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1.- Presentació  
 
 
Si volguéssim resumir amb una paraula la situació de la nostra Càritas a l’hora de fer 
la “Memòria 2010”, la paraula que segurament li escauria més seria “ofec”: el degoteig 
de persones que truca a la porta de Càritas amb problemàtiques greus no es para i va 
en augment. La sensació d’ofec s’agreuja quan veus que la resposta que hi pots donar 
quedarà sempre molt curta, veient els gegants contra els qui cal lluitar: manca de 
treball, regularització insuficient per als immigrants, habitatges a preus inassequibles, 
préstecs sense poder retornar...  
 
Malgrat tot, és precisament en aquestes ocasions que cal aixecar encara més la llum 
per anar oferint petites alenades d’esperança. I es fa. La “Memòria 2010” n’és un bon 
testimoni. I queda curt: se’n podrien anar detallant diferents capítols i es descobririen 
treballs i hores de moltes persones voluntàries , gestos inestimables de gran 
generositat , dedicació competent i il·lusionada dels professionals. Sí, val la pena fer-
ne memòria.  
 
Precisament una realitat que no queda prou reflectida en la Memòria i que és pròpia 
d’aquest any, és la gran quantitat d’aliments que s’han pogut repartir, gràcies a la 
recollida que s’ha fet des de les parròquies : arribà un moment que les despeses que 
havia de fer Càritas Arxiprestal per alimentació pujava unes quantitats impossibles de 
mantenir i es va poder alleugerir molt la dificultat amb les aportacions en espècie 
procedits de les parròquies.  
 
Anem descobrint una mica més que la taula de l’Eucaristia ens porta a compartir el pa 
amb el germà? 
 
Seria un bon “efecte col·lateral” de la crisi que estem patint.  
 
 
 
 

La JUNTA de CÀRITAS ARXIPRESTAL de MANRESA 
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2.- Principis generals de Càritas  
 
Càritas és l’acció organitzada a favor dels pobres, com a expressió de l’amor que la 
comunitat cristiana ha rebut de Jesucrist: “m’ha enviat a portar la bona nova als 
pobres” (Lc 4, 18). 
Amb altres paraules: Càritas és l’entitat de l’Església que té com a objectiu promoure, 
orientar i coordinar l’acció caritativa de la diòcesi, cap endins i cap enfora de la 
comunitat, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral 
de les persones, i això ho vol fer en els sectors socials més desfavorits. 
 
 
Funcions de Càritas 
  

- Coneixement i anàlisi de la realitat 
 

Càritas abans de plantejar qualsevol intervenció o servei vol conèixer 
les necessitats reals que hi ha a l’entorn i valorar a quines pot fer front. 
No es pot limitar a atendre les persones que vénen a demanar ajuda; 
cal promoure iniciatives per a detectar problemes i necessitats no 
conegudes. 
 
 

- Ajuda i assistència 
 
Càritas ha d’acollir dignament les persones que s’hi apropen cercant 
una ajuda pels seus problemes, tot orientant l’assistència vers la 
promoció, fent una intervenció globalitzadora, aprofundint en les seves 
causes i promovent compromisos, respostes i solucions. 
 
 

- Promoció i prevenció 
 
Un dels trets significatius de l’acció social de Càritas és l’estil educatiu 
de les seves accions i la inserció de les persones excloses, per tal que 
puguin viure de manera autònoma i digna sense dependre d’institucions 
i serveis socials. 
 
 

- Coordinació d’esforços 
 
Càritas és el lloc de trobada de les iniciatives eclesials d’assistència 
social i promoció. També pretén col·laborar amb institucions públiques o 
privades que treballen en el camp de la pobresa, l’exclusió i la 
marginació per no duplicar accions, tot vetllant de mantenir el tarannà 
propi de la institució. 
 
 
 

- Denúncia de situacions injustes 
 
Càritas ha de descobrir i denunciar situacions de pobresa, injustícia i 
marginació que es donen en l’entorn, ja sigui més proper o més llunyà. 
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Des del moment que està ajudant i defensant les persones en situació 
d’exclusió ja fa denúncia, però cal vetllar perquè això arribi als 
organismes competents i a la societat en general. 
 
 

- Promoció i formació del voluntariat 
 
Càritas ha de cercar i suscitar en la comunitat persones sensibilitzades 
per aquests temes. 
La formació és un dret i un deure del voluntariat per tal d’exercir amb 
qualitat les funcions i tasques que realitza. L’ajut a les persones en 
situació o risc d’exclusió s’ha de caracteritzar per una feina seriosa, 
realitzada amb rigor i exigència. 
 
 

- Captació de recursos econòmics 
 
La comunicació de béns i la seva organització amb els set diaques fou 
ja distintiu de la primera Església. Compartir els béns és una expressió 
d’amor i una aportació a la solidaritat i la justícia. La captació de 
recursos econòmics exigeix mobilitzar la comunitat en l’esforç de 
compartir fraternalment els béns i implicar econòmicament les 
administracions o altres entitats. 
 
 

- Animació de la Comunitat Cristiana  
 

La comunitat cristiana, de la que Càritas és expressió, a vegades 
necessita revifar el seu amor pels exclosos, la creativitat de la caritat, la 
sensibilitat vers els problemes socials. Càritas tant ha de ser ferment 
dinamitzador cap endins de la seva comunitat, com opció 
evangelitzadora cap enfora. 
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3.- Nivells territorials d’organització 
 
 
Càritas s’organitza a diferents nivells territorials per donar resposta de forma més 
adequada a cada situació i a cada realitat.  Des de l’equip bàsic de treball de cada 
Càritas parroquial compromesa a nivell local, fins a la confederació de les 194 Càritas 
estatals,  que coordina l’acció sociocaritativa arreu del món.  
Totes les Càritas es regeixen pels mateixos principis generals, basats en l’Evangeli i 
en la doctrina social de l’Església.  
Com es pot veure l’esquema que segueix, els diferents nivells estan units per aquests 
principis, treballen coordinadament i el seu camp d’acció va des de la cèl·lula més 
petita, la parròquia,  que s’irradia a nivell internacional.  
 
 

CÀRITAS
PARROQUIAL

CÀRITAS
ARXIPRESTAL

CÀRITAS
CATALUNYA 

CÀRITAS
DIOCESANA 

CÀRITAS
INTERNACIONAL 

CÀRITAS
ESPANYOLA 
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4.- Dades descriptives  
 

Càritas Arxiprestal de Manresa 
 
 
 Adreça:  Bxda. de la  Seu, n. 3, baixos - Manresa 

 
 
 Tel / Fax: 93.8721542  

 
 
 Correu electrònic. caritasmanresa@gmail.com 

 
 
 Web pròpia: www.lasequia.org/caritas/ 

 
 
 Web bisbat: www.bisbatvic.com.             

