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MEMÒRIA 2016 

Aquest és el veritable objectiu i missió que tenim 

des de Càritas, objectiu que es reflexa en tots els 
programes que llegireu en aquesta Memòria, i també 

objectiu que és senyera de totes les persones que hi 
treballen perquè, com diu en Carles Capdevila: hi ha 

gent a qui li agrada ficar-ser en problemes, (...) alguns 

dels que ho fan professionalment en diem educadors 
socials i treballadors socials, i també comptem amb els 

voluntaris (...) acompanyar i mediar són els verbs que 
conjuguen més, i han de ser persones d’acció, han 

d’aparcar els substantius perquè els toca actuar. 

Amb aquest encapçalament us presentem la 
Memòria d’aquest any, on hem de destacar que, 

segons les taules d’indicadors que mesurem, s’ha 
estancat i fins i tot davallat lleugerament el nombre 

de persones acompanyades mentre augmenta el 

nombre de determinats serveis prestats. Així si l’any 
anterior havíem acollit 2.518 persones, aquest any 

n’hem acollit de nou 1.876. Si l’any anterior havíem 
fet seguiment individualitzat a 752 persones, aquest 

any n’ hem fet a 604 persones. Tanmateix, de les 

201 persones que n’hem fet un seguiment  social 
específic i continuat, la prevalença ha sigut del 64%, 

viuen en situació de pobresa extrema el 79% i en un 
habitatge irregular un 69%. Per tant continuem 

denunciant fermament que la crisi no s’ha acabat per 

tothom i que, respecte els cicles anteriors, 
constatem que les retallades dels pressupostos 

públics han deixat una forta recessió social que és 
difícil  de superar. 

 

A les persones que acompanyem, un cop superats 

els primers moments de restauració de la seva 
dignitat, els aspectes més dramàtics que pateixen és 

quedar-se sense habitatge o sense treball; i en aquest 
sentit, el projecte de Masoveria ha aconseguit en les 

dues primeres fases 9 habitatges per a 9 famílies amb 

un total de 39 persones; i el projecte Fita i el 
projecte Activa’t a l’hort han aconseguit feina 

puntual o continuada a 163 persones. 

Unes darreres paraules per la vergonyosa situació 

que estan vivint els immigrants a les portes de casa 

nostra. Què t’ha passat Europa?. S’ha de dir,  ben 
intencionadament, que més de 73% de persones que 

acompanyem són justament de fora del nostre país i 
mai hem seleccionat la nacionalitat de les persones 

que entren a casa nostra. En aquest moment la tasca 

d’acollida i integració de les persones recentment 
arribades amb dret d’asil pels darrers conflictes 

internacionals la fan d’altres entitats amb tota la 
responsabilitat que els ha sigut encomanada. A 

nosaltres sempre ens trobaran ben disposats també 

per acollir-los. 

Feliços els pobres, ¿Què vol dir per a mi ser pobre segons l’Evangeli? ¿Em sento infeliç quan algú o 
les circumstàncies diverses de la vida em desposseeixen dels meus privilegis, de les meves 
prerrogatives? ¿O més aviat em refio de les meves seguretats? ¿Com visc la solidaritat amb els 
pobres? ¿Em sento responsable de les injustícies i desigualtats? ¿Visc amb sobrietat en relació a les 
coses?  Fra Lluis Solà de Poblet 
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TREBALL COMUNITARI 

Es va fer una trobada inter-parroquial d'inici de curs 
on es va fer un repàs dels projectes arxiprestals, es 
va compartir la situació dels grups de Càritas de les 
parròquies, es va valorar molt positivament tant 
l’acció que es du en el propi entorn parroquial com 
les col·laboracions en diners i en espècies que 
arriben  des de les parròquies a Càritas, van posar 
exemples de coordinació entre l’arxiprestal i les 
parroquials i es va presentar el programa de 
formació 

La formació s’ha centrat aquest curs en l’eix de 
l’acolliment i l’acompanyament i s’ha formulat amb 
el rerefons de la publicació del consiliari confederal 
de Càritas Vicente Altaba “La espiritualidad que nos 
anima en la acción caritativa”.   

