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 MEMÒRIA 2015 
La caritat suposa una forma de situar-se des de Crist a l’hora de viure la justícia, la solidaritat i el servei 
de la reconciliació, per la qual cosa de cap manera no es pot veure reduïda a una simple organització de 
serveis socials. Aquesta és una frase que forma part del Model d’Acció Social de Càritas i defineix molt 
resumidament l’acció que acompanya, promou, dóna suport, potencia, possibilita, dinamitza, detecta, 
en resum, valora la persona. 

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 2.930 persones, aquest any n’hem acollit 2.518. Si l’any anterior havíem fet seguiment 
individualitzat a 821 persones, aquest any hem fet seguiment a 752 persones. En canvi augmenta el 
nombre de persones prevalents, sense ingressos, que viuen en pisos rellogats o d’acollida. Augmenta 
també el nombre de persones a qui hem hagut de donar ajudes en aliments, lloguers, etc. Per tant 
podem afirmar fermament que la crisi no s’ha acabat per tothom i que, respecte als cicles anteriors, 
constatem que les retallades dels pressupostos públics han deixat una forta “enfangada” social que és 
difícil  de superar. 

Per compensar aquesta situació, des de Càritas hem esmerçat molts esforços, entre d’altres,  en la 
inserció sociolaboral com a sortida digne per superar el fet d’haver d’estar en emergència quotidiana: 
fomentant l’apoderament en els horts a la casa de Costafreda, creant un projecte de masoveria urbana 
tot i rehabilitant 4 habitatges al c/ Sant Miquel de Manresa, i empentant la iniciativa d’Empreses amb 
Cor.  Però també hem insistit en dissenyar programes de formació continuada dirigits a professionals, i 
voluntaris; i hem començat una iniciativa d’acompanyament a famílies amb infants, el projecte 
anomenat el Niu a l’edifici d’El Portal.  

I sobre la crisi dels emigrants-refugiats (el fracàs d’una política humanitària) aquest 2015 ha sigut 
especialment penós pel que fa a l’actitud dels governs europeus. Del molt que s’ha escrit, sols en 
destaquem una paraules del Papa Francesc: “En aquesta perspectiva, és important mirar els emigrants 
no sols en funció de la seva condició de regularitat o d’irregularitat, ...Malgrat tot, no es poden reduir les 
migracions a la seva dimensió política i normativa, a les implicacions econòmiques i a la mera presència 
de cultures diferents en el mateix territori. Aquests aspectes són complementaris a la defensa i a la 
promoció de la persona humana, a la cultura de l’encontre entre pobles i  de la unitat, on l’Evangeli de la 
misericòrdia inspira i anima itineraris que renoven i transformen tota la humanitat”. I des de Càritas 
defensem l’hospitalitat generosa davant la hostilitat repugnant.  

Finalment, al Nadal d’enguany vàrem  editar un catàleg de la quinzena de projectes i programes socials 
que fem des de Càritas Manresa per ser divulgat i conegut, i que resumeix també de manera 
complementària tot això que tot seguit us explicarem. I si ens permeteu, fer-ho tot reflexionant  sobre 
aquella frase tan bonica “Déu veié que tot el que havia fet era molt bo (Gn1,31)”. I ara què ens diria? 
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ACCIÓ COMUNITÀRIA 
 

Com és habitual enguany es va fer una trobada interparroquial d'inici de curs en la qual 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 regularment des de les parròquies a Càritas arxiprestal.  
 
Es va presentar el programa de formació centrat aquest curs en l’eix de L’Acompanyament. 
Després del recorregut dels cursos anteriors d’analitzar la realitat per veure i obrir-nos a 
l’acollida (“Efatà”); ara era per centrar-nos en l’acompanyament que suposa enfortir-nos 
mútuament en la tasca d’ajudar a l’autopromoció de les persones, anant més enllà de l’ajuda 
material per cobrir necessitats.  
 
També es va informar a la trobada de la novetat més important que suposa disposar del nou 
local cedit per la comunitat religiosa de les germanes del Sagrat Cor al carrer Joc de la Pilota nº 
6 que comportarà una dignificació de la tasca d’acollida i permetrà obrir noves perspectives 
per obrir la nostra comunitat als més necessitats del barri i de la ciutat des del seguiment de 
Jesús. 
 