 
 
 Àmbit geogràfic: Arxiprestat de Manresa  

 
 
 Tipus de servei :  Atenció social primària d’iniciativa privada depenent del Bisbat de 

Vic 
 
 
 Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 

Juliol i agost de 8:00 a 15:00 
 
 

 
  Junta permanent : 

- Directora:   Antònia Gual i Torra 
- Tresorer:  Joan Solanelles i Graell 
- Secretari:  Josep M. Bosch i Prat 
- Conciliari:  Josep Bastardas i Vilalta 

 
 Equip Professional :    

 
- Assistent social :   Núria Garriga i Fuster 
- Educadores Socials:   Adela Casals i Jorba 

Mònica Vergés Solervicens 
Antònia Isabel Almada Gimenez 

    - Administratives:   M. Àngels Rossinyol Bastardas 
     Carme Sala Comellas 
 

 
 
 
 Voluntaris i voluntàries :  78 
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5. Eixos d’acció social  
 
5.1 Animació comunitària  
 
♦ El marc de l’animació comunitària  
  
CÀRITAS ARXIPRESTAL de Manresa inclou les 14 parròquies que corresponen a 
l’arxiprestat de Manresa: 11 parròquies de la ciutat (Sta. Maria de la Seu – Mare de 
Déu del Carme – Crist Rei – Mare de Déu de la Mercè – Santa Maria de Valldaura – 
Sant Josep del Poble Nou – Sant Pere Apòstol – Sagrada Família – Mare de Déu de 
l’Esperança – Santa Maria del Montserrat – Mare de Déu del Roser) i 3 que estan a 
l’extraradi (Salelles – Sant Joan de Vilatorrada – Viladordis). 
Tenint en compte els grups parroquials i les persones que actuen en els projectes de 
Càritas Arxiprestal, es mouen un centenar de persones voluntàries. 
 
♦ Objectius  
 
L’objectiu bàsic fixat per al 2010 ha estat el de donar més vida en els grups 
parroquials. Se n’han subratllat tres: 

1. Tenir a punt com una mena de “xarxa de voluntaris” dins el territori parroquial 
que estiguin alerta per tal de detectar possibles necessitats. 

2. Fer sentir més el nom i les actuacions de Càritas en la vida pastoral de la 
parròquia, sobretot en les celebracions de l’eucaristia dominical. 

3. Mantenir una relació continuada i estimulant amb Càritas Arxiprestal tant per 
ajudar-se en la recerca de voluntariat, com per esdevenir més conscients, uns i 
altres de les necessitats que poden passar desapercebudes. 

 
♦ Metodologia utilitzada  
 
Amb aquesta finalitat s’han portat a terme les actuacions següents:  

- En les reunions prèvies que fa mensualment l’Arxiprestat, s’hi ha fet 
avinents les qüestions que afecten a Càritas en cada moment; val dir que 
pot ser els han lligat massa els temes sobre la recol·lecta i distribucions 
d’aliments que comporta la situació actual. 

- S’han fet dues trobades, una de formació amb els representats dels grups 
parroquials de Càritas 

- S’ha continuat editant dues vegades l’any, una per Nadal i l’altra per 
Corpus, el Butlletí-revista de Càritas Arxiprestal de Manresa, amb un 
caràcter a l’hora informatiu i educatiu. Amb la mateixa finalitat s’han fet 
sortir de tant en tant alguns articles a Regió 7. 

 
 
♦ Reptes pel 2011 
 
Veiem que el donar vida als grups parroquials continua essent en bona part una 
assignatura pendent i que cal continuar apuntant aquest objectiu amb tanta decisió 
com es pugui. 
 
Al mateix temps caldrà continuar atenent les necessitats bàsiques de moltes persones 
que estan caient a la marginació a causa de la crisi. Aquestes acotacions sobre les 
primeres necessitats bàsiques no ens poden fer perdre de vista l’objectiu principal de 
Càritas que és l’acompanyament que s’ha d’anar fent perquè les persones surtin de 
dependències alienants.  
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5.2 Atenció directa   
 
Presentació 
 
Càritas –l’acció caritativa de l’Església- va néixer per acollir i donar resposta a les 
persones amb diferents necessitats o problemes, com per exemple: 
- problemes materials o econòmics 
- de salut  
- psicològics 
- habitatge 
- conflictes i crisis  esporàdiques 
- desorientació 
- problemes de relació 
- laborals 
- problemes jurídics 
- altres 
 
Càritas, també acull persones que s’ofereixen per col·laborar en algun dels serveis que 
aquesta ofereix. 
 
Unes i altres ― les persones amb mancances, i les que s’ofereixen com a voluntàries 
― mereixen una atenció especial. Per això, els qui acullen en nom de Càritas, han de 
ser persones respectuoses i discretes, obertes, capaces de deixar de banda els propis 
prejudicis, i molt competents a l’hora d’esbrinar les necessitats que hi ha més enllà de 
la demanda que hom pugui presentar. Acollir és el primer pas. Sovint, la petició que es 
presenta no reflecteix el problema de fons. A vegades la persona o família que pateix 
una situació, no està preparada per fer-se càrrec del què podem considerar 
convenient, necessita un suport específic per tal d’anar-se responsabilitzant ― de 
manera progressiva ― de tot el que li correspon. 
 
Així, doncs, al nostre bisbat, l’acollida està organitzada de la manera següent: 
 
• Les Càritas Parroquials, que són les més properes a les persones, fan una atenció 

directa, i donen resposta puntual a les necessitats materials i econòmiques, a més 
de fer alguns acompanyaments per gestions o visites mèdiques, a totes aquelles 
persones que hi arriben per iniciativa pròpia o derivats per algun servei. Quan 
detecten situacions més complicades, o quan veuen que les seves respostes són 
insuficients, orienten aquelles persones cap al Servei Social de l’Ajuntament, o de 
la Càritas Arxiprestal més propera, o a la  Diocesana.  

 
• Les Càritas Arxiprestals i la Diocesana, ofereixen professionals especialitzats per 

orientar i donar suport als voluntaris que fan la primera acollida. I per analitzar les 
necessitats profundes amb totes les seves implicacions ― immediates i a mig 
termini ― , les dificultats que té cadascú  per superar la seva situació, el pronòstic 
evolutiu i, en funció de tots aquests elements, valorar el potencial i recursos a 
desenvolupar en cada cas. Per això cal, a més de tenir coneixements socials i 
psicològics específics, tenir en compte les condicions i el que ofereix cada context 
local, i estar ben coordinats amb la xarxa de recursos i serveis de cada territori.   

 
 
 
 
 
 



Memòria 2010 
 

 9

5.2.1 Servei d’Acollida    
 
Presentació 
 
El servei d’acollida és el primer contacte que des de Càritas tenim amb la persona que 
demana ajuda, per la qual cosa és un servei de gran importància que apareix en els 
diferents nivells territorials (parroquials, arxiprestals, diocesans...). És un espai on es 
posen en funcionament les potencialitats (qualitats, habilitats, coneixements...) de la 
persona,  per ajudar-la a iniciar el seu procés d’inserció.  
 
