i despeses escolars. 

Ajuts per a l'habitatge 

➨ L'Ajuntament destina una part   
important dels ajuts d'urgència a         
l'habitatge, bàsicament per garantir 
els subministraments de llum, aigua i 
calefacció. Des de Càritas es comple-
menten aquests ajuts d’urgència , per 
cobrir despeses vinculades a mantenir 
les llars en condicions durant l’hivern.  

➨ L'Ajuntament dóna ajuts per a  
lloguers de forma puntual, per        
situació d’extrema necessitat, i      
especialment per evitar processos de 
desnonament. 

 

39 famílies 

152 persones 

 

Ajuts per a aigua, llum,  
gas i calefacció 

10.780,88 € 

 

Ajuts per a lloguers i       
allotjaments d'urgència 

2.291,75 € 

 

5 famílies 

15 persones 

En 5 anys s’ha incrementat         
l’atenció en 100 persones, i en 8 

anys s’ha multiplicat per 4              
les persones ateses 

276
375

any 2011 any 2016

Persones ateses 

Altres ajuts d’urgència 

➨ Des de Càritas i amb la voluntat de 
treballar de forma coordinada i com-
plementària es realitzen ajuts        
d’urgència per cobrir despeses de 
transport per formació, medicaments, 
productes d’higiene personal i        
s’articulen minicrèdits per famílies 
amb necessitats. 

 

Ajuts per a despeses de 
formació, medicació i 
productes d’higiene     

personal 

3.239,20 € 

TOTAL             
AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL     

(HABITATGE, SUBMINISTRA-
MENTS I ALTRES ) 

16.311,83 € 



 

  

Pie de imagen o gráfico. 
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Infància,joves i família 
Ajuts per a infants i joves 

Els infants i joves en edat escolar són 
unes de les principals víctimes de les 
situacions de pobresa en l'àmbit   
familiar. 

El treball coordinat entre Càritas, cen-
tres educatius, les AMPA i serveis 
socials permet, entre altres coses, 
garantir que tots els alumnes puguin 
iniciar el curs escolar amb el material 
necessari i vetllar així per la igualtat 
de condicions. Enguany, a més, fruit 
del treball conjunt dels serveis socials 
de la comarca i el Consell Comarcal, 
s’ha obert una convocatòria de     
beques i ajuts per a material i llibres. 
Aquesta nova convocatòria ha       
permès atendre 161 infants i joves de 
Roda de Ter que han rebut beques 
d’entre 20 € i 80 € en funció de la 
renda familiar i la situació socioeco-
nòmica.  

A banda, s’ha donat continuïtat al 
Projecte de Fons Social perquè tots 
els alumnes puguin assistir a les      
excursions i sortides escolars. 

AJUTS LLIBRES– CURS 2015/2016 

 6.642,91 € 
Escola Emili Teixidor, AMPA Institut, Escola 

Mare de Déu del Sòl del Pont 
i Ajuntament de Roda de Ter 

BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR 
(CONSELL COMARCAL) 

137 sol·licituds 
55 infants en risc  
d’exclusió social 

54  
alumnes 

NOVETAT 
CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A     

LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR (CONSELL 
COMARCAL OSONA) CURS 2016-2017 

     161  
alumnes becats 

AJUTS D’URGÈNCIA ALIMENTÀRIA I 
COMPLEMENTARIS PER A             

MENJADOR ESCOLAR: 

2.805,96 € 
11 alumnes 

“El futur dels infants és sempre 

avui, demà serà massa tard” 

FONS SOCIAL 
(ajuts per a excursions i sortides a l'escola) 

4.100,00 € 
171  

alumnes 

Programes d’atenció i suport a les persones 
Tant des de Càritas com des de      
l’Ajuntament de Roda de Ter         
s’articulen programes de prevenció, 
formació i inserció laboral. 

En l’àmbit formatiu i d’inserció     
laboral destaquem: 

➨ Cursos d’acompanyament i moti-

vació per a la inserció laboral: des de 
Serveis Socials i en coordinació amb 
el Consell Comarcal s’ha organitzat 
aquesta formació destinada, bàsica-
ment, a persones amb atur de llarga 
durada amb dificultats per a tornar a 
entrar en la dinàmica de recerca de 
feina. 