S'aprovà la proposta de formació i el pla d'acció comunitària que s'ha concretat posteriorment 
en les següents actuacions: 
- S'ha visitat als equips parroquials a demanda i  s'ha fet seguiment dels que tenen o inicien 
projectes participant en diverses reunions dels grups parroquials.  
- 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. La reflexió Nadalenca, enguany Nadal d'Esperança davant les 
noves necessitats i oportunitats. 
- El Consell s’ha fet present a les misses parroquials del dia de Corpus per agrair als feligresos la 
seva generositat i donar a conèixer alguns dels projectes. 
- S'ha convidat a tothom a la celebració eucarística que en vigílies de Nadal i Pasqua organitza 
la Federació de Moviments Cristians per enfortir i alimentar la pertinença la comunitat eclesial. 
- S’ha organitzat una Xerrada oberta a la ciutat al nou local d’ El Portal sobre “El canvi d’època i 
els reptes que ens plantegen els moviments socials” impartida per Oscar Mateos, professor de 
la Universitat Ramon Llull  i membre actiu de Cristianisme i Justícia. 
 
Amb caire formatiu es va celebrar una trobada Consell – Equip de professionals, per enfocar el 
nou curs i els nous projectes des de la reflexió de documents bàsics de Càritas: “Model d’Acció 
social de Càritas” , “Marco de intervención con personas en grave situación de exclusión 
social” , i “Marco de acción en los territorios”, que es va valorar positivament per tots els 
participants. Cal mencionar també que tot l’Equip de professionals ha disposat d’un programa 
de formació específica a mida amb una tutoria per part de Càritas estatal orientada a la revisió 
i millora de la seva capacitat de treball en equip. 
 
Més enllà de les comunitats parroquials i amb el desig de fer xarxa ciutadana, comunitat en 
pro dels més desafavorits s'han fet aproximacions, contactes o/i col·laboracions amb altres 
entitats com CREU ROJA, la PAHC, l'Aliança contra la pobresa energètica (APE)..., aquesta ha 
estat una demanda sorgida de diferents àmbits i també s’ha participat en un àmbit de 
coordinació d’entitats com la Taula d’habitatge o la Taula sobre la Pobresa energètica 
convocada per l’Ajuntament de Manresa, la Xarxa d’inclusió i la Taula d’immigració, el Consell 
municipal de Serveis Socials i el d’interculturalitat i migracions. 
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VOLUNTARIAT 
 
Al llarg del curs 2014/2015 s’ha mantingut la gestió de dades informatitzades de la borsa de 
voluntariat cosa que permet agilitzar l'assignació a projectes en funció de les necessitats de 
Càritas Arxiprestal i de les capacitats i disponibilitat dels voluntaris. 
 
Disposem d'una borsa de 219 voluntaris repartits entre tasques fixes, tasques puntuals o a la 
reserva, dels quals 91 estan assignats als diversos projectes de forma continuada. Durant el 
2015 s'han presentat 23 nous voluntaris. 
 
S'ha celebrat una jornada de portes obertes del Portal. Durant la matinal, amb presència de 
molts voluntaris, a més de conèixer les instal·lacions s’han visualitzat vídeos i presentacions 
dels diversos projectes comentats “in situ” pels professionals, voluntaris i membres del 
Consell. 
 
Dins els pla de formació es van organitzar activitats formatives específiques per als projectes 
de Càritas. S’ha celebrat la primera edició d’un Curs bàsic de formació per voluntaris durant 
tres sessions de tarda amb la participació de voluntàries i voluntaris nous i altres que porten 
fins a 25 anys de voluntariat a Càritas. Els 11 participants van valorar molt positivament el 
curset. 
 
Quant el resultat de l’experiència del curs bàsic ens porta a plantejar un doble repte: atendre 
la demanda de continuïtat de grups propis amb una formació més recolzada en la praxi, per 
tant implicant-los en projectes concrets; i estendre l’experiència a altres voluntaris 
especialment els de les parròquies. 
 
Es va finalitzar el curs amb l'Assemblea anual.   
 
Destacar especialment la dedicació generosa constant que fan tots els voluntaris a Càritas, 
sense els quals no es podrien dur a terme ni els projectes endegats ni les iniciatives que ens 
proposem anualment. 
 

