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Els orígens
Seguint el camí de la Fràter a Barcelona, l’any 1958 aquesta s’implantà a Girona. La
primera reunió es féu a la ciutat de Figueres i hi assistiren unes quinze persones atretes
pel que havien sentit a dir de la Fràter i dels seus objectius, durant el trajecte amb tren
que les portava a Lourdes.

A partir d’aquell moment començaren a reunir-se dues vegades cada mes i el nombre de
persones implicades augmentà. Arribat a cert punt, aquest volum els convidà a formar
més d’un grup a la mateixa comarca de l’Empordà.

Així, a inicis dels 60, es féu la primera reunió conjunta a la parròquia de Sant Miquel de
Pineda (comarca de la Garrotxa) per, més endavant, anar-se alternant entre diverses
parròquies. Donat que el nombre d’assistents, amb i sense discapacitat aparent, seguia
creixent, el procés de desdoblament prosseguí i s’estengué a tota la diòcesi. D’aquesta
manera fou com arribà el moment de crear més d’un grup a la Garrotxa, de posar la seu
principal a la ciutat de Girona i d’acabar creant un equip diocesà.

El reconeixement de la Fràter, però, per part del Bisbe de Girona d'aleshores, Narcís
Jubany, no va ser fins al 29 de gener del 1966 (Butlletí Eclesiàstic del Bisbat de
Girona).
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La finalitat
La missió de la "Fraternitat" és el creixement personal de la persona, en particular de la
malalta crònica i discapacitada, física o sensorial. Aquest objectiu inclou també la tasca
transformadora de la persona, de l’entorn i de les estructures; del seu desenvolupament
integral a través dels contactes personals i comunitaris mitjançant la vida en equip; el
canvi del món, treballant per l’arribada d’una societat nova, fundada en la dignitat del
ser humà; així com també la transformació evangèlica de l’Església, en camí cap a la
Fraternitat Universal.
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A qui ens dirigim?
La Fràter es dirigeix fonamentalment a persones amb discapacitat física. Aquestes
sovint viuen situacions d'aïllament i de falta de recursos i s'enfronten a estereotips que
els redueixen a receptors passius de serveis. A la Fràter amplien la seva xarxa social i
les seves capacitats i es demostren a sí mateixes i als demés que són persones actives
que poden aportar molt.

Essent la "Fraternitat" un Moviment fonamentalment de i per a persones amb malalties
cròniques i discapacitats, físiques o sensorials, també poden ser membres de la Fràter
aquelles persones que, sense tenir malaltia o discapacitat, viuen i senten tota aquesta
problemàtica, i estan disposades a col·laborar en el seu desenvolupament personal i en
la seva integració social, respectant l’esperit de la Fraternitat i els seus estatuts.

Són considerades fraternes aquelles persones que volen i intenten viure, personalment i
comunitària, la raó de ser de la "Fraternitat", respecten els seus Estatuts i participen en
la seva missió, essent fidels als seus principis i a les pròpies persones amb malalties
cròniques i disminucions, físiques o sensorials, assumint amb responsabilitat els
objectius que persegueix la FRÀTER i comencen i segueixen, amb regularitat i en
equip, el Pla de Formació que al seu moment els portarà a la Formació Sistemàtica.
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Activitats realitzades

Trobada Diocesana d'Any Nou 2015
Data: 11 de gener
Lloc: “El Rourell” Joanetes (La Garrotxa)

Trobada Acció Solidària
Data: 28 de febrer.
Lloc: Casal Bisbe Cartañà de Girona

Convivències Setmana Santa 2015
Data: del 2 al 5 d’abril
Lloc: Casa de Colònies de Sant Feliu de Pallerols

1a Trobada Preparació de Convivències d'Estiu - Trobada Collell 2015
Trobada Preparació de Convivències d'Estiu
Data: 13 i 14 de juny
Lloc: casa de Sant Feliu de Pallerols

Trobada Collell
Data: 14 de juny
Lloc: El Santuari del Collell

2a Trobada Preparació de Convivències d'Estiu
Data: 11 i 12 de juliol
Lloc: Casa de Colònies de Sant Feliu de Pallerols
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Convivències d'estiu 2015
Dates: 1 al 15 d’agost
Lloc: Rectoria de Sant Feliu de Pallerols

Trobada de Post-Convivències 2015
Data: 25 d’octubre
Lloc: Cassà de la Selva

Trobada de Nadal 2015
Data: 19 i 20 de desembre
Lloc: Casa de colònies de Sant Feliu de Pallerols
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Àrea econòmica

Comptabilitat
INGRESSOS
Fonts de finançament pròpies
- Venda de productes
- Pagament usuaris per servei

Fonts de finançament públiques

DESPESES
10.851,94
659,00
10.192,94

2.400,00

Comunicacions
Sortides i activitats

754,09
8.525,37

Material oficina

392,14

Altres diverses

303,68

- Generalitat. Benestar Social i Família

1.400,00

Serveis bancaris

108,18

- Diputació de Girona

1.000,00

Subministraments

475,65

Fonts de finançament privades

3.425,00

Reparacions

1.750,53

- Bisbat de Girona

1.000,00

Transports

1.523,50

- Fràter Festiva

1.650,00

Assegurances

1.386,10

Treballs per altres entitats

2.690,53

- Saint George’s School

Donatius
Total ingressos

775,00

3.890,00
20.566,94

Equipam. no amortitzables

Total despeses

RESULTAT D’ACTIVITAT DE L'EXERCICI

951,74

18.861,51

1.705,43

Així mateix, per a la reforma de la casa se’ns han concedit els ajuts d’inversió següents:
Fundació La Caixa
Diputació de Girona
Donatius diversos d’inversió

48.000,00
17.434,20
2.422,00

Total ingressos d’inversió

67.856,20

D’altra banda, s’han realitzat despeses d’inversió per valor de 6.515,85 €.
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Entitats i empreses col·laboradores
Parròquia de Sant Feliu de Pallerols
Bisbat de Girona
Obra Social La Caixa
Diputació de Girona
Rotary Club de Banyoles
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família
Fràter Festiva
Saint George’s School
La Fraterneta (Sant Feliu de Pallerols)
Espiga Solidària
Embotits Aulet (Anglès)
Embotits La Selva (Campllong)
Embotits Sant Dalmai (Sant Dalmai)
Can Valls (Cornellà de Terri)
Carns Vila (Cornellà de Terri)
Noel (Begudà)

Volem agrair a totes les entitats i empreses col·laboradores, i també a totes les
donacions particulars, que han ajudat a poder portar a terme les activitats de la Fràter de
Girona un any més. Moltes gràcies!!!
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