INFORMACIONS

TÓMBOLA BENÈFICA
Des d’aquí volem agrair la vostra participació a la
Tómbola benèfica que organitzem cada any per la
Festa Major del Sant Crist. Sabem que any rere any
hi sou presents i que sense la vostra participació no
es podrien portar a terme tots els programes que
fem.
Sense el suport de tots vosaltres no seria possible!

Famílies i voluntaris dels Horts Socials i Inclusius
junt amb el Consell comarcal van realitzar un
Taller de Conserves al mes de setembre amb
l’objectiu d’aprendre a conservar les hortalisses
que en l’època de collita arriben en abundància, i
així poder-ne gaudir a casa durant tot l’any.

PROGRAMA FAMÍLIA I INFÀNCIA
Al setembre van començar els 32 infants del
Servei de Suport Educatiu i del Servei de
Suport Educatiu.
A l’octubre es van iniciar l’Escola de Pares,
espai de trobada i formació mensual, que
realitza la psicòloga del programa.

El 22 d’octubre vam participar a la 3a Trobada
de Càritas Catalunya al Camp de Mart de
Tarragona amb el lema “Transformem la
societat des de la Misericòrdia” on ens vam
trobar amb 1900 voluntaris i professionals de
totes les Càritas.

sEMESTRALS

FRATELLO 2016

El 25 i 26 de novembre es va fer el GRAN
RECAPTE d’aliments amb la col·laboració de 75
persones.

Del 11 al 13 de novembre es va celebrar al
Festival de l’Alegria i la Misericòrdia a Roma, on
un grup de participants i voluntaris del Bisbat de
Solsona van anar-hi. De Cervera van participar
una voluntària i un participant.
Una experiència inoblidable!

El total de quilos recaptats és de 6946 quilos,
600kg més que l’any passat. Tot un èxit!
Gràcies per ajudar-nos a ajudar!

CAMPANYA SOLIDÀRIA A L’INSTITUT
LA SEGARRA
Durant la setmana del 12 al 16 de desembre els
alumnes han organitzat una campanya de recollida
d’aliments per entregar al Rebost Solidari.
Moltes gràcies per la vostra iniciativa i col·laboració!

El 4 de desembre Fundació Xavier Paules va
participar al Mercat de Nadal amb la venda de
productes de Comerç Just. Aquests dies i la resta
de l’any en podeu comprar a la botiga A tot
Drap!
Per Nadal i durant tot l’any compra
Comerç Just!

BONES FESTES

Entrevista a Carmina Riera, membre de
Fundació Xavier Paules
Quan temps fa que ets voluntària de la Fundació
Xavier Paules?
Des del seu inici l’any 1997, com a membre del
patronat proposat per Càritas Inter. de Cervera.
La Fundació neix de la voluntat
de Càritas Interparroquial i
l’Equip Solidari de Capellans, de
dotar-se d’una eina més idònia
per poder dur a terme el que ja
estaven realitzant, que era
l’atenció al col·lectiu de persones
amb més dificultats per accedir i
incorporar-se al món laboral.
Calia constituir un patronat i van
decidir que a mes del Rector i la
Presidenta de Càritas, cada
fundador proposaria tres patrons.
I des de llavors.

gràcies als convenis que tenim signats amb
administracions públiques, les principals són Paeria de
Cervera i Consell Comarcal de la Segarra.
Es finança bàsicament pels ingressos que obté en
l’exercici de les activitats econòmiques
que realitza. També rebem subvencions
de la Generalitat, tot i que no són la
principal font de finançament i el curs de
jardineria està cofinançat amb Càritas
Espanyola i Fons Socials Europeus.
En alguna ocasió entitats privades con la
Fundació “La Caixa”, o la pròpia entitat
bancària Caixabank ens han ajudat a
finançar alguna inversió o algun projecte
puntual, i això sempre es d’agrair. Tots els
nostres ingressos van destinats a la
consecució dels objectius fundacionals
que és el “Donar feina”.

Quines tasques desenvolupeu a
la Fundació?
La Fundació té com a objectiu principal el “Donar
feina” i en la consecució d’aquest objectiu s’han
estructurat uns programes formatius; el programa
“Dóna feina” ,“A tot drap” i el curs de jardineria, també
es col·labora amb Càritas i l’Ajuntament amb el
“Projecte horts”.
Tots els programes van adreçats a donar hàbits
laborals i facilitar la incorporació al món laboral a
persones amb dificultat d’accedir-hi. Les activitats
econòmiques que es realitzen per poder realitzar
aquests programes formatius són: recollida de residus
i el seu reciclatge, recollida de mobles i trastos vells,
serveis de neteja, serveis de recollida de cartró, vidre i
voluminosos, serveis de neteja d’espais públics, venda
de mobles, venda de productes de comerç just i roba
usada i qualsevol activitat que se’ns proposa i el
nostre encarregat veu possible de realitzar amb els
equips de monitors i personal assistit amb que
compta.

Pel que fa a ser membre del Patronat, què
suposa?
Ser membre del patronat suposa participar en les
reunions i intervenir en la presa de decisions que
comporta la gestió i administració de l’entitat.
Dels membres del patronat se n’espera que exerceixin
les seves funcions amb la diligència d’un bon
administrador, d’acord amb la Llei i als Estatuts.
Intentem que les decisions s’encaminin al compliment
de les finalitats de l’entitat. Cal actuar sempre en
benefici i al servei de la entitat i aquest és el nostre
objectiu.

En quin projecte, activitat,.. participes?
Jo només desenvolupo les meves funcions com a
tresorera i membre del patronat, no participo
directament en projectes concrets com es ara el rober,
el comerç just o les feines al magatzem
Quina és la tasca que has de desenvolupar com a
tresorera?
Sóc la responsable del control i supervisió de les
finances de l’entitat. Controlo que els ingressos que es
generen i les despeses que es realitzin siguin les
derivades de la gestió de l’entitat i dels acords presos
pel patronat. També sóc qui formulo la documentació
econòmica que després es presenta a la Generalitat
per la seva supervisió.
Com es finança la Fundació Xavier Paules?
La tasca principal de la nostra activitat és duu a terme

Amb quina periodicitat us reuniu?
Ens reunim un cop al mes tots els membres del
patronat amb l’encarregat, l’assistent social i la
persona responsable del programa “A tot drap”. Això
permet que ens informin del funcionament i valorar
quines decisions cal prendre.
És cert però que hi ha patrons que tenen una
implicació més activa i més en contacte amb el dia a
dia. No tots estem a primera línia, però jo procuro serhi quan convé.
Animes a la gent a participar en els projectes i
activitats que realitza la Fundació?
Amb la Fundació s’hi pot ser de moltes maneres: Sent
membre del patronat, sempre és necessari i positiu
anar renovant les juntes; sent voluntari del rober o del
magatzem; encarregant feines de netejar golfes,
pàrquings, patis...; donant mobles usats perquè es
puguin vendre; donant roba usada; col·laborant amb la
compra de productes i lots de Nadal de comerç just...
Amb qualsevol d’aquestes accions es col·labora en
una tasca tant important com és ajudar a la gent en
els seus hàbits laborals.
Així doncs us animo a participar a cadascú segons les
seves possibilitats, però tots amb un objectiu comú:
“Donar feina”.
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