EMPRESES AMB COR 
 

Empreses amb cor és un projecte de responsabilitat social corporativa de col·laboració amb 
empreses, entitats i institucions amb la finalitat de poder cooperar i col·laborar conjuntament 
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 el grup de voluntaris que empenta aquest projecte ha promogut les següents 
activitats: 

- Gestions realitzades a l’entorn de les campanyes de Càritas, cercant col·laboracions 
econòmiques per part d’empreses amb un gran èxit de resultats 

- Gestions realitzades per obtenir acords de col·laboració amb 8 empreses i/o entitats,  
amb destí bàsicament a la inserció sòcio-laboral i a la col·laboració estreta amb les 
iniciatives proposades. 
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ÀREA SOCIAL 
 

SERVEI D’ACOLLIDA 
 

Les persones ateses per l’acollida son totes aquelles  que s’han adreçat a la porta de Càritas. En 
aquell moment, sobretot si és el primer cop que la persona acut, es fa l’escolta activa de la 
primera demanda, motiu pel qual acut a Càritas. Es recull en aquest nombre de persones 
ateses, les entrevistes realitzades per les treballadores, sol·licituds i entrevistes amb voluntaris, 
les inscripcions i demandes de formació, o qualsevol atenció que s’ofereix a les persones que 
requereixen o que fan entrega d’algun recurs.  

Respecte  l’any anterior observem que  el número de persones ateses al servei de primera 
acollida ha disminuït. Els motius que ocasiona aquesta davallada creiem que són dos: per una 
banda l’arribada de nouvinguts ha disminuït moltíssim i per l’altra el trasllat al Portal d’alguns 
dels nostres serveis.  

 

 

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL I SEGUIMENT 
 
 
En l’atenció social i seguiment s’acompanya a la persona per tal de millorar o avançar cap a la 
seva autonomia personal, laboral i social mitjançant l’escolta activa, l’acompanyament 
emocional, la gestió de recursos i la coordinació amb serveis o entitats que intervenen  en la 
persona.  
 
L’any 2015 es van atendre  307 persones i es van dur a terme un total de 2246 actuacions  
( entrevistes, coordinacions i gestió de les demandes)   
 
Les persones ateses en un 21% son de la Unió Europea, d’aquestes el 17% són de nacionalitat 
espanyola. El 43% són del Magreb i el 21% són de la resta del continent Africà i el 14% són de 
Llatinoamèrica i l’1%  d’Àsia. 
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En la seva situació administrativa observem que el 53% tenen nacionalitat espanyola, són de la 
Unió Europea o tenen un permís de residència de l’estat espanyol mentre que el 46% estant en 
situació administrativa irregular.  

 
Durant el 2015  s’han atès 
majoritàriament dos tipus de famílies per 
una banda en un 43% a  persones soles 
amb poca xarxa social i per un altra 
famílies amb fills en un 41%, de les quals 
un 12% son famílies monoparentals.  
 
 
 
 
 
 

Pel que fa l’habitatge, podem destacar que les persones que estan acollides en habitatges de 
terceres persones són un 30% del total de les persones ateses. Un altra dada rellevant és que 
el 37,5% estan en règim de lloguer, cal tenir en compte que moltes de les persones en aquesta 
situació tenen dificultats per assumir aquesta despesa. 
El 12% està en relloguem, això significa que tenen una habitació en un pis de tercers que 
mensualment han de pagar. 
En tots aquests casos s’ha d’afegir la despesa que suposa els subministres de l’habitatge, o la 
seva part proporcional. 
El 10% son persones que estant en una situació d’inestabilitat pel que fa a l’habitatge. Són 
persones que viuen en cases abandonades o estan en situació de rotació per diversos pisos 
que l’acullen (8,5%) o s’han quedat sense opció i estan vivint al carrer (1.5%) 
 

 
 Sobre els ingressos que tenen les persones ateses podem constatar que continuem tenint 
majoritàriament  ( 67%) persones que no tenen cap tipus d’ingrés econòmic ni tampoc dret a 
cap tipus d’ajuda econòmica per part de cap estament públic. Aquest fet fa que no puguin 
garantir la cobertura de les seves necessitats més bàsiques.  
De totes les dades extretes podem constatar que: 

• 46% situació administrativa irregular 
• Persona sola 43% i  família amb fills 41% 
• Persones acollides en cases de tercers 30% i en  Lloguer 37.5% 
• 67% cap tipus d’ingrés 
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SERVEI DE RECURSOS BÀSICS 
 

El servei de Recursos Bàsics inclou totes les ajudes que es fan efectives tant a nivell econòmic 
com en espècies. Són ajudes valorades per la treballadora social i validades pel Consell. Les 
ajudes estan destinades a cobrir necessitats bàsiques i són una eina necessària per a poder 
establir un nivell de benestar que faciliti a la persona promoure els seus propis recursos. En 
aquest sentit, les ajudes formen part de l’engranatge que permet a la persona caminar cap a la 
seva sortida, ja que faciliten la tasca de recuperació o almenys permeten mantenir la situació a 
la persona evitant una davallada més profunda. A continuació, el detall de les ajudes 
econòmiques destinades a cobrir necessitats bàsiques realitzant la comparació entre els 
darrers 3 anys:  

