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L’any 2009 ha estat un any dur per a moltes persones i per a moltes fa-
mílies: l’atur ha fet estralls, els problemes hipotecaris s’han accentuat, i 
això ha portat a una bona part de la societat a trobar-se sense allò que 
és més elemental, l’aliment, el vestit, un sostre, un treball, amb la con-
seqüència de la marginació social, un aspecte poc valorat.

D’aquest túnel no se’n veu la sortida, sinó que es va accentuant la seva 
foscor, més negra per uns que per altres. No tots hem sofert i sofrim la 
crisi amb la mateixa duresa. Els més necessitats, els qui estan al darrer 
graó de la societat, aquells per a qui ja hi havia crisi abans són els qui 
més sofreixen. D’altres en canvi, els grans poders econòmics i els seus 
alts empleats han continuat tenint guanys i sous molt elevats. Càritas 
ho ha denunciat i ho ha de continuar fent.

Aquesta memòria, però, tot i mostrant la pobresa, l’augment elevat de 
persones ateses, d’aliments repartits, de projectes necessaris realitzats, 
mostra també que el nombre de donatius ha crescut molt, que els vo-
luntaris han augmentat, que els tècnics i juntes s’han llançat a fer cos-
tat als empobrits.

És una mostra clara que “Càritas és l’expressió de l’amor preferencial de la 
comunitat cristiana pels pobres. Càritas és el servei, la diaconia, de la cari-
tat de l’Església. És, doncs, la mateixa Església, que s’organitza mirant els 
pobres”. O bé, llegint la memòria des de l’evangeli hi veiem allò de “en 
això coneixeran que sou deixebles meus, que us estimeu els uns als altres 
tal com jo us he estimat”.

És, per tant, una memòria de pobresa, de realitats crues, i una memòria 
de riquesa, de tantes persones amb un cor molt gran davant les neces-
sitats.

    
                          Ramon Bufí, delegat i Manel Rossell, director
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- Aiguafreda (N)
- Artés i Horta d’Avinyó (N)
- Balenyà (N)
- Calaf (N,!, m, 6)
- Campdevànol (6)
- Camprodon (N,!, 6)
- Centelles (N, 6,(,!)
- Figaró (N)
- Folgueroles (N)
- Hostalets de Balenyà (N, m)
- Igualada: La Pobla de Claramunt, La Soledat, Mare de Déu de Fàtima, Nostra 

Senyora de Montserrat, Òdena, Sagrada Família, Sant Martí de Tous, 
Sant Maure-Montbui, Santa Maria, Vilanova del Camí (N,!, m, 6,R,.)   

- Manlleu: Gràcia (6), Sant Pau (N), Santa Maria (N) 
- Manresa: Crist Rei, El Carme, La Seu, Mare de Déu de la Mercè, Mare de Déu de

l’Esperança, Mare de Déu de Montserrat, Sagrada Família, Sant Joan de 
Vilatorrada, Sant Josep, Sant Pere Apòstol, Valldaura (N,!, m,.,R)

- Moià (N)
- Navarcles (N,()
- Ripoll (N)
- Roda de Ter (N,!, 6)
- Sallent i Cabrianes (N)
- Sant Feliu de Codines (N)
- Sant Fruitós de Bages (N)
- Sant Hilari Sacalm (N)
- Sant Joan de les Abadesses (N, 6)
- Sant Pere de Torelló (N)
- Sant Quirze de Besora (N)
- Sant Vicenç de Castellet (N)
- Sant Vicenç de Torelló (N)
- Seva (N)
- Taradell (N,!)
- Tona (N,!, 6)
- Torelló: Sant Feliu, Montserrat (N,!,., 6)
- Vacarisses (N)
- Vic: La Pietat, Sant Domènec, El Carme, Divina Pastora, Remei i Lurdes. Rurals:

Calldetenes, Gurb, Malla, Múnter, Muntanyola, Sant Júlia Sassorba, Santa Eulàlia 
de Riuprimer i Vespella (N,!, m,.,R)

Trobareu Càritas a:

Serveis que ofereixen les càritas 
(inter)parroquials: 

N Acollida (roba i/o aliments) 
!   Projectes per infants i joves 
m      Projectes per adults       
6     Projectes per gent gran   
. Pisos d’acollida  
R   Botiga  
(   Cooperació 3r món
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La base on neix i es fonamenta Càritas són les comunitats parroquials d’una diòce-
si. L’animació comunitària que promouen Càritas Diocesana, les Càritas Arxiprestals 
i Interparroquials sobre les seves parròquies, consisteix a dinamitzar i desenvolupar 
els grups de les Càritas parroquials, fomentant l’evangeli de la caritat, del servei, 
del compartir els béns. S’adreça també a tota la població resident en una mateixa 
localitat. L’objectiu principal és devetllar grups i persones, i donar resposta a les 
necessitats no ateses per altres serveis, siguin de la xarxa pública o d’altres agents 
socials locals.