S’ha organitzat una Xerrada oberta a la ciutat 
impartida per la Teresa Forcades  amb el títol La 
cura i l’acompanyament de les persones, on 
és el teu germà? Que va tenir força requesta.  

Es va celebrar una trobada de discerniment sobre 
els projectes que tenim en marxa i les realitats a les 
que hem de fer front des de la inspiració de la 
nostra espiritualitat de Càritas i amb una 
metodologia participativa que ens  ha ajudat a 
valorar el que estem fent i el que ens cal fer per 
millorar. A la trobada hi van participar el Consell, 
les professionals i voluntaris. El seu resultat està 
ajudant a orientar els eixos futurs de treball. 

VOLUNTARIAT 

Disposem d'una borsa de 290 voluntaris repartits 
entre tasques fixes, tasques puntuals o a la 
reserva, que inclouen també els de les parròquies, 
dels quals 97 estan assignats als diversos projectes 
de forma continuada. Durant el 2016 s'han 
presentat 41 nous voluntaris. En coordinació 
diocesana hem col·laborat a la creació d’un 
aplicatiu informàtic que ens permetrà una gestió 
acurada de les dades dels voluntaris i que estarà 
operatiu en els primers mesos del 2017. 
 

El curs passat es va fer la segona edició del curs 
bàsic de formació per a voluntaris on van 
participar a les tres sessions una mitjana de deu 
persones. Es va valorar molt positivament per part 

dels participants. A la trobada inter-parroquial es 
va oferir formació a mida de les necessitats dels 
voluntaris de les parròquies. També s’ha mantingut 
la presència de Càritas Arxiprestal en les 
parròquies i voluntaris a través de l'edició mensual 
de Des de Càritas, petites reflexions que poden 
ser aprofitades pel full parroquial o en actes 
litúrgics.  Hem participat en diverses celebracions 
organitzades per la Federació de Moviments 
Cristians. Es va finalitzar el curs amb l’assemblea 
anual. 

És un projecte de responsabilitat social 
corporativa de col·laboració amb empreses, 
entitats i institucions amb la finalitat de poder 
cooperar i col·laborar  en xarxa amb els projectes 
que està duent Càritas, sempre que la seva 
activitat i filosofia coincideixin amb els valors que 
promou: la solidaritat, la justícia, el respecte i la 
igualtat. Enguany la tasca realitzada pel grup de 
voluntaris ha sigut molt activa i ha aconseguit: 
 
 

 Gestions realitzades a l’entorn de les 
campanyes de Càritas, cercant 
col·laboracions de formació, de suport i 
econòmiques per part d’empreses. 

 Gestions que han acabat formalitzant-se en 
Convenis  amb 6 empreses i/o entitats,  
amb destí bàsicament a la inserció sòcio-
laboral i a la col·laboració estreta amb les 
iniciatives proposades. 

EMPRESES AMB COR 
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SERVEI D’ACOLLIDA 

ÀREA SOCIAL 

Les persones ateses per l’acollida són totes 
aquelles  que s’han adreçat a la porta de 
Càritas. En aquell moment, sobretot si és el 
primer cop que la persona hi acut, es fa 
l’escolta activa de la primera demanda i motiu 
pel qual acut a Càritas.  

S’inclouen al servei d’acollida totes les 
entrevistes  realitzades, ja siguin de voluntariat 

o d’atenció social, demandes de formació , etc. 

Aquest any per l’acollida han passat 100 
transeünts, i 1776 persones que han demanat  
algun tipus d’ajuda.  

 

 

ATENCIÓ SOCIAL I ACOMPANYAMENT 

L’objectiu del projecte és capacitar les persones i famílies per tal que puguin maximitzar les 
seves capacitat, aprofitar les oportunitats i fer front als seus problemes en un medi 

determinat, utilitzant els recursos del territori i fent-los protagonistes del seu 
desenvolupament. 