 

Al següent quadre hi ha reflectides les ajudes d’aliments en espècies i en complement de 
supermercat (amb prioritat única per a 
cobrir necessitats dels infants i 
exclusivament per a persones adultes 
que l’estat de salut que ho requereixi). 
En alimentació s’ha donant resposta a 
180 unitats familiars. El nombre 
d’unitats beneficiàries més o menys 
s’ha mantingut respecte l’any passat.  

Les ajudes econòmiques en tants per 
cents s’han destinat en un 40,07% a 
l’habitatge (entre ells un 10,17% a subministres, la resta ajudes de lloguer i un 0,7% pensió), 
27,51% aliments, 2,69% primera infància (bolquers), suport a la formació (1,54% llibres i 7,16% 
destinataris del projecte Activa’t), 6,05% ajudes de salut (farmàcia i tractaments), 6,12% ajuts a 
tràmits i documentació.  

El més de novembre Caritas va signar conveni amb el Consorci de Residus del Bages, pel qual 
tots aquells mobles i electrodomèstics de primera necessitat reutilitzables queden reservats i 
mitjançant una web interna, Caritas, Creu Roja i els serveis socials de l’àrea del Consorci hi 
tenen accés. D’aquesta manera es poden fer arribar a persones i famílies. Finalment aquells 
articles que no hagin estat sol·licitats seran recollits i reutilitzats per RETO Manresa.  
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S’han facilitat 90 ajudes de roba i 25 ajudes de mobles i electrodomèstics al llarg de l’any. La 
roba prové del projecte Tria de la Parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.   

Un total de 12 voluntaris han participat al projecte de recursos bàsics que també inclou el 
repartiment de roba i mobles en espècies. Volem destacar que com vam estar fent el 2014, 
aquest 2015 dues persones voluntàries del servei d’entrega d’aliments de Càritas han realitzat 
el curs de manipuladors d’aliments en col·laboració amb l’Escola Joviat de Manresa.   

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 setmanal. Les persones voluntàries són 
psicòlegs o terapeutes acreditats amb experiència en atenció directa a persones. 
 
Durant el 2015 s’han mantingut el 7 voluntaris que fan aquesta tasca. La seva dedicació a 
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 2015 han estat 18. 
La durada del suport emocional va en funció de la valoració del terapeuta i de la motivació del 
participant.  
 

EL NIU 
 

El niu és un projecte que s’engega el 5 de novembre del 2015 amb l’objectiu de proporcionar 
un espai on les dones amb menors de 6 anys puguin interactuar i aprofundir en les qüestions 
que més els preocupen així com també poder donar un suport i acompanyament més intensiu.   

En el projecte hi varen participar 9 dones, l’assistència en les diverses sessions no va ser mai 
inferior al 55%.  En un inici es va programar per fer una prova pilot que va constar de 10 
sessions i que va finalitzar el 28-01-2016. 

Aquest projecte es duia a terme els dijous en horari de mati. La referent del projecte va fer de 
facilitadora en el transcurs de les activitats. Les dones podien assistir amb els seus fills no 
escolaritzats i se’ls facilitava un espai infantil on hi havia 2 voluntàries que s’encarregaven dels 
infants mentre les mares participaven de l’activitat.  

Les activitats que s’han dut a terme han estat proposades per la referent del projecte però 
sempre s’ha facilitat la participació en la presa de decisions per part de tot el grup. Les 
activitats han estat molt diverses però totes relacionades amb el seu benestar com a dones, 
amb la relació entre elles i els seus fills i sobre aspectes relacionats amb el bon 
desenvolupament dels infants.  

Durant l’any 2016 s’ha tornat a iniciar aquest grup per tal de poder seguir treballant aquests 
aspectes de forma grupal, està programat del 7 d’abril al 17 de juny.  
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PISOS DE PAS 
 

El projecte promou que les persones puguin millorar la seva situació personal i familiar, 
garantint durant una temporada tenir les necessitats bàsiques cobertes per tal de centrar-se 
en el seu camí personal i familiar de reinserció social i laboral.  

