
  
   

1/2 
 

Per a més informació: Sra. Eulàlia Muntané – 675 69 42 88 - comunicacio@caritasdiocesanaterrassa.cat 

Càritas Diocesana de Terrassa – c/Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell - Tel. 931 433 984 – www.caritasdtr.org 

 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Càritas més a prop teu! 
 
Càritas Diocesana de Terrassa, 16 de gener de 2020, 

Càritas, és a dir, l’acció caritativa i social de l’Església, està al costat de les persones, de les que 

més ho necessiten, mostrant l’amor de Déu. Al mateix temps agraeix el compromís i la solidaritat 

de totes les persones i institucions, que com a àngels, fan possible que germinin llavors 

d’esperança, tan a través dels voluntaris, com dels socis, donants i entitats amb Cor.  

Amb aquesta intenció i amb la il·lusió característica de l’inici d’un nou any, Càritas ha activat el 

canal d’instagram (www.instagram.com/caritasdtr) i whatsapp. Per rebre les notícies al mòbil 

a través de whatsapp qualsevol persona es pot subscriure enviant el missatge “Vull rebre 

notícies de Càritas” al número: 747754852 podeu fer-ho seguint les instruccions aquí 

(bit.ly/whatsappcdtr) o en el document annex a la pàgina següent. 

Aquests perfils s’afegeixen als canals que ja estaven actius de: 

facebook (www.facebook.com/caritasdiocesanaterrassa) 

twitter (www.twitter.com/caritasdtr) 

i youtube (https://www.youtube.com/channel/UCd1fEdlK82OWmFhRKpGtdgA). 

   

Tel.: 747754852 

Mons. Josep Àngel Saiz, Bisbe de Terrassa i president de Càritas, ha activat el nou web de Càritas 

Diocesana que manté el domini (www.caritasdtr.org) però a més del canvi estructural, la millora 

en l’accessibilitat web i l’ús per als diferents dispositius, facilita al visitant la interacció amb l’entitat 

i la sol·licitud d’ajuda, així com l’oferiment per a realitzar tasques de voluntariat o fer-se 

soci/donant. D’aquesta manera s’incrementa el ventall d’opcions en què les persones poden fer 

una col·laboració amb Càritas, que s’afegeixen al canal de Bizum (codi 33432), facebook 

(https://www.facebook.com/pg/caritasdiocesanaterrassa/fundraisers) o transferències directes 

(ES92 2100 5000 5002 0007 6012). 

Els nous canals de difusió serviran a Càritas per fer arribar a la societat en general la informació 

de l’acció social que es realitza arreu del territori de la Diòcesi, i que tant al Vallès Oriental com 

el Vallès Occidental els veïns coneguin l’experiència i la situació de les persones més vulnerables 

dels seus pobles i ciutats. 

Sabadell, 16 de gener de 2020 
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FUNCIONAMENT DEL CANAL DE DIFUSIÓ DE 
WHATSAPP DE CÀRITAS 

 

Càritas activa el seu canal de WhatsApp, una eina de difusió de continguts immediata i personal.  

- Com funciona el nostre servei? 

Estaràs inclòs en una llista de difusió i NO EN UN GRUP. No hi haurà cap tipus d'interacció 

amb Càritas ni entre els membres de la mateixa. Només rebràs el missatge i no has de respondre. 

No necessitem ni volem les vostres dades de contacte per a res. Només el teu número de mòbil 

per enviar-te els missatges. No guardarem absolutament cap dada. 

- Com donar-te d'alta? 

Has d'enviar un missatge de WhatsApp al número 747754852 amb el text "Vull donar-me 

d'alta de la llista de Càritas". Recorda que prèviament has de crear un contacte al mòbil amb 

aquest telèfon 747754852 i t’apareixerà com a contacte a la llista de WhatsApp 

- Com donar-te de baixa? 

Has d'enviar un missatge de WhatsApp a el nombre 747754852 amb el text "Vull donar-me 

de baixa de la llista de Càritas" 

- Quan rebràs els missatges? 

No podem assegurar un nombre de missatges, però 

seran sempre relacionats amb l’acció que realitza Càritas. 

- Quins missatges rebràs? 

Seran missatges que podràs reenviar fàcilment. 

Aquí va un exemple: 

- Què pots fer tu? 

· Difondre als teus contactes el mateix missatge. 

Tan sols hauràs de reenviar-lo clicant la “” de la dreta. 

· Ens encantaria que també els teus contactes es donessin 

d'alta a la nostra llista. Hauràs de dir-los com fer-ho 

(igual que has fet tu). 
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