 
Resultats 
 

Número de serveis d’acollida: 1 
Número total de persones ateses: 598 
 
Equip humà:  1 Treballadora Social 
  1,5 Administratives 
  5 voluntaris     

 
Valoració  
Es constata que la situació social i personal es va fent  invariable en el temps, per tant, 
la tendència és d’empitjorament i els seguiments són molt més prolongats degut a que 
les circumstàncies de precarietat són més dures. 
La mitjana de derivacions setmanals  a d’altres entitats o serveis de la ciutat es manté 
en unes 15 persones 
Hem acomplert l’objectiu que ens havíem proposat pel 2010, reorganitzant les tasques 
d’acollida amb la incorporació d’una persona a mitja jornada. Cal destacar però, que hi 
ha hagut una baixa de llarga durada que i el gran augment d’ajudes ( espècies –
supermercat ) han repercutit moltíssim en el servei d’Acollida 
 
Reptes pel 2011 
Buscar tres voluntaris per tal de poder millorar l’ infraestructura que fa referència als 
aliments en espècie (recepció, magatzem, preparació i lliurament). 
 
5.2.2 Servei d’Atenció social i seguiment   
 
Presentació 
El servei d’atenció social i seguiment és el segon nivell de l’atenció directe que 
s’ofereix des de Càritas. Aquest servei, integrat per les professionals d’acció social de 
les Càritas Arxiprestals i Diocesana, té com a objectiu realitzar un treball continuat amb 
aquelles persones que tenen alguna necessitat i requereixen d’una ajuda externa per 
poder-hi fer front.   
 
Resultats 
 
 

 

N. total de serveis: 1 
Nombre total de persones ateses: 361 
Total d’entrevistes realitzades:  1431 
Equip humà: 1 Treballadora Social  
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5.2.3 Anàlisi de les persones ateses 
 
- Gènere:  

- Dones: 350 
- Homes:239 

 
 

- Nacionalitat 
 

- Argentina     1 
- Bolívia:   23 
- Brasil:     5 
- Bulgària:         1 
- Camerun     5 
- Colòmbia:       2 
- Costa d'Ivori      1 
- Costa Rica    3 
- Croatia      1 
- Cuba:       1 
- Equador:    11 
- Eritrea:     2 
- Espanya:    85 
- Gàmbia:       5 
- Ghana       3 

- Guinea:   28 
- Hondures     7 
- Itàlia     1 
- Lituana     1 
- Malí     7 
- Marroc:            243 
- Nigèria:     45 
- Rep. Dominicana    3 
- Romania   10 
- Rússia     1 
- Senegal   85 
- Tunísia     2 
- Ucraïna     1 
- Veneçuela     3 
- Xile      3 

 
 

 

- Localitat de residència: 
- Manresa i Sr. Joan de Vilatorrada   545                                 
- Persones de pas      53 

 
 

 
 

- Tipus de problemàtica: 
 

- Problemes d’accés a l’habitatge 
- Famílies amb treballs precaris o sense feina, sense dret a prestacions 

socials i amb fills  
- Famílies monoparentals amb dificultats econòmiques i sense suport 
- Dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques 
- Dificultats de relació 
- Casos de desatenció de menors 
- Fracàs escolar 
- Homes i joves sols amb situació irregular i sense feina 
- Augment de persones amb problemes psicològics (angoixes, ansietats, 

estrès ..) degut a les greus siatucions de precarietat 
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Valoració  
 
La situació econòmica actual que s’està desenvolupant a nivell mundial des del 2008 
està fent que les realitats personals i socials de les persones ateses es mantinguin 
dins la gravetat o que entrin en un procés de deteriorament molt preocupant. Per tant 
la tendència, tal i com va passar en el 2009, és d’atendre a persones amb situacions 
molt greus que requereixen d’un seguiment llarg i unes  ajudes que s’han de realitzar 
de forma prolongada en quant al temps i a la  quantitat. 
Durant el mes gener es va fer un canvi de treballadora social, degut a la jubilació de 
l’anterior. I és va incorporar a mitja jornada una persona nova en la tasca 
d’administració. Aquests canvis han implicat un esforç per reestructurar funcions i 
tasques i per consolidar el nou equip d’acollida i atenció social 
 
 
 
Reptes pel 2011 
 
 
Tenint en compte que la situació de crisi econòmica es manté i que les situacions 
personals i familiars no es preveu que millorin, el nostre objectiu és per una banda 
mantenir la qualitat existent en el servei, intentant oferir els recursos bàsics i per una 
altra banda tenir la capacitat d’adaptar-nos a les noves situacions que van sorgint fruit 
de la situació de precarietat de llarga durada, com pot ser la importància de l’escolta 
activa i d’un suport emocional.  
 
 
 
5.2.4 Servei de Recursos Bàsics  

 
Presentació 
 
En la línia de fer operativa la comunicació cristiana de béns, Càritas considera prioritari 
cobrir les necessitats bàsiques de tota persona que acudeixi a algun dels seus serveis, 
quan es valori que realment hi ha necessitat. Aquest treball més assistencial és sovint 
molt necessari per poder dur a terme una promoció de la persona, un dels objectius 
prioritaris del treball de Càritas. És per això que el servei de recursos bàsics forma part 
gairebé de tots els nivells de Càritas, oferint recursos de primera necessitat a aquelles 
persones o famílies que ho requereixin.  
Aquests recursos es fan efectius a través de dos serveis: el servei d’ajuda 
econòmica, que engloba totes aquelles ajudes que tenen un cost econòmic directe 
per Càritas (aliments, bolquers, suministres, etc) i el servei d’ajuda en espècie, que 
és el repartiment de les ajudes o col·laboracions rebudes a Càritas en espècie.  
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• Servei d'Ajuda Econòmica  
 

Concepte Import 
(euros) num. ajuts núm. 

beneficiaris 

Alimentació * 49.510,70 1167,75  
Vivenda (lloguers, ...) 13.541,59 77  
Subministraments (llum, aigua, gas) 2434,62 34  
Bitllets/viatges 724,79 15 15 
Pensió (TRANSEÜNTS) 306,70 50 33 
Farmàcia 908,43 24 24 
Tractaments mèdics 141.17 1 1 
Bolquers i llet infantil 2262,90 36 19 
Ajudes escolars 607,38 10 17 
Tràmits documentació 2085,69 23 8 
Altres ajut econòmics 5097,47  15  
 

 
 

• Servei d’ajuda en espècies 
 

Concepte núm. ajuts Núm. 
beneficiaris 

Servei de rober  165 261 
Servei de mobiliari 17 61 
Bolquers 16 5 
Llet infantil 16 5 

Aliments * 1442,25  
Productes neteja 356  

 
 