Càritas Diocesana de Vic porta a terme l’animació comunitària en dos grans blocs 
geogràfics de treball: a) a 6 arxiprestats del Bisbat: Ripollès, Ter-Collsacabra, Gui-
lleries-Congost, Bages Nord, Bages Sud i Moianès, dinamitzat pels tècnics i res-
ponsables diocesans, i b) a les Càritas Arxiprestals de Vic, Manresa i Anoia-Segarra, 
dinamitzat per l’equip arxiprestal. En total engloba unes cincquanta-cinc parrò-
quies de tot el Bisbat. S’han fet cent quatre trobades amb les Càritas parroquials i 
arxiprestals.

Animació comunitària

a Iniciatives impulsades pels grups de Càritas

R Nous pisos d’acollida a Vic.

R Nous espais d’acollida a les parròquies de: Sant Quirze i Sant Vicenç de Torelló.

R Revisió models de conveni entre les càritas parroquials i ajuntaments: 
         Centelles, Manlleu, Ripoll. Altres parròquies han encetat el procés.

R Curs de tres sessions: “Model d’Acció Social, Ser voluntari, La Parròquia 
i la caritat”. (Arxiprestat Ter-Collsacabra)

R Xerrada: “Informe FOESSA, Nou Model d’Acció Social i la crisi”. (Consell Diocesà)

R Projecte: “Activa’t” d’inserció. (Càritas Arxiprestal de Manresa)

R Curs de sis sessions: “Anàlisi social des de Càritas”. (Arxiprestat Bages Nord)

R Tres trobades de Càritas Arxiprestal de Manresa amb totes les parròquies.

R Tres trobades de Càritas Arxiprestal d’Igualada amb totes les parròquies.

R Quatre trobades de Càritas Arxiprestal de Vic amb les parròquies de Lurdes,
         Sant Domènec, Divina Pastora i el Remei.

R Inici del procés per un Pla Diocesà. (Consell Diocesà)



memòria 2009
àrea institucional

5

Formació

«L’atenció als pobres de la nostra societat exigeix, sovint, una bona competència 
professional; s’ha de vetllar la formació permanent», diuen els bisbes al document 
La caritat de Crist ens empeny. D’aquí la necessitat de cursets i xerrades de formació 
a tots els nivells: Juntes, professionals i voluntaris.

L’àmbit geogràfic de formació per als col·lectius de voluntaris de les parròquies ha 
estat en set arxiprestats, pretenent extendre’l a tots els altres.

a Iniciatives impulsades pels grups de Càritas

A més de les vint xerrades dels cursets de formació fetes als diferents arxiprestats, 
les juntes i els tècnics han assistit a un total de setanta sessions de formació o 
cursets.

Comunicació

Ni la identitat de Càritas ni les múltiples tasques que fa són prou conegudes.  
D’aquí la necessitat d’arribar al gran públic a través dels mitjans de comunicació.

Càritas té l’obligació d’explicar a les comunitats parroquials i a la societat en gene-
ral la complexitat i la creativitat de la seva tasca. Ho fa mitjançant les publicacions 
pròpies de la comunitat diocesana i de tot altre mitjà públic o privat que existeix al 
seu territori. És un espai en el que encara ens queda molta feina per fer.

      
a Difusió de Càritas
La difusió de Càritas s’ha fet mitjançant      
notícies, articles i entrevistes publicats en 
diferents mitjans de comunicació del Bisbat 
de Vic, la publicació “Càritas avui” de Càri-
tas Arxiprestal de Vic, el butlletí de Càritas 
Arxiprestal de Manresa, i la pàgina web de 
Càritas Diocesana de Vic.