Fent números, els voluntaris que hi han participat al llarg de l’any han estat un total de 10. En 
intervencions puntuals hi han intervingut 3 voluntaris i els altres 7 ho han fet amb 
intervencions  continuades; o bé realitzant suport en l’acompanyament directe a les famílies 
en l’habitatge o bé de manera indirecta reforçant mancances individuals (per exemple oferint 
suport en l’aprenentatge d’adults). 

El projecte ha ofert allotjament a 22 persones al llarg de l’any. Per edats són 9 adults, 1 
persona gran i 12 infants distribuïts en 8 nuclis familiars. La tipologia de llars beneficiades 
queda recollida de la següent manera: 6 famílies monoparentals, 1 persones sola i 1 família 
nombrosa. Mantenint-se el perfil de situació vulnerable amb la que es troben les famílies 
monoparentals.  

Enguany s’ha ampliat la cartera de pisos i s’ha donat d’alta un nou pis cedit per un particular 
(iniciant al més d’octubre la seva ocupabilitat). Hi ha hagut reformes importants a les cuines de 
dos pisos, degut a la seva antiguitat. Això fa que al 2015 s’hagi 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 per la Casa Sacerdotal. 

Les famílies acollides aquest any s’han mantingut. S’ha produït una sortida fortuïta i s’han 
realitzant 2 canvis de domicili per diversos motius. A desembre de 2015 doncs, es troben 
allotjades en les 7 llars un total de 7 unitats familiars (22 persones). Una de les llars és buida 
degut a un trasllat i una de les llars és compartida per dos nuclis familiars. Com a repte ens cal 
mirar d’ajustar bé la demanda (el perfil), revisar-lo i ajustar temporalitats d’estada i recursos 
destinats a cada nucli familiar, per tal que es pugui produir una sortida exitosa que permeti 
una integració social i laboral duradora, intentant així evitar la recaiguda a l’estat d’exclusió 
social.  

És de destacar que 5 de les unitats beneficiàries han participat al curs d’estalvi energètic 
organitzat per l’Ajuntament de Manresa en conveni amb la FUB. Amb el que ens marquem 
com a repte pel 2016 el seguiment de les mesures preventives i de sensibilització en l’estalvi 
energètic. 
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MASOVERIA URBANA 
 
 
La ciutat de Manresa, com molts d’altres pobles i ciutats de Catalunya, pateix el que els experts 
qualifiquen com a emergència habitacional. Als desnonaments i la gran dificultat d’accés a 
l’habitatge per part dels sectors més desafavorits de la nostra societat, cal sumar-hi una gran 
quantitat d’habitatges buits, molts d’ells en unes pèssimes condicions d‘habitabilitat, 
majoritàriament en el nucli antic de la ciutat. “Gent sense casa i cases sense gent”.  
 
El projecte de Masoveria Urbana de Càritas Manresa busca donar resposta a aquesta 
necessitat, actuant com a mitjancer entre la propietat i els futurs llogaters. I en aquest concurs, 
el treball aportat pels masovers és compensat amb l’abonament d’unes mensualitat de lloguer 
pactades amb el propietari. Els masovers aporten el seu treball, el propietari els materials 
necessaris per tal d’adequar l’habitatge,  i Càritas, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Manresa, realitza les tasques socials de selecció de masovers, la coordinació tècnica, i el 
control de l’obra de les diferents fases d’intervenció.  
 
El resultat de la primera experiència de Masoveria que hem fet a Manresa durant aquest 2015 
és de quatre habitatges rehabilitats al c/ Sant Miquel 29, i amb quatre famílies reallotjades, i la 
feina apunt per continuar repetint-ho durant els propers anys. 
 
I un agraïment especial als propietaris del c/ Sant Miquel que ens han facilitat enormement la 
feina, i a les empreses col·laboradores que ens han cedit eines i materials. 
 
Imatge de la cuina a l’inici del projecte                  Imatge de la cuina un cop acabada 
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PROMOCIÓ I INSERCIÓ SÒCIOLABORAL 
 
 
ACTIVA’T 
 

Des del projecte Activa’t, treballem des de 2 línies de formació i inserció sociolaboral: L’ 
“Activa’t Restauració de mobles” i l’ ”Activa’t per viure de l’hort”. 