Les persones ateses durant el 2016 per aquest 
projecte han estat 171. De les quals 104 són 
dones i 68 homes.  144 tenen ciutadania 
extracomunitària i 27 són comunitaris. 

Durant el 2016 el nombre de persones ateses ha 
disminuït de forma substancial. Aquest fet ha 
permès engegar un procés de reflexió i de treball 
intern per poder articular una reformulació del 
projecte. Durant l’any 2017 s’ha previst 

començar a introduir canvis a l’Atenció social de 
l’entitat per tal d’ampliar el perfil de les persones 
ateses i  poder acompanyar-les des d’una mirada 
diferent.   
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REPTES PER AL 2017: 

Incrementar el nombre de persones que s’atenen des del servei. 

Ampliar el perfil de les persones ateses anteriorment. 

Reduir el temps d’espera per a accedir a una primera entrevista. 

Flexibilitat i qualitat: Adaptar el servei a les necessitats de les persones ateses. 
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S’entén per recursos bàsics el programa d’ajudes  
econòmiques i en espècies pròpies de l’entitat. 
L’accés a les ajudes és a través de la valoració 
que realitzen les treballadores socials d’atenció 
social i acompanyament. S’ofereixen diferents 

tipus d’ajudes en funció de les necessitats de les 
persones.  

A continuació, es detallen els tipus  d’ ajudes 
econòmiques realitzats el 2016 en  comparació 
amb els 3 darrers anys:  

RECURSOS BÀSICS 

 D’altra banda es fan un gran nombre d’ajudes 
en espècie, principalment relacionades amb 
l’alimentació. Durant el 2016 s’ha donat resposta 
a  118 unitats familiars. A aquelles famílies que 
tenen menors i a persones adultes que l’estat de 
salut  ho requereixi es complementa l’ajuda 
d’aliments amb ajuda de supermercat.  

També s’han facilitat 81 ajudes de roba al llarg 
de l’any. Aquestes ajudes es donen gràcies a la 
col·laboració del projecte Tria de la Parròquia 
de Sant Joan de Vilatorrada.   

Un total de 12 voluntaris han participat al 
projecte de recursos bàsics. Principalment en el 
banc d’aliments i la gestió de la roba. 
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EL NIU 

És un grup de suport social entre dones que té 

l’objectiu de desenvolupar una intervenció amb 

mares en situació de pobresa i exclusió social que 

afavoreixi el seu desenvolupament integral, habilitats 

i competències, amb especial atenció al foment de la 

parentalitat positiva i la criança dels seus fills. 

A principis del 2016 va finalitzar el primer grup 

iniciat al novembre del 2015 i posteriorment es va 

dur a terme un segon grup durant els mesos d’abril a 

juny. 

Hi van participar un total de 12 dones derivades 

d’Atenció social de Caritas i del projecte Fita, amb 

una mitja de 9 dones per sessió, es valora que el 

grup ha estat molt constant en la seva assistència. En 

l’espai infantil han participat 9 infants.  La mitjana ha 

estat de 3-4 infants per sessió.  

En el projecte hi han col·laborat 4 persones de 

forma voluntària. S’han mantingut les 2 voluntàries 

que han gestionat  l’espai infantil i per altre banda 2 

persones  més (una infermera i una ginecòloga) han 

realitzat una o dues sessions amb les dones del grup 

de mares.  

 
El Niu com a espai grupal   

El treball de la referent per aconseguir un espai de 
confidencialitat, confiança i no judici ha estat molt 
important per poder donar espai a expressar 
aspectes molt íntims i/o personals  i per facilitar 
l’intercanvi entre les participants i  les professionals 
del projecte.  

Mitjançant les diverses activitats realitzades, les 
dones han pogut millorar o aprofundir en aspectes 
relacionats amb la criança dels seus fills i conèixer 
recursos del territori dels quals no n’eren 
coneixedores.  