2 campanyes institucionals:

- Corpus:  “Si no vols formar part d’una socie-
tat limitada facilita la participació de tothom”

- Nadal: “Si vols canviar la societat de valors 
accepta tothom per igual”

«La magnitud i 
varietat d’ajudes 
que fa Càritas és 
poc coneguda i 
sorprèn a molts. 
D’aquí la necessitat 
de la difusió»
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Servei d’acollida i      
atenció directa

L’atenció directa demana acollir l’altre: en primer lloc, eixugar-li la necessitat imme-
diata, com diu el Papa a Deus Caritas est, i en segon lloc o alhora acollir-lo com una 
persona que té sentiments, interioritat, i una vida molt plena de contratemps per 
compartir, que no es veuen al primer cop d’ull i cal anar seguint durant temps. El 
nombre de persones acollides el 2009 ha augmentat extraordinàriament, la diver-
sitat cada vegada és més ampla i la despesa més quantiosa.

a Origen població atesa

Projectes per infants 
i joves

L’atenció social no es fa només a la gent gran. Els projectes de: Reforç escolar, 
Aprèn i juga, Projecte Roda, Fes el que t’agrada i Pots fer-ho, van destinats a in-
fants i joves. Pretenen ajudar-los a participar en les activitats que fan els de la seva 
edat, recuperar els que es queden enrere, afavorir la interculturalitat i la integració; 
tot això amb la participació activa dels tècnics i voluntaris de Càritas, de les famí-
lies, de les diferents entitats del poble que hi participen i dels ajuntaments.

a Projectes 2009
R “Aprèn i juga” (Taradell) 
R “Projecte Roda” (Roda de Ter) 
R “Fes el que t’agrada” (Torelló)
R “Pots fer-ho” (Vic)
R “Reforç escolar” (Arxiprestats: Anoia-Segarra, Guilleries-Congost, Manresa, 
           Ter-Collsacabra, Vic, Ripollès)

4Servei d’atenció 
     social i seguiment 

Situacions ateses: 3.585

Beneficiaris: 14.340 persones

a Servei d’ajuda econòmica

Altres
239

Infància 40
Alimentació 

5642

Tràmits 
documentació 

221

Ajuda llar 910

Viatges 207

Pensió 150

Habitatge 93

Tract mèdics 
162

America Llatina
11,29%

Catalunya i 
Espanya
34,24%

Europa
1,99%Marroc

36,83%

Resta Àfrica
14,16%

NC
0,25%

Àsia (Índia)
1,15% Xina

0,09%



memòria 2009

àrea social

7

Servei a la gent gran
La gent gran són una nova realitat de pobresa: solitud i necessitat de com-
panyia, dificultats de mobilitat per anar al metge o a comprar, deficiències en 
l’alimentació, la salut, l’habitatge,... A tot això responen aquests projectes.

Donar orientació i formació laboral a fi de potenciar els seus propis recursos, per tal 
que les persones necessitades o excloses puguin viure de manera autònoma i digna, 
sense dependre d’institucions ni de serveis socials, això és el que pretenen els pro-
jectes d’inserció sòcio-laboral, donar la canya i ensenyar a pescar. Són projectes molt 
elaborats i que requereixen una gran atenció dels nostres tècnics i voluntaris.

a Projectes 2009
R “Suport als avis ingressats a la residència o la clínica” i “Àpats a domicili”. (Igualada)
R “El berenar i la tertúlia del dijous”. (Manlleu) 
R “Acompanyament a la gent gran del municipi”. (Arxiprestats: Ter-Collsacabra, 
           Guilleries-Congost, Ripollès i Calaf)
R “Participació a les activitats de la Residència Fundació Emma”. (St. Joan Abadesses)
R “Acompanyament de malalts crònics i avis de l’Hospital”. (Campdevànol)

Inserció sòcio-laboral

a Projectes per adults 2009
R “Pis de pas”. (Torelló i Manresa)
R  “Cuida’t”. Grup de suport per a cuidadors/es. “Dos pisos de pas”. (Manresa)
R ”Cursos de Formació Global per a dones immigrants”,  “Servei de Mediació”,
         “Aropa’t”, “Aprenentatge de la llengua per a homes immigrants”,  “Llar 
         d’acollida per a dones”.(Arxiprestat Anoia-Segarra)
R “Formació Global per a dones immigrades, iniciació a la llengua i cultura del
         país”. (Arxiprestat Bages Nord, Manresa i Sallent)
R “Centre de cultura i Tallers pràctics”. (Manresa)
R “El racó d’acollida” , “Necessitats amagades”, “Deu llars d’acollida temporal” ,             
          “Menjador social”. (Vic)
R “Comunica’t cosint: taller de costura i comunicació”. (Hostalets de Balenyà)