Ambdós línies formatives augmenten 
significativament el número de participants. En 
el primer, la formació en tècniques de reparació 
i restauració de mobles, manté el perfil d’usuaris 
recent arribats amb un perfil d’ocupabilitat més 
baix per el qual paral·lelament segueixen 
formacions de competències bàsiques i 
transversals, i sent el segon que forma en 
habilitats tècniques agrícoles i potenciant 
l’autoocupació, en el qual el perfil de 
participants és més heterogeni sobretot en quan a origen dels participants, en situació social i 
legal, permetent treballar competències específiques per millorar l’ocupabilitat dels 
beneficiaris. 

Durant el 2015, en el projecte “Activa’t Restauració de mobles” s’ha fet una formació 
practico-teòrica continuada, incidint en les tècniques per dur a terme una correcte restauració 
de mobles. A la par, s’han realitzat practiques concloent la restauració dels mobles de l’aula 
magna de l’IES Lluís de Peguera, entre altres practiques de mobiliari divers. 

Una novetat rellevant respecte el 2014, és el trasllat del taller de restauració i la nova ubicació 
en un espai cedit a l’antiga residència de les Germanetes dels Pobres. Allà contem amb un 
espai amb més llum i  millor condicionat per a una major qualitat per a la formació dels 
participants. 

 

En el projecte “Activa’t per viure de l’hort”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, 
s’han dut a terme 2 cursos d’Introducció a l’horticultura ecològica per l’autoconsum de 3 
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mesos de durada cada un. En aquests es treballen aspectes bàsics de l’horticultura ecològica 
per aprendre el maneig i la gestió integral d’un hort per l’autoconsum, així com fer incís per 
millorar els coneixements sobre l’entorn i específicament en el sector agrari i ambiental tot 
fent visites a experiències empresarials afins i participant en taules rodones.  

En altres moments de l’any on l’activitat hortícola baixa, s’han realitzat formacions 
complementàries de maneig de petita maquinaria amb seguretat, un curs de Restauració de 
murs de pedra seca amb pràctiques laborals, i un curs de Poda de fruiters. 

 

Fruit de les 3 anualitats del projecte Activa’t per viure de l’hort, s’ha consolidat un espai d’hort 
productiu gestionat actualment per 5 participants que han seguit la formació i han optat per 
posar en pràctica els coneixements adquirits. Aquests, entrant ara al segon any d’experiència 
productiva continuen amb el període de pràctiques de comercialització amb la finalitat de 
consolidar el projecte productiu i constituir una empresa formal, i com a tal, poder-se auto 
ocupar en el sector agrícola. 

 

Les perspectives per el proper any, són consolidar el grup que gestiona l’espai productiu per tal 
de preveure la viabilitat d’un projecte productiu, iniciar un nous cicle de formació amb nous 
participants, mantenir i millorar la formació complementària tècnica, sobretot de murs de 
pedra seca i poda de fruiters, i incidir en la inserció sociolaboral dels participants del projecte. 
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D’ATENINSER A FITA 
 
Després de 10 anys del projecte Ateninser (2005-2015), durant aquest 2015 hem pogut fer una 
anàlisi retrospectiva on hem observat els factors estructurals (situació econòmica i social, 
mercat de treball, evolució de la societat...) que influencien directament el projecte, així com 
els propis de les participants del grup al que es dirigeix (nivell formatiu, experiència prèvia, 
trajectòria personal...). Aquest anàlisi ens ha permès identificar els elements claus que afecten 
la nostra intervenció i així poder elaborar una millor planificació estratègica. En l’inici del 
projecte teníem la idea d’unir les necessitats de treball de persones nouvingudes amb les 
necessitats de cura de famílies amb persones dependents a càrrec. En aquests moments, 
tenint en compte la competitivitat i exigència de l’actual mercat de treball per una banda i de 
la precarització de les condicions de vida en general, ha calgut revisar els objectius per tal 
d’aprofundir en el desenvolupament de les competències professionals de les participants que 
les capacitarà per adreçar-se al món laboral amb moltes més eines. 

Aquesta planificació l’hem encetat amb l’elaboració del perfil professional de Treball a la Llar, 
identificant les competències bàsiques, transversals i tècniques que requereix el sector al qual 
ens dirigim. De cara el 2016, pretenem implementar el nou model d’orientació laboral que es 
basa en el disseny personalitzat de mapes competencials on la persona identifica les seves 
potencialitats així com aquelles capacitats que necessita desenvolupar per tal d’accedir a un 
lloc de treball específic, en aquest cas el treball a la Llar. Basant-nos en aquest nou model de 
treball ha sorgit el nom nou pel projecte d’Inserció Laboral que a partir d’ara en direm FITA. 
Entenem que les fites són els senyals que ajuden i acompanyen en el camí cap allà on volem 
arribar. D’aquesta manera, el projecte ha d’oferir aquest acompanyament perquè la persona 
enfili el camí que ella mateixa ha triat. 