La majoria de les dones  participants del grup no 
tenen un espai on poder compartir les seves 
necessitats i preocupacions, algunes tenen xarxa 
social però no amb un nivell de confiança 
suficientment alt com per compartir segons quines 
experiències o problemes. Han tingut sentiment de 
pertinència en aquest grup i això ha permès que 
fessin xarxa entre elles  

 

SERVEI DE SUPORT TERAPEUTIC 

Aquest servei pretén donar suport emocional a les 

persones que ho sol·liciten. Són sessions en format 

individual i generalment amb una periodicitat setma-

nal. Les persones voluntàries són psicòlegs o tera-

peutes acreditats amb experiència en atenció directa 

a persones. Dins d’aquest servei existeix el conveni 

fet amb SEDIBAC (societat per a l’estudi i la difusió 

de la teràpia del Dr. Bach de Catalunya) que ens 

ofereix el servei d’una persona voluntària especialista 

en aquesta teràpia.  

L’any 2016 han realitzat aquesta tasca un total de 5 

voluntaris. La seva dedicació ha variat durant el 

transcurs de l’any en funció de la seva disponibilitat i 

de la demanda d’aquest servei. 

Les persones que s’han beneficiat d’aquest recurs 

durant el 2016 han sigut 11. La durada del suport 

emocional va en funció de la valoració del terapeuta i 

de la motivació del participant.  

Durant el  2017 es volen realitzar trobades de volun-

taris d’aquest servei per crear xarxa entre ells.  
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La figura de l’acompanyant-referent, com en 
l’anterior grup,  ha estat molt enriquidora. El fet de 
intervenir de forma grupal fa que els rols i l’entorn 
variïn, permet acompanyar des d’un coneixement 
molt més ampli de la persona i de molta qualitat. 

Des del treball grupal s’han treballat aspectes o 
necessitats individuals manifestades per la pròpia 
persona així com també necessitats observades per 
la referent del projecte. L’acompanyament individual  
de forma més activa no s’ha pogut realitzar degut a 
la manca de disposició horària.  

Les dones valoren molt positivament poder tenir un 
espai propi per a elles. Moltes de les participants del 
grup manifesten la seva voluntat de poder continuar 
formant part d’aquest espai grupal.  

L’espai infantil del Niu 

Ha estat un lloc de trobada i reforçament positiu 
per les mares. Les responsables de l’espai han creat 
un ambient tranquil i de confiança que ha facilitat 
l’adaptació dels infants i la tranquil·litat de les mares 
de poder gaudir, sabent que els seus fills estaven en 
un espai favorable. Les voluntàries han creat  unes 
rutines que han permès als infants una seguretat i 
confiança cap a elles, facilitant l’observació del seu 

procés de creixement.   Aquest espai ha estat 
gestionat per 2 voluntàries amb el suport de la 
referent.  

PISOS DE PAS 

El projecte dóna cobertura d’habitatge a famílies 
en situació de vulnerabilitat, a la vegada que 
s’intenta  millorar la seva situació sociolaboral. 

Els voluntaris que hi han participat al llarg de l’any 
han sigut un total de 10.  

Durant el 2016 el projecte ha ofert allotjament a 
8 famílies, que formen un total de 27 persones. 
D’aquestes hi ha: 10 adults, 1 persona gran i 15 
menors. La tipologia de les llars beneficiades 
queda recollida de la següent manera: 5 famílies 
monoparentals, 1 persones sola i 2 famílies 
nombroses.  

Durant aquest any s’ha disposat d’un total de 7 
habitatges. Aquests inclouen 2 cedits per la 

Companyia de Jesús, 2 cedits per un particular, 1 
cedit per la Parròquia Sant Pere Apòstol, 1 cedit 
per la Congregació Comunitat Vedrunes i 1 cedit 
pel Casal de l'Església. 