a Projectes d’inserció laboral 2009
R “Activa't: Taller d'horticultura i reciclatge mobles". (Arxiprestat de Manresa)
R “Prospecció d’empreses, entitats i institucions” Programa Operatiu de lluita contra
         la discriminació que promou el Fons Social Europeu”. (Arxiprestat Vic)
R “Incorpora” Programa integració laboral de persones en risc d’exclusió social.
         (Comarques: Osona, Bages i Anoia)
R ”SOL: Servei Orientació Laboral”. (Càritas Diocesana de Vic - CDV)
R “Aprendre oficis, Itinera, Taller de roba, Taller d’horticultura i De mà en mà-Botiga”.  
 (Arxiprestat Anoia-Segarra)
R “Atenínser”. Formació i inserció de dones nouvingudes. (Arxiprestat de Manresa)
R “Avancem”, “El Fil”, “Taller d’horticultura”, Taller de jardineria”. (Arxiprestat de Vic)
R “Curs de formació ocupacional”. (CDV)

 

«Càritas fa atenció 
directa, però 
també ofereix un 
gran nombre de 
projectes d’inserció 
sòcio-laboral que 
permeten sortir de la 
dependència»
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càritas arxiprestals

Càritas Arxiprestal 
Anoia- Segarra

El treball fet per les tres Càritas Arxiprestals ja està recollit en el resum global de 
Càritas Diocesana, però ha semblat oportú, donada la importància del seu treball i 
la multiplicitat de les seves tasques, de detallar-ho més i per separat.

Càritas Arxiprestal de 
Manresa

a Director: Joan Farrés i Florensa  

a Parròquies representades: Calaf, La Pobla de Claramunt, La Soledat, Nostra Sen-
yora de Montserrat, Mare de Déu de Fàtima, Òdena, Sagrada Família, Sant Martí de 
Tous, Sant Maure-Montbui, Santa Maria,Vilanova del Camí.

a Voluntaris: 92 persones

a Diferents activitats, serveis i projectes prestats:

 R Animació comunitària
 R    Atenció directa / Servei d’acollida: 1.139 persones ateses
 R Servei d’atenció social: 492 persones ateses
 R     Curs de formació global per a dones immigrades: 25 persones
 R     Curs d’aprenentatge de la llengua per a homes immigrats: 90 assistents
 R Servei mediació «Apropa’t»: 651 entrevistes
 R Aprendre oficis: 24 homes
 R Taller de roba «Itinera»: 9 dones
 R Botiga de «Mà en mà»: 12.646 clients
 R Acompanyament d’avis a la Residència Pare Vilaseca d’Igualada:  
           35 persones
 R Acompanyament d’avis a la Clínica Sant Josep: 30 persones
 R Àpats a domicili: 7 persones
 R Llar d’acollida: 9 dones i 9 infants

a Directora: Antònia Gual i Torra  

a Parròquies representades: Crist Rei , El Carme, La Seu, Mare de Déu de la Mercè, 
Mare de Déu de l’Esperança, Mare de Déu de Montserrat, Sagrada Família, Sant 
Joan de Vilatorrada, Sant Josep, Sant Pere Apòstol, Valldaura.

a Voluntaris: 78 persones
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càritas arxiprestals

a Diferents activitats, serveis i projectes prestats:

 R «Activa’t», taller d’horticultura i reciclatge de mobles: 28 homes
 R Animació comunitària
 R Atenció directa / Servei d’acollida: 
                         647 persones ateses 
 R Servei d’atenció social: 
                         359 persones ateses 
 R Reforç escolar: 22 nens i nenes
 R Iniciació a la llengua i la cultura 
                         del país: 101 persones
 R Curs de formació global per a 
                         dones immigrades: 105 dones
 R Taller per a poder fer serveis a les llars, 
                         «Atenínser»: 93 cuidadores
 R Pis de Pas: 14 persones (3 famílies)
 R Projecte “Cuida’t”. Grup de suport a 
          persones cuidadores: 14 beneficiàries directes  

Càritas Arxiprestal 
de Vic

a Director: Joan Redorta i Senties   

a Parròquies representades: Divina Pastora , El Remei, La Pietat, Nostra Senyora de 
Lurdes, Nostra Senyora del Carme, Sant Domènec. Rurals: Calldetenes, Gurb, Malla, 
Múnter, Muntanyola, Sant Julià Sassorba, Santa Eulàlia de Riuprimer i Vespella. 