Un altre aspecte clau del nou projecte serà la 
realització de pràctiques en empreses del 
sector. Una mostra del canvi d’etapa és l’inici 
de pràctiques al Servei de Bugaderia  de la 
Residència Sant Andreu i el Servei d’Ajuda a 
Domicili de la Fundació Sociosanitària de 
Manresa (FSSM), una de les 3 entitats que 
han signat un conveni de col·laboració amb 
Caritas durant aquest any. En aquestes 
pràctiques, de 72 hores de durada, hi han 
participat 6 alumnes. La valoració ha estat 
molt bona per totes les parts implicades, i 
esperem aquest any poder repetir i ampliar 

l’experiència.  

Un altre pas important per aquest 2015 ha sigut posar en marxa l’Agència de col·locació que 
ens permetrà gestionar la borsa de treball  i la inserció de les persones ateses de Càritas amb 
el suport legal que es requereix. 
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Paral·lelament a tot aquest procés, hem seguit oferint els serveis bàsics d’orientació i 
intermediació laboral des d’on s’han atès un total de 88 persones. 

 

Tot i la situació general de crisi dels últims anys, en aquest 2015 s’han inserit 36 persones en 
73 llocs de treball de les 207 ofertes rebudes. Per tal de garantir la continuïtat en els llocs de 
treball es procura fer un bon seguiment 
i acompanyament tant de les dones com 
de les famílies que es reflexa en el 
nombre d’intervencions per a realitzar la 
intermediació. En aquest sentit s’ha 
realitzat el seguiment de 131 relacions 
laborals iniciades aquest any o en anys 
anteriors. Degut a la consolidació del 
projecte per aquesta manera de 
treballar, moltes famílies segueixen 
confiant en el servei per atendre les 
necessitats que tenen d’atenció a 
persones dependents en el seu domicili. 

Des de l’àrea de formació els esforços han estat centrats en la recerca de sortides laborals des 
del sector del treball de la llar. Hem partit dels nous requeriments per a l’exercici professional: 
els certificats de professionalitat. Hem estudiat les possibilitats d’acreditació de competències i 
establert noves aliances amb la xarxa d’entitats del territori. Hem aprofundit en la qualificació 
professional de treball domèstic, adaptant la formació als 3 Mòduls Formatius  del Certificat de 
professionalitat de Treball de la llar. Hem fet un estudi de viabilitat de l’acreditació de la 
formació segons els requeriments del SOC, i estudiat la possibilitat de pràctiques professionals 
no laborals en empreses del sector. En aquest sentit, hem començat la Prospecció d’Empreses 
de la mà del projecte Empreses amb Cor, amb el suport d’un grup de voluntaris de Caritas, a 
través del qual s’han signat 3 convenis de col·laboració. També s’ha seguit oferint el Cuida’t, 
grup de suport a les dones cuidadores tenint en compte la demanda d’aquestes. S’han realitzat 
fins a 9 sessions en les quals han participat 19 dones. Aquest projecte s’ha pogut realitzar ja 
que s’ha comptat amb les hores d’una psicòloga especialitzada en l’acompanyament de grups.  

I finalment, hem seguit treballant per a la regularització i contractació de les dones. En aquest 
any s’han aconseguit 4 regularitzacions i s’han acompanyat les renovacions dels permisos de 
residència i treball de les dones que ho han requerit.  
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FORMACIÓ GLOBAL I TALLER DE COSTURA PER A DONES NOUVINGUDES 
Formació Global és un projecte d’alfabetització (comprendre els signes i codis propis de la vida 
quotidiana) i coneixement de la llengua per a dones nouvingudes, on es treballa el 
coneixement de  la cultura catalana i  l’idioma en situacions diàries de la vida per facilitar la 
possibilitat de relacionar-se amb el seu context social. 

Aquest projecte es sustenta gràcies a la 
dedicació de 20 voluntàries (10 en 
alfabetització, 8 en costura i dos 
mainaders). 