➨ Cursos formatius per a auxiliar de 

la llar: Càritas Roda ha facilitat la in-
corporació d’un grup de persones als 
cursos formatius de Càritas Diocesa-
na, amb el doble objectiu d’oferir 
formació i possibilitar l’entrada a la 
borsa de treball pròpia per a la       
inserció laboral de col·lectius en risc. 

➨ Tardes de conversa: Càritas i el 

Punt Roda Voluntariat organitzen i 
gestionen espais de conversa per a 
persones no catalanoparlants per tal 
d’ampliar la seva capacitat de comu-
nicació. 

En l’àmbit de la prevenció i el suport 
a infant i joves: 

➨ Des de l’Ajuntament s’ha donat 

continuïtat a projectes de reforç i 
suport a la tasca educativa com el 
Projecte Brúixola i el Projecte        
Enxaneta. 

➨ Des de Càritas, i en coordinació 

amb Serveis Socials, s’ha continuat el 
Projecte Roda, que subvenciona la 
participació d’infants en activitats 
esportives, lúdiques o educatives, i 
que va acompanyat d’un suport im-
portant a la família i un acompanya-
ment als infants i joves participants. 

 

Projecte Brúixola 

Motivació i Inserció laboral 

Tardes de conversa 



 

  

Programa d’activitats 

DIUMENGE, 11 DE DESEMBRE: FIRA DE PONT A PONT 
DE LES 11.00 H A LES 13.00 H A LA PLAÇA MAJOR 
 � Parada Solidària de Càritas Roda 

 � Taller de decoració de Nadal a càrrec del grup de voluntariat jove 
 

DIJOUS, 15 DE DESEMBRE: XERRADA-COL···· LOQUI:        
MIGRANTS, NOVES OPORTUNITATS, NOVA SOCIETAT 
A LES 20.30 H A LA SALA POLIVALENT DE LA BIBLIOTECA BAC DE RODA 
 � A càrrec del Sr. Lluís Puigdemont, director de la Fundació Ser.Gi de Girona i 

   la Sra. Gina Codinachs, directora de l’Escola la Sínia de Vic.  

 � Relat d’experiències de vida, amb la intervenció de: 

  * Sra. Gioconda Durán Martínez, nascuda a República Dominicana 

  * Sr. Mohamed El Hanouti, nascut a Marroc 

  * Sr. Malick Dia, nascut a Senegal 
 

DIVENDRES 16 I DIUMENGE 18 DE DESEMBRE: 

PROGRAMA ESPECIAL DE RÀDIO: MIGRANTS I OPORTUNITATS 
PER A UNA NOVA SOCIETAT 
DIVENDRES DIA 16 A LES 11.00 H I DIUMENGE DIA 18 A LES 13.00H 
 � Intervindran: Sr. Lluís Puigdemont, director de la Fundació Ser.Gi de Girona,  
 Sra. Gina Codinachs, directora de l’Escola la Sínia de Vic, Sra. Eva Gonzàlez,       
 regidora de Benestar, família i igualtat, Sr. Roger Canadell, regidor de      
 l’Ajuntament i Sr. Ramon Bufí, mossèn i director de Càritas Roda. 

Agermanament amb Bobog 

POUS D’AIGUA I COOPERATIVES 

La ja llarga tradició d’Agermanament 
amb Bobog (Camerun) continua avan-
çant amb noves realitats, i alhora 
continua donant suport amb el      
manteniment de l’Escola maternal.  

Aquest estiu, un grup de persones de 
Roda de Ter va passar unes setmanes 
convivint amb la gent d’ alguns     
poblats de la selva per estudiar què 
els manca.   

 

La conclusió fou molt clara: s’han de 
construir alguns pous perquè no 
tenen aigua potable, i s’ha d’ajudar 
a muntar algunes cooperatives agrí-
coles perquè es puguin guanyar la 
vida. Cap aquí van adreçades les 
accions que munta el grup responsa-
ble d’aquest agermanament. 

La solidaritat cal concretar-la amb 

la gent d’aquí i amb la d’allà.  