Només hi ha hagut una nova entrada durant l’any, 
la resta segueixen el seu procés d’inserció laboral 
i social. Es detecta la necessitat de fer una revisió 
de projecte de cara al proper any, per millorar la 
derivació, el perfil de persones ateses i la 
intervenció realitzada, amb l’objectiu que es pugui 
produir una sortida exitosa que permeti una 
millora personal i social, i evitar la cronificació de 
situacions que s’allarguen en el temps. 
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MASOVERIA URBANA 

En aquesta segona fase de la masoveria s’han 
reformat 5 habitatges, 4 d’ells al carrer Lleida  i 
l’altre al carrer Oleguer Miró. S’han entrevistat 
un total de 32 famílies de les quals se n’han 
seleccionat 5 per a ser els futurs masovers dels 
pisos. 

La intervenció en els pisos ha durat 5 mesos, i 
ha suposat una inversió per part de la propietat 
de 32.517 €, i de prop de 18.850 € per part de 

Càritas en col·laboració amb l’Ajuntament 

S’han assolit plenament tots els objectius 
plantejats per aquesta segona fase, que tenien en 
primer lloc la reubicació d’unes famílies en 
condicions d’infrahabitatge, i la reforma dels 
futurs habitatges. A més aquestes reformes s’han 
realitzat sense complicacions ni tècniques ni 
personals sobrevingudes, essent el resultat final 
satisfactori tant per als masovers com per a la 
propietat. 

S’ha millorat el seguiment social dels treballs  i 
d’acompanyament amb la figura d’una educadora 
social encarregada exclusivament del projecte de 
masoveria. S’han polit aspectes en l’execució de 
les reformes així com en la manera de plantejar 
el treball  en equip i s’han introduït millores 
respecte la fase anterior. 

Per a la següent fase de la masoveria, per al 
període 2017-2018, s’estan estudiant diversos 
pisos al nucli antic de Manresa i  altres zones de 
la ciutat. S’espera en breu poder començar la 
selecció dels masovers. La previsió es poder 
realitzar entre 6 i 8 pisos aquesta tercera fase del 
projecte. 
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ACTIVA’T 

El projecte Activa’t ha seguit aquest 2016 en una 
sola línia, la de l’ ”Activa’t per viure de l’hort”.  La línia 
de Restauració de Mobles, s’ha suprimit 
temporalment, concentrant així tota l’energia en la  
part agrària. 

El projecte “Activa’t per viure de l’hort”,  segueix 
recorrent el seu camí i adaptant-se a les realitats i 
oportunitats del context, havent transitat per fases i 
objectius ocupacionals, d’emprenedoria social, i 
actualment sent un projecte de Promoció de 
l’Economia Social i Inserció Sociolaboral.  

En el passat any 2016, hi ha hagut un total de 27 
participants en les diverses formacions, alguns en 
més d’una, i alguns encara segueixen amb nosaltres.    

En el projecte, el col·lectiu principal d’atenció són 
aturats de llarga durada i recent arribats (en situació 
administrativa irregular), tot i això,  al ser en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, rebem a 
tot tipus de perfil: Homes i dones, regulars o no, 
joves o no tan joves. Fruit dels diferents espais 
creats, al ser un projecte continu, cada participant 
intervé segons la seva situació , sempre acompanyats 
de seguiment social i en un procés d’adquisició de 
competències. 

PROMOCIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
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Tots ells també s’han pogut incorporar a un procés 
d’orientació laboral dintre de les formacions per tal 
de millorar la seva ocupabilitat, tant a nivell general, 
com tècnic d’acord al propi projecte. 

Aquests estan distribuïts de la següent manera: 

7 participants en formacions agrícoles avançades i 
grup productiu. 

20 participants en formació d’Introducció a 
l’horticultura ecològica per l’autoconsum i 
coneixement de l’entorn, i poda de fruiters. 

Així: 

Dels 27 participants, 14 d’ells han fet un recorregut 
més llarg  de l’ indispensable, quedant –ne 6 d’ells 
encara amb nosaltres el 2017.  