* Comptabilitzat per nombre de lliuraments  
 
 
5.2.5 Coordinació d’accions amb altres entitats i/o agents locals  
 

- Serveis socials de l’Ajuntament de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada 
- El Casal de l’Església 
- Serveis Socials Hospitalaris i de Salut Mental 
- Serveis Socials dels Centres d’Atenció Primària de l’ICS 
- Cite de CCOO 
- Forum  
- Fundació Sociosanitària de Manresa 
- Bages per a tothom  
- Associació Contra el Càncer 
- Creu Roja 
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5.2.6 Anàlisi de resultats 
 
Degut a la situació socioeconòmica actual hi ha hagut un augment molt significatiu de 
les persones que requereixen un seguiment continuat i específic per tal d’acompanyar 
en la resolució de les seves necessitats socio – econòmiques i/o emocionals . 
Aquesta situació es visualitza en l’augment de les ajudes d’alimentació. En ajudes 
d’alimentació de supermercat l’any 2009 es van realitzar 800 aproximadament i el 
2010 unes 1167. Pel que fa a ajudes d’alimentació en espècies al 2009 es van 
comptabilitzar 464 i en 2010, 1442 ajudes.  
 
Comportant un augment significatiu de la feina tant en el servei d’acollida com en el 
seguiment d’aquests ajudes per part de la treballadora social.  
 
5.2.7 Reptes pel 2011 
 

- Establir uns criteris d’avaluació de necessitats per atorgar ajudes econòmiques 
i en  espècies. 

- Fer les revisions que calgui per tal d’adaptar els projectes i cursos existents a la 
realitat canviant i les necessitats actuals. 

- Establir amb l’equip uns criteris d’organització interna per tal d’optimitzar els 
recursos i oferir una millor atenció a l’acollida, el servei de recursos bàsics i 
l’atenció social i seguiment.  
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 Nom del projecte: Ateninser 
 
 Àmbit geogràfic: Manresa 

 
 Objectius: 

− Organitzar i articular les demandes de treball de dones nouvingudes, amb dificultats per 
accedir al món laboral, des dels diferents serveis. (Càritas/ABS Manresa) 
− Capacitar a les dones amb necessitat de treball en les habilitats i eines bàsiques de recerca 
de feina. 
− Donar la formació bàsica a les dones nouvingudes i capacitar-les per treballar en serveis 
domiciliaris.  
− Millorar la qualitat de vida de les famílies i de les participants. 
− Orientar a les famílies amb necessitats d’atenció a la llar o a persones dependents en el 
millor recurs o servei que els ajudi a fer front la seva realitat. 
− Orientar a les dones en els aspectes laborals que creiem convenients i fer-ne el 
seguiment. 
− Oferir  el suport a l’encaix de cada servei 
− Oferir el seguiment en la relació laboral de les noies i les famílies fins que sigui convenient o 
necessari. 
− Sensibilitzar a les famílies perquè ofereixin unes condicions de treball dignes. 
− Orientar a les dones pel que fa als seus drets i deures laborals. 

 Descripció: Projecte de formació específica per les dones nouvingudes amb 
necessitats de treball i de canalització de les diferents demandes de serveis 
d’atenció a la llar i a les persones. Projecte de col·laboració entre Càritas 
Manresa i les Àrees Bàsiques de Salut (Abs) de L’Institut Català de la Salut (Ics). 
Projecte orientat a la inserció sòciolaboral de les participants. 

 Perfil de les destinatàries: Dones demandants de feina, nouvingudes i amb 
dificultats per accedir als circuits normalitzats d’inserció laboral, així com famílies 
demandants de treballadores per a realitzar serveis d’atenció a domicili. 

 Equip humà:   
- 2 Educadores de Càritas (30 h/setmana) 
- 1 Treballadora Social de Càritas a temps parcial (10 h/setmana) 
I el suport de l’administrativa de Càritas. 
En coordinació amb: 
 - 2 treballadores socials de les ABS 
Per la realització dels cursos, amb el suport de: 
 - 6 ATS de les ABS 
 - 3 Voluntàries de Càritas 
I la col·laboració de: 
 - Tècnic d’Immigració de l’Ajuntament de Manresa 
 - Bages per tothom 

 Formació realitzada:  
Jornada de formació sobre la Reforma de la Llei Orgànica 4/2000 (Caritas
Catalunya, 5-02-2010); Jornades de formació de Caritas Diocesana de Vic 
“Saber Tenir Cura” (març 2010); Taula Territorial de Ciutadania i Immigració de la 
Catalunya Central, (Secretaria  d’Immigració 27-05-2010) i Seminaris de formació 
sobre les cultures d’origen: Nigèria (Unescocat i Secretaria d’Immigració); 
Mediación intercultural para afrontar la trata de personas (Departament de 
Psicologia Social de la UAB, 15 al 25 de juny de 2010) 

 Nombre de persones beneficiàries:  
(Veure quadre adjunt) 

5.3 Promoció i inserció sòciolaboral (Projectes) 
 

5.3.1  Projectes d’inserció laboral 
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 Coordinacions: 
 

• Casal de l’Església (cessió de locals per la realització dels cursos) 
• Treballadores Socials dels ABS Manresa-2 i ABS Manresa-4 

(coordinació per la realització dels cursos de formació i derivació de 
famílies ofertants) 

• ABS de Manresa (derivació de famílies ofertants i seguiment de casos) 
•  altres ABS de la comarca (derivació de famílies ofertants i seguiment de 

casos) 
• Treballadores Socials dels Hospitals de Sant Andreu, Clínica Sant 

Josep, Sant Joan de Déu i Centre Hospitalari (derivació de famílies 
ofertants, seguiment de casos) 

• Serveis Socials d’Atenció Primària de Manresa-EBASP (derivació de 
famílies ofertants i seguiment de casos) 

• altres serveis socials de la comarca (derivació de famílies ofertants i 
seguiment de casos) 

• Centre d’Iniciatives per l’Ocupació de Manresa-CIO (borsa de treball i 
derivació de casos), 

• Creu Roja (borsa de treball i derivació de casos) 
• Espai Jove (seguiment i derivació de casos) 
• Centre de Normalització Lingüística Montserrat (suport a la formació) 
• Federació d’Associacions de veïns de Manresa (suport a la formació) 
• Associació d’ajuda mútua d’immigrants de Catalunya d’UGT-AMIC 

(assessorament en temes d’estrangeria) 
• Centre d’Informació per a treballadors extrangers de CCOO-CITE 

(assessorament en temes d’estrangeria) 
• Bages per a Tothom (recolzament en ubicació a l’entorn, derivació de 

casos, formació i suport en temes d’estrangeria) 
• Punt d’Atenció i Mediació Veïnal de les Escodines (suport a la formació), 

Tècnic d’Immigració de l’Ajuntament de Manresa, Secretaria per la 
Immigració. 
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RELACIÓ DE NOIES I FAMÍLIES ATESES EN EL 2010 

