
JOVES DE CÀRITAS: ANGELETS PARROQUIALS 
 
Grup de fe juvenil (joves confirmats) que dóna 
suport en algunes activitats de Càritas Algemesí, 
entre altres activitats de les parròquies (moviment 
juvenil, campaners, EMIJA, Llum de Betlem, Taizé, 
recés de joves, Luces en la ciudad – Jesuïtes 
València, cartellera St. Jaume...) 
Un divendres al mes fan una reunió de formació i 
organització del grup. 
Participen en les activitats de CÀRITAS del projecte 
d’infància, a l’economat, amb els punts de venda de 
la tenda “La Troballa”, amb la campanya de Pobresa 
Zero i en la presentació de Càritas a missa de 
Guitarretes. A més, dos anys consecutius els 
angelets han tingut representació a l’Equip Valencià 
de cooperació a Palestina. També participen a 
l’associació Algemesí Solidari. 

 
 

MAGATZEM SOLIDARI 
 

Mitjançant les Càritas parroquials es pot contactar 
per fer donació de mobiliari bàsic de la casa que 
estiga en bon estat i accessible per al seu trasllat al 
magatzem. 
 
CAMPANYES D’EMERGÈNCIA HUMANITÀRIA 
 
Davant de catàstrofes naturals o emergències 
humanitàries, Càritas interparroquial té obert un 
compte permanent d’emergències.  
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“Càritas no és una part de la Comunitat 
Cristiana dedicada opcionalment a l’acció 
caritativa sinó que és tota la Comunitat 
Cristiana fent l’acció sociocaritativa, però d’una 
forma organitzada. El ministeri de la comunitat 
crea una institució visible anomenada Càritas 
per a poder organitzar i canalitzar, d’una forma 
efectiva, tota l’acció sociocaritativa que naix de 
tots els cristians.”  

 
TOTS ELS CRISTIANS SOM CÀRITAS 

 
 
 

C À R I T A S  P A R R O Q U I A L S  
 

Càritas parroquial s’encarrega de l’atenció primària 
de cada zona parroquial. En ella es fa l’acolliment a 
les persones, es dóna assessorament i se les deriva 
a l’Ajuntament, a altres recursos públics, als 
projectes interparroquials o als serveis de Càritas 
diocesana.  
 

Cada Càritas Parroquial publica, a la cartellera, el 
resum dels ingressos i els recursos econòmics 
invertits durant el 2015. 
 
 
 

C À R I T A S  I N T E R P A R R O Q U I A L  
 

Cada parròquia aporta un 70% de les col·lectes, que es 
realitzen cada segon diumenge de mes, al fons de 
Càritas interparroquial per a manteniment de les 
seues accions i projectes. 

 

 

 



ECONOMAT BETÀNIA                                    
 
El total de famílies acollides a l’economat entre totes 
les parròquies fou 188 i el total de les persones 
beneficiades 786. El valor dels productes 
subministrats pujà a 30713,59 € (pagats per les 
famílies 7.034,38 €, assumits per Càritas 23679,22 €). 
 

 

 
PROJECTE DE CLASSES DE CASTELLÀ                                                                                           
 

Durant el curs 2015-2016 es duen endavant dos 
torns d’adults per a la formació en llengua 
castellana.  
 
Funcionen segons el següent horari: els dilluns i 
dimecres de 15.45 a 16.45 (horari especial per a 
mares) i dilluns i dijous de 20 a 21,30 h. S’atén a un 
total de 105 alumnes (homes i dones) per part de 8 
voluntaris. 
 

 

TALLER DE COSTURA “OBRIM PORTES” 
 

El taller es realitza en tres dies: dilluns de 9.30 a 
11.30, dimarts de 10.30 a 11.30 hores i dimecres de 
15.30 a 17. El dilluns s’ensenya costura, el dimarts 
formació humana i el dijous es fan manualitats.  
 
Tenim un total de 7 voluntàries per a dur endavant el 
taller que pot acollir fins a 20 dones. Es realitza a 
Sant Francesc Xavier, al barri del Raval. 
 
 

EQUIP D’ACOMPANYAMENT EN LA BUSCA DE 
TREBALL. 
 

A finals de 2014 es posa en marxa l’equip, que 
pretén assessorar, acompanyar i formar a les 
persones amb dificultats per aconseguir un treball. 
Ofereixen informació, dotació de ferramentes per a 
trobar treball i la potenciació de les capacitats a 
través de la formació.  
Es pot accedir a través de l’atenció primària de la 
Càritas parroquial corresponent. Actualment el 
porten endavant 5 voluntaris. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

TENDA SOLIDÀRIA LA TROBALLA 
 

La TROBALLA vol ser un espai creat per a la 
sensibilització en el consum responsable, el 
reciclatge i la reutilització. Difon també els principis 
del Comerç  Just i el treball de persones en risc 
d’exclusió social. L’equip actual són un grup de 20 

persones de distintes edats que, de dilluns a 
dissabte, obrin la Troballa.  
 

A més d’atendre la botiga: hem rebut la visita de 
col·legis la qual cosa ha permés el donar-nos a 
conéixer entre els escolars i professors; s’ha 
participat en la Campanya de Pobresa zero i punts 
de venda com Expo-Algemesí, en altres pobles com 
Vilamarxant i Tuejar, en les parròquies de València 
del Pilar-Sta Lucía, Sant Antoni de Pàdua i Sant 
Bertomeu; hem estat presents als encontres 
comarcals de Càritas, al mercat tant en la celebració 
del dia de comerç just com en els dissabtes propers 
a Nadal i també en actes solidaris al Teatre 
municipal com el festival de Nadales. 
 
 

PROJECTE MANNÀ 
 

Mannà és un projecte que es fa possible gràcies a la 
col·laboració entre CONSUM I CÀRITAS Algemesí. 
Els supermercats de Consum del poble ens faciliten 
aliments frescs per a que els distribuïm gratuïtament 
entre famílies necessitades.  
 

Es realitzen dos moments de distribució: dimarts  i 
divendres de matí. En 2015 s’atengueren 
setmanalment 35 famílies de 4 membres de mitjana, 
la qual dóna un total anual de 4.500 bosses 
entregades a 1.820 famílies, el que suposa 7.280 
beneficiaris. 
 

Per a realitzar la tasca de recollir els aliments cada 
dia dels supermercats, classificar-los i distribuir-los 
col·laboren 12 voluntaris. 
 
 

PROJECTE D’INFÀNCIA 
 

El projecte d’atenció a xiquets i xiquetes de 3 a 16 
anys (aproximadament) ofereix els dissabtes, de 
11.30 a 13.00, activitats de reforç escolar, tallers 
manuals i jocs.  
 
Es pretén ajudar al desenvolupament personal dels 
menors i compensar les carències culturals que 
molts d’ells tenen per tal d’aconseguir una major 
integració social. El curs 15-16 assisteixen una 
mitjana de 20 xiquets i xiquetes i són atesos per 8 
voluntaris. 

 
ANIMACIÓ COMUNITÀRIA  
 

S’han realitzat les tasques de redacció i lectura dels 
textos que es llegeixen el segon diumenge de cada 
mes en totes les parròquies i elaboració de cartells 
d’informació de Càritas interparroquial. 

 

 