A 5  els hem aconseguit un hort perquè puguin 
seguir aplicant el que han après, auto abastir-se de 
productes hortícoles i, en alguns casos auto ocupar
-se de forma complementària.  

8 participants continuen fora del projecte però en 
seguiment per l’orientació laboral des de serveis de 
la mateixa Entitat. 

En aquest 2017, desenvolupem les formacions tècniques de Pedra Seca i Maneig de petita 
maquinària, seguim amb la Introducció a l’horticultura eco per autoconsum i coneixement 
de l’Entorn com a formació bàsica i inicial per a tots els participants, i seguim acompanyant 
i facilitant el grup productiu d’agricultura ecològica per tal de seguir avançant en el procés 

d’economia social que ja hem iniciat i no para de créixer. 
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PROJECTE FITA 

Inserció laboral en l’àmbit del treball de la llar 

ORIENTACIÓ LABORAL I 
DESENVOLUPAMENT DE 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

Aquest 2016, hem començat a implementar el nou 
model d’orientació laboral enfocat a la identificació 
de les competències pròpies en relació al lloc de 
treball, així com el desenvolupament de les 
potencialitats de les persones que acompanyem, i 
també el que es necessita millorar per tal d’accedir 
a un lloc de treball específic, en aquest cas el treball 
a la Llar. També hem estat acompanyant a les 
participants en la definició del seu objectiu laboral, 
així com les possibilitats formatives a les que poden 
accedir. Hem fet 3 tallers grupals amb un total de 
25 participants, en els quals hem analitzat el mercat 
de treball en el sector del treball a la llar i l’atenció 
a persones, hem treballat conceptes com els drets 
laborals o la cotització a la seguretat social, hem 

revisat com preparar entrevistes de feina, les hem 
practicat amb entrevistes de selecció simulades en 
empreses, hem treballat l’autocandidatura amb 
exercicis com l’speed dating (cita ràpida) i hem 
analitzat les famílies professionals relacionades amb 
el sector que hem estat treballant fins ara. 

FORMACIÓ I PRÀCTIQUES NO 
LABORALS EN EMPRESES 

 

 

 

 

 

 

Després de l’experiència de l’any anterior, aquest 
any hem seguit optant per les pràctiques no 
laborals en empreses, des de les quals les 
participants tenen la possibilitat de conèixer el 
context laboral concret, aprendre diverses 
tècniques i procediments i desenvolupar les 
competències professionals clau que estan en joc 
en el sector. Per altra banda, mitjançant les 
empreses amb qui hem establert convenis de 
col·laboració, constatem una gran oportunitat per 
conèixer possibles candidates pels seus llocs de 
treball. En aquest sentit, 8 noies de les 18 que han 
fet aquest tipus de pràctiques, han iniciat 
posteriorment alguna experiència laboral en 
aquestes empreses. 
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INTERMEDIACIÓ I  SEGUIMENT 
LABORAL EN EL TREBALL A LA LLAR 

A banda de continuar aplicant els canvis previstos, 
hem seguit acompanyant la inserció laboral de les 
participants en domicilis que requereixen serveis 
de neteja, cuina o d’atenció bàsica de persones. 
Hem rebut 201 ofertes de famílies amb aquest 
tipus de necessitats, 79 de les quals han sigut 
cobertes amb les participants de la borsa de 
treball. Aquest 2016, hem estat fent seguiment a un 
total de 129 relacions laborals. 

PROSPECCIÓ D’EMPRESES 

Donat el gir del projecte i la voluntat d’acompanyar 
a les persones a fer passos endavant per a la seva 
autonomia, aquest any hem fet esforços contactant  
empreses de la ciutat i la comarca del sector 
sociosanitari per tal d’establir convenis de 
col·laboració amb elles, tant per les formacions, 
com per les pràctiques no laborals, les entrevistes 
de selecció o llocs de treball. S’han contactat 10 
empreses i s’han signat convenis amb 6 d’elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDA’T 

16 noies han participat del projecte “Cuida’t”, un 
espai íntim i especial que oferim a les noies que 
treballen com a cuidadores. Aquest any s’ha seguit 
amb l’activitat de la biodansa, combinada amb altres 
activitats lúdiques com han sigut la visita al llac de 
Navarcles o la sortida al parc de Puigterrà.  