 
FAMÍLIES DEMANDANTS DE NOIES ATESES  258 

ENTREVISTES D’ACOLLIDA A FAMÍLIES  150 

ENTREVISTES A DOMICILI x INICI LABORAL 89 

OFERTES NO COBERTES  152 

OFERTES RESOLTES FAVORABLEMENT  103 
CONTRACTES FORMALITZATS EN EL RÈGIM DE 

TREBALLADORA DE LA LLAR  24 

FAMÍLIES EN SEGUIMENT 121 
A14 16 
A15 21 PREINSCRIPCIONS  
A16 22 
A14 15 
A15 14 NOIES QUE COMENCEN EL CURS 
A16 10 
A14 14 
A15 14 NOIES QUE OBTENEN EL TÍTOL 
A16 6 

INSCRIPCIONS A BORSA DE TREBALL 16 

NO ACONSEGUEIXEN UNA PRIMERA FEINA 6 
A1 1 
A3 2 
A5 4 
A6 4 
A7 5 
A8 6 
A9 5 
A10 4 
A11 9 
A12 10 

NOIES EN SEGUIMENT D’ANTERIORS ATENINSERS 

A13 12 
TOTAL NOIES EN SEGUIMENT 112 

 
 

Regularitzacions: 
 
Durant el 2010, s’han resolt 12 regularitzacions iniciades en el 2009 i s’han iniciat 
19 processos més, dels quals se n’han resolt 6 favorablement en el mateix any, 6 
segueixen pendents de resolució i 7 en tràmits. 
En total, durant el 2010 s’han acompanyat 31 processos de regularització per 
arrelament social i s’han resolt favorablement en total 18 processos assessorant 
les cuidadores i les famílies contractants en els diversos tràmits a realitzar.  
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 Avaluació:  
‐ L’esforç esmerçat en centrar-nos en una atenció d’alta qualitat (dedicació, escolta) a les 

persones ateses és molt valorat tant per les cuidadores com per les famílies ateses, que 
confien plenament en la intermediació oferta pel servei i valoren especialment l’espai que 
s’ofereix d’atenció a les necessitats de cadascú i la bona orientació rebuda.  

‐ La baixa per maternitat d’una de les educadores ha comportat nous canvis en l’equip de 
professionals que tot i que en un inici va suposar cert trasbals, després ha aportat noves 
experiències, inquietuds i nous reptes al projecte. 

‐ Les conseqüències de la crisi s’han notat especialment durant el 2010, en què moltes famílies 
han esgotat les prestacions d’atur i han passat a cobrar subsidis molt més reduïts. Això ha 
comportat una forta reestructuració familiar, especialment en les famílies nouvingudes que 
donada l’estructura social han estat les primeres a notar els efectes més forts de la crisi, fet 
que fa que moltes dones assumeixin a títol personal la responsabilitat de sustentar tot el nucli 
familiar: lloguer, subministres, alimentació, escoles...  

‐ Les dones reben molta més pressió econòmica que els recau en exclusiva i donades les 
precàries condicions laborals del sector, demanen treballar moltes més hores per poder 
mantenir tot el nucli familiar. Algunes són famílies monoparentals i d’altres tenen el marit 
buscant feina a Europa, en general a Bèlgica i França. Solen quedar-se soles amb els fills i 
tenen poques possibilitats de xarxa social. D’altres reben les conseqüències de la gestió de la 
precarietat en la llar familiar sumada a la frustració de molts homes, cosa que les situa sovint 
enmig de situacions de crisi i conflicte intrafamiliar. 

‐ Dones que ja havíem donat d’alta del programa donada la millora de les seves condicions 
laborals tornen a venir en busca de suport, ja que la seva situació ha tornat a empitjorar. En 
alguns casos, dones que havien regularitzat la seva situació administrativa no poden mantenir 
les exigències marcades per la renovació del permís de residència i perden el permís, 
quedant altre cop en situació irregular i sense cap dret malgrat tenir un arrelament al país de 
fa 8 anys o més, haver cotitzat durant la majoria del temps i tenir inclús fills nascuts aquí.  

‐ Corroborem tal com havíem començat a anunciar durant els dos anys anteriors que moltes 
cuidadores manifesten síndromes d’estrès i angoixa, degut a les característiques de les feines 
(atenció a persones altament dependents i en jornades molt llargues), la precarietat de les 
condicions laborals en el sector de treballadores de la llar, la vulnerabilitat condicionada per la 
seva situació administrativa irregular, el perill constant de perdre l’habitatge i les condicions de 
la vivenda, l’entorn socioeconòmic inestable i la pressió familiar i econòmica d’aquí sumada a 
la dels països d’origen. 

‐ Detectem des de finals de 2010 un augment de demandes de suport psicològic per part de 
les cuidadores. Es comencen a sentir els efectes de la pressió que aguanten.  

‐ Els canvis de procedència de les cuidadores (majoritàriament del Marroc i de l’Àfrica 
subsahariana en detriment d’Amèrica llatina)  no són fàcils d’encaixar per algunes famílies. 
Ens alerten els comentaris xenòfobs que rebem, normalment lligats a la reticència a respectar 
les condicions laborals marcades per la Plataforma estatal de treballadores de la llar, de la 
qual Caritas n’és membre. 

‐ Realitzem una valoració a inicis de setembre que ens permet detectar el canvi de perfil de 
participants en els cursos de formació: el nivell formatiu inicial és de mitja molt més baix que 
els anys anteriors, moltes vegades no han pogut anar a l’escola, ni tan sols a primària. 
Detectem un augment molt gran d’analfabetisme. El nivell d’idioma és molt més baix. 
L’experiència laboral prèvia és gairebé inexistent. La descontextualització és més gran. El fet 
de poder detectar a temps aquestes noves mancances ens permet rectificar a temps i 
plantegem des de setembre de 2010 un canvi de planificació dels cursos de l’Ateninser, 
incidint molt més en el procés formatiu i l’acompanyament en tutories individuals. Així doncs, 
els cursos formatius tindran dues setmanes més de durada (8 setmanes enlloc de 6, o sigui 
80 hores enlloc de 60), s’introdueixen avaluacions de cada matèria per detectar el grau 
d’assoliment dels continguts, disminuïm el nombre de participants per curs (10 dones enlloc 
de 15) i disminuïm el nombre de cursos anuals (2 enlloc de 3) per tal de poder realitzar un 
acompanyament molt més personalitzat i poder tenir unes mínimes garanties que les 
participants en el programa tinguin assumides les competències bàsiques de treballadora de 
la llar i d’habilitats personals i socials que els permetin mantenir les ofertes de feina que 
encara podem anar gestionant. 
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 Avaluació:  
‐ Hem consolidat la coordinació i col·laboració mútua amb els serveis socials de les 

administracions públiques i serveis sanitaris, fent especial atenció al retorn de la informació 
en els casos derivats per coordinar i optimitzar millor els serveis i poder donar la resposta 
més adequada en cada cas.  