a Voluntaris: 95 persones

a Diferents activitats, serveis i projectes prestats:
 R Animació comunitària
 R Servei d’acollida i atenció social: 663persones ateses
 R Taller d’incorporació al món laboral «Avancem»: 186 participants
 R Llars d’acollida temporal: 10 pisos
 R Reforç escolar: 34 infants
 R Taller d’horticultura: 23 persones
 R Taller d’inserció «El Fil»: 5 persones
 R Taller de jardineria: 8 persones
 R El racó d’acollida: 93 persones
 R Necessitats amagades: 12 participants
 R Projecte infants «Pots fer-ho»: 23 nens i nenes
 R Menjador social: 194 persones ateses

«Aquesta varietat 
i quantitat de 
projectes és fruit 
de la creativitat 
dels diferents grups 
de Càritas de la 
nostra Església»
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Dades econòmiques

4Despeses

4Ingressos

4Resultat de l’exercici 2009

Total despeses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.509.394,44 €

Total ingressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.520.791,72 €

               11.397,28 €

«Les despeses de 
Càritas han crescut 
el 2009 el 50%, 
però també han 
crescut un 50% 
els ingressos, fruit 
de la generositat i            
donatius de tanta 
gent davant 
la pobresa»

; 

Socis 
96.032 €

Subvencions 
oficials

281.761 €

Subvencions 
entitats privades 

314.741 €

Altres ingressos 
12.469 €Vendes i prestació 

de serveis
 32.787 €

Donatius 
656.158 €

Arrendaments 
4.380 €

Campanyes 
122.461 €

Comunicació 
campanyes 

9.536 €

Ajudes entitats 
27.243 €

Habitatge
155.338 €

Immigració 
21.864 €

Animació 
comunitària
 40.265 €

Inserció 
sociolaboral 
372.506 €

Inserció social 
118.552 €

Suport tècnic 
22.940 €

Acollida
 741.147 €
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a Generalitat de Catalunya: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials / 
      Institut Català de la Dona / Departament d’Acció Social i Ciutadania /
      Departament de Treball / Secretaria per a la Immigració
a Ferrocarils de la Generalitat
aConsells Comarcals: Anoia, Bages, Osona, Ripollès, Segarra, Solsonès i Urgell
aMinisteri del Treball i Afers Socials
aFons Social Europeu
aTots els ajuntaments on hi ha Càritas al nostre Bisbat

Organismes oficials

Fundacions
aFundació Areté
aFundació Caja Madrid
aFundació Caixa Catalunya - Un sol món
aFundació Caixa de Manlleu
aFundació Caixa de Manresa
aFundació Caixa de Sabadell
aFundació Caixa de Terrassa
aFundació Casa Caritat
aFundació Casa Hospital de Misericòrdia
aFundació Centre Mèdic Psicopedagògic
aFundació Comas-Vilardell
aFundació Gallifa
aFundació “La Caixa”
aFundació M. Francisca Roviralta
aFundació Mil·lenari
aFundació Mútua Igualadina
aFundació Privada Girbau
aFundació Serra SantamansEmpreses, associacions, 

institucions
aAMIC d’Unió Genral de Treballadors
aAssociació Casal Claret
aAssociació d’acollida «El Tupí»
aAssociació Sant Tomàs
aAssociació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) 
aAssociació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS)
aAssociació Tapís de Vic
aBanc Sabadell Atlàntic
aCaixa de Tarragona
aCaixa de Girona
aCITE de Comissions Obreres
aCongregació de Religioses del Sagrat Cor de Jesús de Vic
aCreu Roja
aInstitució Puig Porret
aLa Vola. Serveis per a la sostenibilitat
aUniversitat de Vic - Teràpia Ocupacional
aVeus Diverses



“Temps de      
crisi... i d’amor”

www.caritasbv.cat

CÀRITAS DIOCESANA 
DE VIC

Torras i Bages, 4 baixos
08500 VIC
Tel. 93. 886.04.83
Fax 93. 886.10.44
correu@caritasbv.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAL
DE L’ANOIA-SEGARRA

Roca, 3
08700 IGUALADA
Tel. 93. 803.27.47
Fax 93. 803.93.25
igualada@caritasbv.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAL
DE MANRESA

Baixada de la Seu, 3 baixos
08240 MANRESA
Tel. 93. 872.15.42
Fax 93. 872.15.42
manresa@caritasbv.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAL
DE VIC

Sant Just, 3
08500 VIC
Tel. 93. 885.16.42
Fax 93. 885.32.89
vic@caritasbv.cat

Amb la col·laboració de: Ajuntament de Manlleu


