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xifres que ens parlen
671 sense llar
orientats per arrels

La Fundació Arrels en la memòria provisional sobre les diverses
accions que ha fet al llarg del 2021 per ajudar a la gent que viu
al carrer informa que han orientat 671 persones sense llar que
no sabien on demanar ajuda.
Estar sense llar no és un condició inherent de la persona
o una opció de vida, massa sovint dir que algú és un sense llar,
es com dir, és rodenc o és fuster. Categories que defineixen la
persona i es mantenen al llarg del temps, fins i tot, tota la vida.
Però qui viu al carrer no ho fa per elecció personal o per
naixement, abans tenia una llar, una família, amics, coneguts,
companys de feina....Situacions de malaltia, pèrdua de
treball.... fan que la persona perdi la
seva llar i no només en el sentit físic,
de no tenir un sostre, sinó també des
del punt de vista humà. Tenir una llar
vol dir tenir el que la xarxa de
relacions que tots necessitem per a
una vida millor.
Orientar per demanar ajudes a
qui, de sobte es troba al carrer, pot
ajudar a què se’n surti més de pressa,
que la seva situació no es cronifiqui,
que no arribi ser un “sense llar”, sinó
algú que ha passat una mala època.
Que tot plegat es superi, no perdent
l’esperança.
Sovint a l’evangeli es fa servir la metàfora de Jesús com
a pastor que orienta a qui va perdut. Guiar a qui necessita
orientació, per més terrenal i material que sigui, és quelcom
que s’ha de fer com a cristians. “En aquell temps, Jesús veié

una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles
sense pastor; i es posà a instruir-los llargament. ” ( M ac 6, 34)

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 23:

A les 11,00: Missa cantada (Josep Port i
familiars difunts

Dissabte, dia 29:

A les 20,00: Missa (dif. Jesús Plans)

DIUMENGE,dia 30:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Concepció
Bagaria i Bagaria, Sda. Flia; en ac. de gr. a Sta.
Llúcia )

la campana avisa

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 31, a
la 1, membres d’Agermanament visitaran l’Ajuntament de Calldetenes per presentar-los els projectes que es fan al Camerun i
convidar-los a participar-hi. Aquesta setmana es va visitar
l’ajuntament de Castellbell i el de Navarcles que s’han
compromès a col·laborar amb algun dels projectes.
CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 28, a les 8, es reuní el grup
de 6 noies i nois per començar les trobades de formació per a
la Confirmació. En aquest camí seran ajudats pel col·laborador
parroquial Cinto Espejo.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 500 € en agraïment a la
Mare de Déu del Sòl del Pont i un altre de 500 € per BobogCamerun. Moltes gràcies

CÀRITAS RODA DE TER
COMPTES DE CÀRITAS DE RODA DE TER
CONCEPTE
Conveni Ajuntament
Bobog
(donatius)
Bobog
(subvencions)
Col·lecta Corpus
Subvenció Caixabank
Subvenció Bon Preu
Donatius
Projecte Roda
Projecte Roda (Fons diocesà)
Projecte Roda (subvenció Ajuntament)
Butà, carbó i closca
Horts

ANY 2021
INGRESSOS
5.000
50
1065,78
285,00
1147,04
358,79
6574
90,00
3.468,89
3.000,00
463,01

Aliments
Viatges
Despeses Bacàries
Roba
Acollida
Medicaments
Neteja

DESPESES

1115,78

12.864,75

5.750,05
933,76
464,42
795,80
133,20
290,69
609,70
44,00

TOTALS

21.502,51

BALANÇ 2021

-1.496,64

23.002,15

