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Presentació

L’organització d’una nova Setmana Solidària 
ens ha d’ajudar a fer visible que la solidaritat 
no és un fet aïllat d’una setmana, sinó que és 
present durant tot l’any. Hi ha un ampli con-
junt d’entitats i persones voluntàries que 
uneixen les seves mans, com veiem a la por-
tada, per fer un servei allà on calgui. La Set-
mana Solidària és alhora un reconeixement a 
totes aquestes persones que anònimament 
donen un cop de mà per fer disminuir l’allau 
de precarietats oferint recursos econòmics, 
afecte, companyia. Aquesta és la demostra-
ció que sense solidaritat no hi ha poble. 

Càritas i els Serveis Socials de l’Ajuntament 
són qui cada any estan al capdavant 
d’aquesta Setmana i qui aporten les dades 
d’aquest full informatiu, per fer balanç de la 
feina feta. Les necessitats, com es posa de 
manifest en aquestes pàgines, són múltiples 
i creixents. Per això presentem els projectes 
i programes per als infants i joves a través 
dels quals s’intenta que no quedin al marge 
de la societat ja des del principi i els projec-
tes destinats a les famílies vulnerables per tal 
que puguin tirar endavant. També es mostra 
la tasca al servei de les persones més grans, 
perquè malgrat les dificultats i la feblesa de 
la salut se sentin acompanyades. No ens 
oblidem tampoc de tota l’acció desenvolu-
pada en països llunyans com el Camerun 
amb la intenció de contribuir a millorar les 
condicions de vida de moltes persones. 

 
En tota expressió solidària hi ha la voluntat 
de fer realitat el principi de justícia social. Cal 
insistir en la idea que darrera la solidaritat no 
només hi ha compromís, hi ha d’haver també 
una estratègia per transformar el món. La so-
lidaritat està al servei de la justícia social per 
reequilibrar les desigualtats i els desajusts 
que es generen al si de la mateixa societat 
en la qual vivim.

Enguany el programa de la Setmana Solidà-
ria ofereix una gran varietat d’actes, perquè 
tothom hi trobi el seu espai. La solidaritat és 
el motor que transforma el poble, el País, la 
societat, el món, és allò que ens uneix. Per 
això té tant valor i per això és indispensable.

La solidaritat és el motor 
que transforma el poble, 
el País, la societat, el 
món, i allò que ens uneix

Pobresa i inclusió

Durant tot l’any Càritas Roda i l’Ajuntament 
treballem de forma conjunta per donar res-
posta a les necessitats de moltes famílies i 
persones. Aquí presentem la tasca desenvo-
lupada durant l’any.per

Ajuts per subministraments 

Càritas Ajuntament

Ajuts per trajectes i alimentació

Càritas Ajuntament

73 
famílies

“Estem transformant el model 
d’atenció a les persones. En 
el suport a l’alimentació s’ha 
substituït el rebost solidari per 
noves estratègies que intenten 
evitar l’estigmatització” 

38 
famílies

62 
famílies

57 
famílies

“Les persones en situació de 
vulnerabilitat poden escollir els 
aliments en comerços de proxi-
mitat, tot garantint una alimen-
tació de qualitat, equilibrada i 
saludable”



Infants i joves

Promoció de la dona

“Volem generar oportunitats 
socials per al desenvolupament 
personal i col·lectiu dels infants 
i joves tenint en compte la di-
versitat i les necessitats dife-
rencials per evitar desigualtats” 

Programes / projectes en marxa

Càritas

Ajuntament

Projecte Roda
Activitats extraescolars

46 
infants i joves

6 
voluntaris/es

Gent gran

LEXCIT
Mentoratge

16 
alumnes

20 
voluntaris/es

ENXANETA
Mentoratge

15 
alumnes

Beques llibres
i materials

228 
alumnes

SPAI joves
Assessorament

70 
joves atesos

Beques 
menjador

215 
alumnes

AL TEU COSTAT
Reforç escolar

58 
alumnes

“L’aprenentatge de la llengua a 
través del voluntariat fomenta 
la Integració social de les dones 
immigrants, i suposa també un 
intercanvi cultural enriquidor 
per totes les parts “ 

Càritas

CONVERSES D’APRENENTATGE  
 DEL CATALÀ

20 
dones

5 
voluntàries

“Donem suport a les persones 
grans i les seves famílies per-
què  sentin que la comunitat les 
valora i les acompanya“ 

Càritas Ajuntament

SERVEI 
D’ATENCIÓ 

A DOMICILI

42 
persones

PROJECTE
GENT GRAN 

19 
persones

8 
voluntàries



Programa
 d’activitats

Divendres 10 desembre
20:00 h - Teatre Eliseu
Conferència inaugural: La solidaritat 
un valor indispensable.
A càrrec de Salvador Cardús, sociòleg 
i escriptor

Diumenge 12 desembre
10:00 · 17:00 h - Plaça Major
Fira de Pont a Pont amb parades 
solidàries.

Dimecres 15 desembre
17:30 h - Biblioteca Bac de Roda
Hora del conte: La carta.
A càrrec de Caro Von Arend.
Adaptació del conte Carta de Bobog, 
elaborat per Agermanament sense 
fronteres Roda/Bobog

Dijous 16 desembre
20:00 h - Teatre Eliseu
Cinefòrum: Shadow Game, un docu-
mental sobre el drama dels menors 
immigrants que intenten arribar a 
Europa.
Amb la col·laboració de la organitza-
ció del Festival Protesta de Vic.

Diumenge 19 desembre
10:00 · 21:00 h - Can Planoles
Acapte de sang

Durant tota la setmana
Exposició de fotografies sobre el 
Camerun a l’Escola Verge del Sòl del 
Pont i a l’IES Miquel Martí i Pol per 
sensibilitzar sobre la solidaritat i la 
cooperació amb els països en vies de 
desenvolupament.

Cooperació Bobog

“Treballem des d’aquí, a través 
de projectes de cooperació a 
l’Àfrica-Camerun, per un món 
sense desigualtats on hi hagi 
justícia global” 

Càritas

ESCOLA
MATERNAL 
DE BOBOG

52
alumnes

11
voluntaris/es

3 POUS AIGUA

975
beneficiaris

PROMOCIÓ
COOPERATIVES

AGRÍCOLES

38 
dones
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