 

Durant aquest 2016, un total de 103 persones han par cipat dels diferents serveis 

que engloben el projecte FITA. 
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ALFABETITZACIÓ  
I 

TALLER DE COSTURA 

Aquest projecte consisteix en classes d’alfabetització 
en català  per a quatre grups en els quals van 
començar 15 participants per cada grup 
aproximadament (malgrat que al llarg del curs hi ha 
hagut algunes baixes). A més també hi ha un grup de 
català inicial i un grup de català de conversa amb una 
nivell més avançat. En total van començar el curs 79  
participants. Aquest projecte està obert a tothom qui 
vulgui aprendre, degut a això hi ha una llarga llista 
d’espera de persones que voldrien participar però 
que no hem pogut atendre.  

 Aquestes classes s’imparteixen de 9.30 a 11h, els 
dimarts i dijous. Per poder facilitar l’assistència a les 
classes s’ofereix un servei de mainaderes, del qual se 
n’ocupaven dos becaris. 

Els educadors són 11 voluntaris, degut a que la 
majoria de grups en necessita més d’un. A més també 
hi ha un voluntari que fa la funció de porter i obre la 
porta cada dia de classe. 

 

Durant el curs 2016-17, amb les noves 
incorporacions, hem tingut 91 alumnes ja que del 
curs de conversa hem fet dos torns. A més també 
hem incorporat alguns canvis: s’ha procurat de 
mantenir una mateixa línia en els continguts, 
especialment pels grups d’alfabetització de nivell més 
baix. S’ha volgut donar èmfasi en l’aspecte de la 
comunicació oral i per això s’ha seguit els manuals de 
la guia de conversa de l’escola d’adults de Salt per 
treballar la part oral, i les fitxes de lectoescriptura de 
l’escola d’adults de Mataró. Tot aquest material està 
enfocat per treballar en contextos de la vida 
quotidiana de les persones ateses i donar eines per 
facilitar la seva comunicació amb els altres.  

El taller de costura és un projecte que està 
vinculat al projecte d’alfabetització pel torn del matí. 
Està orientat a alumnes que participen a les classes i 
que volen aprendre a cosir. Ell taller es fa un dia a la 
setmana durant 1’5h. El porten a terme 10 
voluntàries i hi participen 40 persones. 
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INCIACIÓ A LA LLENGUA I LA CULTURA DEL PAÍS 

Aquest projecte de formació en la llengua està 
vinculat al projecte d’alfabetització del matí. En 
total van començar 45 alumnes, però val a dir 
que, en aquest torn del vespre, hi ha molta 
rotació d’alumnes, es a dir, hi ha alumnes que es 
donen de baixa i d’altres que s’incorporen de 
nou, la qual cosa, suposa tot un repte pels 

educadors, que en total en són 9. Aquests grups 
estan formats per homes i dones. I els horaris 
són els dimarts i els dijous de 19 a 20h el primer 
grup i de 20 a 21h la resta de grups,  

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: REFORÇ ESCOLAR 

El curs 2015 – 16, 15 alumnes van ser atesos per 
13 voluntaris. Aquest projecte té com a objectiu 
donar un suport tant pel que fa a aspectes 
didàctics com socials, ja que els voluntaris no 
només fan classes de repàs escolar sinó que 
també fan un acompanyament vital als nens i 
nenes. Molts voluntaris es troben en d’altres 
activitats més lúdiques amb els nens i nenes i 
comparteixen temps i espais fora del que és 
l’àmbit de reforç escolar. 