‐ Els resultats obtinguts avalen l’esforç realitzat en els 5 anys i escaig de vida del projecte. 
Malgrat la situació preocupant del context general, els resultats continuen sent força 
satisfactoris amb un alt índex d’insercions laborals, que segueix per sobre del 90%. En el 
2010 s’han aconseguit resoldre satisfactòriament 103 ofertes, de les quals s’han 
acompanyat 24 dones i famílies en formalitzar la seva relació mitjançant contractes laborals 
en el règim de treballadores de la llar. 

‐ Hem seguit prioritzant acompanyar els processos de regularització administrativa de totes 
les dones que complien els requisits aquest any. Durant el 2010, s’han resolt 12 
regularitzacions iniciades en el 2009 i s’han iniciat 19 processos més, dels quals se n’han 
resolt 6 favorablement en el mateix any, 6 segueixen pendents de resolució i 7 en tràmits. 
En total, durant el 2010 s’han acompanyat 31 processos de regularització per arrelament 
social, i s’han resolt favorablement en total 18 processos, assessorant les cuidadores i les 
famílies contractants en els diversos tràmits a realitzar. Hem de destacar l’estreta 
col·laboració de la treballadora social del Centre d’informació per a treballadors estrangers 
(Cite) de Ccoo en tots els processos. També durant aquest any s’ha realitzat un conveni 
amb l’entitat Bages per tothom en assessorament d’estrangeria.  

‐ Confirmem que el projecte Ateninser s’està convertint en un punt de referència de la ciutat 
en assessorament i intermediació en treball de la llar. Durant el 2010 hem rebut diverses 
demandes d’assessorament i intermediació per part de famílies que tenien contractades 
treballadores de la llar, que no havien realitzat el contacte a través de Caritas però que en 
necessitar assessorament i conèixer el projecte ens demanen orientació i també per part de 
treballadores de la llar que han trobat feina per compte propi i demanen a Caritas 
assessorament en condicions laborals. Hem començat a comptabilitzar aquesta feina a 
partir de 2011.  

‐ Hem fet el disseny del contingut d’una base de dades que ens permetria optimitzar els 
recursos 

‐ Hem renovat els fulls de registre 
‐ S’ha detectat la necessitat de formació en economia domèstica i s’ha dissenyat i iniciat un 

projecte de formació en economia domèstica al qual s’han derivat 15 dones inicialment 
(veure projecte Consumenys). 

‐ El fet que una de les educadores acompanyi els cursos de formació en llengua de l’entitat 
ha facilitat l’acompanyament necessari d’algunes de les participants del projecte a diferents 
recursos formatius, la qual cosa millora a la vegada el seu grau de formació, d’ubicació a 
l’entorn i d’ocupabilitat.  

‐ Dels reptes que ens havíem plantejat durant l’any anterior: 
o Seguim tenint pendent aplicar les eines metodològiques necessàries per tal de 

millorar la fase de tancament dels casos en seguiment 
o i consolidar l’equip de voluntàries del curs de formació. 
o Per altra banda, hem aconseguit consolidar el grup de suport i d’ajuda mútua entre 

les dones que ja s’han incorporat en les feines d’atenció a la llar per tal de treballar 
les situacions d’estrès o cansament (veure projecte Cuida’t). 

 
 Reptes pel 2011: 
‐ Aplicar les eines metodològiques necessàries per tal de millorar la fase de tancament dels 

casos en seguiment.  
‐ Consolidar l’equip de voluntàries del curs de formació. 
‐ Aconseguir l’aplicació de la base de dades ja dissenyada (Access) 
‐ Dividir el programa en els següents projectes: 
‐ Servei d’orientació sòciolaboral en el règim de treball de la llar  
‐ Formació laboral (Cuida’m)  
‐ Intermediació i suport (Cuida’t) 
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 Nom del projecte: CUIDA’T. Grup de suport a les persones que cuiden 
altres persones 

 
 Àmbit geogràfic: Manresa 

 
 Objectius general: 

Afavorir la promoció personal i millora de la qualitat de vida de les dones que 
treballen en l’atenció de persones no autònomes i del seu entorn més proper.  

 Objectius específics: 
- Promoure l’intercanvi i l’ajuda mútua entre treballadores de la llar. 
- Proveir de les eines i capacitats personals que afavoreixin el desenvolupament 

de l’autoestima de les dones i la seva pròpia autonomia. 
- Facilitar espais de debat i reflexió sobre les diverses situacions complexes que 

afronten, tant laborals com personals i les seves expectatives. 
- Facilitar les eines i coneixements que donin suport a la tasca d’atenció a 

persones dependents. 
 Descripció: Curs adreçat a persones que treballen en l’atenció a persones no 

autònomes en el seu domicili, amb una doble vessant: aprofundir en els 
coneixements que poden donar suport a la tasca que estan realitzant, sobretot 
pel que fa a l’atenció de les persones més dependents i a la vegada, dotar 
d’eines i estratègies a les cuidadores per a prevenir les situacions d’estrès i/o 
cansament, així com potenciar la seva autoestima i resoldre satisfactòriament els 
conflictes que han de fer front. 

 Perfil dels destinataris/es:  
Beneficiàries directes: Dones treballadores de la llar que treballen en l’atenció 
de persones no autònomes en el seu domicili, que formin part de la borsa de 
treball del Projecte Ateninser, que es trobin en una situació de vulnerabilitat i de 
cansament emocional i que hagin manifestat interès en formar part del grup. Les 
persones que participen en el grup han de tenir disponibilitat per assistir-hi. 
Beneficiaris indirectes:  
L’entorn més proper de les cuidadores, tant pel que fa a les seves famílies com 
pel que fa a la gent que atenen dia a dia. 

 Nombre de persones beneficiàries directes: 14 dones 
 
 Equip humà:   

- 1 Educadora Social de Càritas 
- 1 psicòloga-tallerista de Biodansa de l’Associació “La casa de les formigues”  
- 1 Treballadora Social de Càritas (1 h/setmana coordinació) 
I el suport de l’administrativa de Càritas. 
Amb la col·laboració de: 
- 1 treballadora social de l’ABS de Pl. Catalunya (Manresa) 
Per la realització de les sessions de suport i formació, amb el suport de: 
- 1 ATS de l’ABS de Pl. Catalunya (Manresa) 
- 1 Psicòloga de l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres demències del 
Bages, Berguedà i Solsonès.  
 

 Coordinacions 
ABS de Pl. Catalunya de Manresa (coordinació per la realització de les sessions de 
formació), l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres demències del Bages, 
Berguedà i Solsonès, Punt d’Informació i Atenció a la Dona de Manresa (PIAD), 
Associació La Casa de les Formigues. 
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 Avaluació 
- Després de l’experiència de l’any anterior s’ha mantingut el taller de 

biodansa realitzat per una psicòloga que les participants valoren molt 
positivament i mostren molt interès. 