Durant el curs 2014-15 s’han inscrit i 
participat  en el projecte 99 alumnes. Les 
classes 
de català es fan dos dies a la setmana 
durant 1,5h en horari de matí i les 
alumnes es divideixen en 6 grups segons el 
seu nivell d’idioma. Durant les classes es 
dona un servei de guarderia on dos voluntaris estan amb els infants mentre les seves mares 
realitzen la formació. 
La formació global contempla la possibilitat de realitzar un taller de costura i confecció. Aquest 
curs hi han participat   41 dones, i l’activitat s’ha realitzat un dia a la setmana durant 1,5h. 
 El curs està obert a la ciutat de Manresa i té més demanda que les places disponibles. De les 
99 places, 60 han estat per alumnes ja inscrites l’any anterior i 39 han sigut places per a noves 
alumnes. 
El curs 2015/16 s’ha iniciat amb un total de 101 inscripcions d’alfabetització i coneixement de 
la llengua i 41 inscripcions al taller de costura. 
 
INICIACIÓ A LA LLENGUA I CULTURA DEL PAÍS 
El projecte d’iniciació a la llengua i cultura del país es també un projecte d’alfabetització i 
coneixement de la llengua per a persones immigrants de diverses procedències. La 
metodologia que s’utilitza principalment es basa en el mètode de la paraula del Paulo Freire, i 
també s’utilitzen imatges que es relacionen amb paraules per facilitar l’aprenentatge. Els grups 
són mixtes i es realitzen classes dos dies a la setmana en horari de vespre. El curs s’inicia 
l’octubre i acaba el Juny .Aquest curs 2014/15 ha tingut un total de 72 participants repartits en 
6 grups, en funció del nivell que tenen i s’han dut a terme gràcies al treball de 11 
voluntaris i voluntàries. Durant el curs s’han fet  dues sortides culturals que han estat 
valorades molt positivament per l’alumnat. 

El curs 2015/16 s’ha iniciat amb un total de 51 inscripcions. 

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: REFORÇ ESCOLAR 
Durant el curs 2014-15 es van atendre 14 alumnes gràcies a la participació de  11 voluntaris i 
voluntàries. En aquest espai es realitza seguiment de l’agenda, suport en la realització de les 
tasques escolars i en la preparació dels exàmens. 
L’espai de reforç escolar no només es centra en els aspectes acadèmics si no que existeix un 
acompanyament personal per part dels voluntaris. 
Tots el voluntaris d’aquest projecte es troben dos cops l’any amb la finalitat de compartir el 
que fan i com ho fan i per a fer formació específica al voltant del reforç escolar. 
El curs 2015/2016 s’ha iniciat amb un total de 16 alumnes. 
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DADES ECONÒMIQUES I COL·LABORACIONS 
    

 MEMÒRIA ECONÒMICA DE CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA - 2015 

  
 

 

Acollida   154.942,24 

 
Acollida / Atenció social 154.942,24  

   

 

Inserció sòciolaboral   191.425,52 

 
Servei d'orientació laboral i plans de treball individualitzat 33.179,55  

 
Cursos formatius 52.047,56  

 
Economia social i solidària 63.966,85  

 
Intermediació 42.231,56  

Inserció social   19.390,35 

 
Suport psico-social 406,45  

 
Serveis i accions destinades a infants i joves 6.804,70  

 
Serveis i accions destinades a persones adultes 12.179,20  

   

 

Habitatge   47.305,29 

 
Pisos acollida 31.052,94  

 
Masoveria Urbana 16.252,35  

Formació   926,73 

   

 

Adequació i manteniment El Portal (Càritas/Creu Roja)   61.486,45 

 
Import de la inversió 90.549,82  

 
Compartit amb Creu Roja -29.063,37  

   

 

DESPESES   475.476,58 

   
   
Socis 90.312,66 

 Donatius i llegats 192.413,80 
 Campanyes 24.360,43 
 Subvencions oficials 106.515,79 
 Subvencions d'entitats privades 38.865,24 
 Altres ingressos 2644,46 
 

   

 

INGRESSOS   455.112,38 

   
 

   

 

Resultat exercici   -20.364,20 
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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 149. Per tant, podríem 
afirmar que el resultat de tota la nostra activitat social queda multiplicat per 1.49.  

I com que els resultats econòmics no ho són tot, hem de 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 2015, 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, la Fundació Germà Tomàs Canet 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, una col·laboració molt entranyable 
d’alumnes de l’Escola Espill,  i les empreses signants de convenis d’Empreses amb Cor 
que figuren a la nostra pàgina web. 

 
- 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. 
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https://www.facebook.com/caritasmanresa 

Arxiprestal  de  Manresa 

C/ Baixada de la Seu 3, baixos 08240 Manresa 
Tel / Fax 93 872 15 42  www.caritasmanresa.cat 

!