Durant el curs es va realitzar una trobada en la 
que es va convidar un psicopedagog i es van 
compartir les experiències viscudes. El curs 2016-
17 han començat 11 nens i nenes atesos per 8 
voluntaris. 
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DADES ECONÒMIQUES I COL·LABORACIONS 

  MEMÒRIA 2016 - Càritas Arxiprestal de Manresa   
       

Acollida i atenció social     119.576,60 
  Alimentació, roba calçat i altres atuells personals  17.046,13 
  Vivenda i organització de la llar  11.195,41 
  Salut    1.760,61 
  Jurídic-legal: civil/estrangeria/penal/penitenciari  2.091,80 
  Educació    489,91 
  Altres àmbits d'intervenció  8.556,98 
  Estructura acollida i atenció social  78.435,76 

Inserció sociolaboral     180.562,21 
  Servei d'orientació laboral  25.832,35 
  Cursos formatius  51.610,69 
  Economia social i solidària  45.493,64 
  Intermediació laboral     57.625,53 

Inclusió social     40.276,74 
  Suport psico-social  1.480,46 
  Serveis i accions destinades a infants i joves  10.449,68 
  Serveis i accions destinades a persones adultes  28.287,88 
  Serveis i accions destinades a famílies  58,73 

Habitatge        57.015,13 
  Pisos acollida  31.439,09 
  Masoveria urbana  25.576,04 

Serveis Generals     1.508,46 
  Protecció de dades  1.508,46 

Comunicació i campanyes  144,72 
  Difusió i campanyes  144,72 
       

Adequació i manteniment El Portal (Càritas/Creu Roja)  30.507,57 
       
       

TOTAL DESPESES     429.591,44 
       
       
       

Col·laboradors periòdics    94.282,42 
Donatius i llegats    134.696,99 
Campanyes      24.622,96 
Subvencions oficials    108.233,78 
Subvencions d'entitats privades  25.090,32 
Vendes      33.307,92 

       
       

TOTAL INGRESSOS     420.234,39 
       

Resultat exercici    -9.357,05 
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Totes les dades que donem en aquesta Memòria 
són un resum dels indicadors que tenim recollits i 
que posem a disposició de totes aquelles persones 
que desitgin conèixer-ho més a fons. 
 
Acabem com cada any explicitant el retorn social 
que arriba a tenir la nostra activitat, de manera que 
si al pressupost comptable li assignem el valor 100 i 
hi afegim la valoració econòmica de les ajudes en 
espècie concedides i el treball del voluntariat 
assignat als projectes, aquest any el resultat final 
arriba a tenir una aproximació de 152. Per tant, 
podríem afirmar que el resultat de tota la nostra 
activitat social respecte les dades econòmiques 
queda multiplicada per 1,52.  

I com que els resultats econòmics no ho són tot, 
hem d’agrair que el conjunt de tota l’activitat ha 
estat possible gràcies a la implicació de les 
administracions, empreses i col·laboradors 
habituals, i personal contractat; però també de 
diferents iniciatives  puntuals que ens han fet costat 
durant aquest 2016, en especial:  

 

 

 L'Ajuntament de Manresa, pel suport en 

l’acció social, la masoveria i el projecte dels 
horts. 

 La Congregació de les Germanes del Sagrat 

Cor i el Casal de l’Església, per la cessió dels 
seus espais per poder-hi desenvolupar 
activitats. 

 Diferents entitats:  Federació AAVV, Creu 

Roja, l’AAVV del Barri Vell, la UBIC i les 
altres associacions de comerciants, la 
Fundació La Caixa,  Sedibac i les empreses 
signants de convenis d’Empreses amb Cor 
que figuren a la nostra pàgina web. La 
Fundació d’Antigues Caixes Catalanes i el 
BBVA-CX, la Fundació Música Solidària. I la 
FUB. 

 L’acompanyament de les parròquies de 

Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. 

I tot el voluntariat implicat, sense el qual no es 
podrien fer moltes de les activitats aquí 
relacionades. 

 

 

www.caritasmanresa.cat 
caritasmanresa@caritasmanresa.cat 

https://www.facebook.com/caritasmanresa 