- La Biodansa continua sent una part molt important per al projecte des d’on 
es facilita el treball de l’aspecte emocional des d’una vessant innovadora 
que potencia l’autoestima i autonomia de les participants. 

- Hi ha un grup de dones que repeteixen l’experiència i ajuden a les noves 
participants a integrar-se en el grup. 

- S’enforteixen els llaços d’unió i solidaritat entre les participants. 
- L’assistència a les sessions és més constant que l’any anterior però la 

puntualitat continua sent molt variada degut a les diverses situacions en les 
que es troben les participants i no ser una qüestió prioritària. 

- Una de les sessions de biodansa vam fer-la a l’aire lliure, en un bosc proper 
a la casa d’una de les participants. En acabat vam berenar juntes i va ser 
molt ben valorat per elles. 

- Respecte l’any anterior, s’ha pogut estabilitzar més el calendari de sessions 
intentant introduir els temes que siguin de més interès per elles. 

- S’ha creat un espai de reflexió sobre la seva identitat professional, així com 
les condicions laborals de les treballadores de la llar i la necessitat de 
valorar la professió per la importància que té. 

- La participació de les dones en la valoració del projecte permet plantejar 
l’any vinent d’una manera molt més enfocada a les seves necessitats. 
 

 Reptes pel 2011 
- Promoure la participació de les dones en l’organització de les activitats. 
- Consolidar un grup de participants que siguin referència per elles mateixes i 

puguin acollir i ser referència per a les que es vagin incorporant. 
- Mantenir la constància en el calendari de les sessions. 
- Continuar amb les sessions de biodansa de manera mensual. 
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 Nom del projecte: Prevenció de riscos laborals: higiene postural i salut, 
branca geriatria 

 
 Àmbit geogràfic: Manresa 

 
 Objectiu general: 

Oferir un complement de formació per a les participants del projecte Ateninser 
en l’àmbit de l’atenció domiciliària. 
 

 Descripció: Durant l’últim trimestre se’ns va oferir la oportunitat a través de Caritas 
Diocesana de Vic d’organitzar un curs d’extensió de l’Ateninser en matèria de 
suport a domicili a través d’Afammer Catalunya. Finalment es va dur a terme el curs 
de “Prevenció de riscos laborals: higiene postural i salut, branca geriatria” organitzat 
per Caritas Arxiprestal de Manresa en conveni amb Afammer Catalunya i 
subvencionat per el Ministeri de Sanitat i Política Social. El curs va durar 70 
hores i es va realitzar entre el 18 d’octubre i el 12 de novembre de 2010.  

 
 Perfil dels destinataris/es: Dones que hagin cursat la formació del Projecte 

Ateninser (curs d’extensió) 
 
 Nombre de persones beneficiàries directes: 16 dones 

 
 Equip humà:   

- 1 Educadora Social de Càritas (suport) 
- 1 formador (Afammer Catalunya) 
- 1 Treballadora Social de Càritas (1 h/setmana coordinació) 
I el suport de l’administrativa de Càritas. 
Amb la col·laboració de: 
- Afammer Catalunya 
 

 Coordinacions: Afammer Catalunya 
 
 Avaluació: 

‐ Valorem positivament la realització del curs per el fet de reforçar continguts 
del curs de formació del projecte Ateninser 
‐ S’han reforçat les competències bàsiques de treballadora de la llar. 
‐ S’han incidit transversalment durant el curs en les habilitats personals i 
socials bàsiques tals com la comunicació i l’empatia que milloren el seu grau 
d’ocupabilitat. 
‐ Hi ha hagut una bona coordinació amb el formador del curs, que ha facilitat 
el contingut i el material per a realitzar-lo amb el suport d’Afammer Catalunya. 
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 Projecte: Reforç extra-escolar. 
 
 Àmbit geogràfic: Manresa 

 
 Objectius:  

- Pal·liar les desigualtats, que tots els nois i les noies puguin gaudir de les 
mateixes oportunitats en l’assoliment curricular dels estudis, tant a nivell de 
continguts escolars, suport personal i material.  

- Detectar situacions de risc per tal de poder intervenir en les causes socio-
familiars i econòmiques que afavoreixen el fracàs escolar o la inadaptació.  

- Potenciar les aptituds i aspectes positius dels nens-nenes, per millorar llurs 
situacions personals i socials, així com el seu desenvolupament global. 

 
 Descripció: Realització de les següents activitats, dos dies a la setmana, 

durant una hora/dia, d’octubre a juny: 
- Classes de reforç desprès de l’horari escolar.  
- Entrevistes amb les famílies 
- Coordinació amb les escoles, instituts, serveis socials,... 
- Suport i seguiment als voluntaris 
- Aportació de materials didàctics i altres recursos pedagògics 
 

 Perfil destinataris: Dirigit a nens i nenes de primària i ESO, que necessiten 
suport en els estudis o en l’adaptació escolar, segons la valoració del seu 
mestre, o dels serveis socials, sempre que la família no els ho pugui 
proporcionar, per problemes econòmics, de comprensió o dificultats socials 
diverses.   

 
 Nombre de persones beneficiaries: 12 nens i nenes. 

 
 Equip humà: 1 assistent social i 11 col·laboradors/es voluntaris/es 

 
 Coordinacions: S’han treballat les coordinacions necessàries amb les escoles, 

IES, Serveis Socials, i altres recursos i serveis socio-educatius.   
 
 Avaluació: Aquest any per diversos motius hi ha hagut varies baixes de 

voluntaris que ha fet que nens i nenes que l’any anterior gaudien de reforç 
escolar aquest any hagin quedat sense.  

 
 Reptes 2011: Aconseguir augmentar el nombre de voluntaris d’aquest projecte 

mitjançant per tal de garantir als nens i nenes que ja teníem dins el projecte 
que puguin continuar amb l’activitat de reforç escolar.  

 

 5.3.2 Projectes per a infants i joves  
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 Nom del projecte: Formació global per a dones immigrades
 Àmbit geogràfic: Manresa 
 Objectius:  

- Facilitar coneixements bàsics que permetin la promoció social i laboral de les dones 
immigrades en el país d’acollida.  

- Facilitar el coneixement de la llengua catalana.  
- Proporcionar informació relacionada amb costums i aspectes culturals del país d’acollida. 
- Afavorir hàbits sòcio-relacionals propis de la cultura d’acollida: constància, puntualitat...  
- Facilitar un espai de relació, convivència i respecte. 
- Potenciar actituds d’autonomia personal i participació.  

 Descripció:  
Projecte de formació orientat a adquirir capacitats bàsiques instrumentals en lecto-escriptura i 
comunicació oral, a més d’afavorir un espai de socialització molt important per a dones amb baix 
nivell formatiu i poca xarxa social. El projecte es caracteritza per: 

- Sessions d’alfabetització i aprenentatge de la llengua. 
- Coneixement de l’entorn 
- Taller de cosir 
- Xerrades-col·loqui sobre temes d’interès 

 Perfil de les destinatàries:  
Dones immigrades de parla no hispana més grans de 16 anys amb baix nivell de formació i 
coneixement de la llengua catalana i/o castellana.  

 Formació rebuda: Matinal Formativa i d’intercanvi al voltant de l’aprenentatge del català en 
persones nouvingudes organtizat per l’Ajuntament de Manresa.  

 Coordinacions: Taula per la llengua del Consell Sectorial d’Interculturalitat i Migracions, 
Tècnic d’Immigració de l’Ajuntament de Manresa, Centre de Normalització Lingüística, Institut 
Català de la Salut, PIAD (Punt d’Informació i Atenció a la Dona), EBASPs de l’Ajuntament de 
Manresa, Creu Roja, Federació d’associacions de Veïns de Manresa. 

 Nombre de persones beneficiàries: 76 dones. 
 Equip humà:  1 Educadora Social i 5 voluntàries pel taller de cosir, 7 per les classes de 

llengua i 2 pel servei de guarderia dels infants. 
  Avaluació:  

- Cada any hi ha una forta demanda pels cursos de formació global. 
- Valorant l’experiència de l’any anterior respecte el nombre de participants, en el 2010 

s’ha limitat el nombre de participants per tal de poder oferir una millor qualitat 
formativa. 

- La demanda d’alfabetització continua sent important. 
- S’ha adquirit material pedagògic específic per facilitat l’aprenentatge de la llengua.  
- El servei de guarderia pels infants fills de les participants continua sent molt 

necessari, però hi ha una manca de voluntàries per atendre el nombre de nens i 
nenes. 

- En aquest any hem continuat posant èmfasi en que sigui un espai on les participants 
es sentin còmodes, en família i que es millorin les relacions entre elles. 

- Hem preparat una prova per acorar el nivell de cada grup. 
- En el taller de cosir, hem pogut reduir el nombre de persones per a cada grup 

millorant així la qualitat de la relació i de l’atenció. Tal i com es va plantejar amb les 
voluntàries, s’han organitzat dos grups pel taller de cosir: un d’octubre a febrer i l’altre 
de març a juny.  

- Es realitzen preinscripcions a final de curs pels alumnes que volen continuar l’any 
següent. 

    Reptes pel 2011:  
- Afegir classes de conversa i pràctica oral els dijous al matí, mantenint també la classe 

de lectoescriptura dels dimarts i el taller de cosir dels dimecres. 
- Organitzar xerrades i tallers pràctics que siguin d’especial interès a les participants. 
- Consolidar un equip de voluntàries per millorar l’atenció dels infants en el servei de 

guarderia. 
- Adquirir material de joc per atendre els infants del servei de guarderia.  
- Adequar els diversos espais d’aules per facilitar l’aprenentatge. 
 

5.3.3 Projectes per adults (inserció social) 
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 Nom del projecte: Taller de confecció
 

 Àmbit geogràfic: Manresa 
 

 Objectius:  
- Facilitar coneixements bàsics en la confecció i tall de vestits.  
- Facilitar un espai de trobada i sociabilització per a dones amb poca xarxa social. 

 
 Descripció:  

Taller introductori sobre les habilitats bàsiques de la confecció i reparació de roba 
que s’ofereix a un grup reduït de dones per poder oferir l’atenció necessària per a 
cadascuna d’elles i potenciar les relacions interpersonals, actituds de diàleg i de 
convivència entre elles. S’ha realitzat els dijous a la tarda des del mes de gener fins 
el juny. 
 

 Perfil de les destinatàries:  
Dones amb poca xarxa social que mostren interès en realitzar un taller pràctic. 
 
 Nombre de persones beneficiàries: 11 dones. 

 
 Equip humà:  2 voluntàries expertes en la confecció i una educadora social de 

suport. 
 

  Avaluació:  
 
- Malgrat la bona experiència dels anys anteriors pel què fa a la demanda i a la 

constància en l’assistència, aquest any ha estat difícil mantenir-ne la 
continuïtat. Potser el canvi en el perfil de les persones ateses des de l’atenció 
social també ha influït en el perfil de participants. 

- El nombre de persones inscrites va ser aproximadament com el d’anys 
anteriors, però aquest any el nombre de persones constants va ser d’una 
mitjana de 4-5. 

- Algunes participants s’han inscrit per voluntat pròpia i a iniciativa d’elles 
mateixes, fet que contribueix molt més a la bona disponibilitat i 
desenvolupament del curs. 

- Degut als canvis interns de l’entitat ha estat difícil mantenir un seguiment 
constant i acorat per part de l’educadora social responsable. 

 
    Reptes pel 2011:  

- La realització de tallers pràctics suposa una formació complementària molt 
interessant per a fomentar la promoció de les persones ateses cap a la seva 
autonomia, però degut a l’augment en el nombre de persones ateses i 
sobretot l’empitjorament de la situació general i l’especial complexitat dels 
casos nous que es presenten fa necessari fer un replantejament de tots els 
projectes i en especial els dels tallers pràctics per tal de rendibilitzar al màxim 
els recursos. Per tant, de cara al 2011 s’hauria de reservar un espai per a 
reflexionar sobre aquest tipus de formacions i cap a on s’haurien d’encaminar.
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 Nom del projecte: Centre de Cultura  
  
 Àmbit geogràfic: Manresa  
 Objectius: Donar una formació bàsica, potenciar les relacions interpersonals i les 

actituds de diàleg i de convivència.  
 Descripció: Dins de centre de cultura es desenvolupen principalment dos 

activitats: classes de català i cultura general i tallers de manualitats.  
 Perfil dels destinataris:  Dones amb un nivell de formació baix, amb dificultats 

socio-econòmiques i poques relacions socials.  
 Nombre de persones beneficiaries: 28 dones  
 Equip humà: 1 Treballadora Social i 4 persones voluntàries 
  Avaluació:  Valorem molt positivament el servei de cangur per que ha permès que 

dones amb fills a càrrec poguessin incorporar-se a aquest projecte. Una dificultat 
que ens hem trobat és la falta de constància de les dones, és a dir,  que hi ha 
faltes d’assistència de forma puntual que dificulten el desenvolupament de les 
activitats que son grupals i/o individuals  

 Reptes pel 2011: Treballar el compromís d’assistència de les dones per 
aconseguir  el màxim de continuïtat per  poder obtenir els objectius exposats 

 
 
 
 
 Nom del projecte: Pis de pas.  

 
 Àmbit geogràfic: Manresa 
 Objectius: Facilitar un habitatge temporal com a pas previ a l’accés a una vivenda 

en condicions dignes del mercat.  
 Descripció: Càritas Manresa disposa de dos pisos, cedits per a la Companyia de 

Jesús i un altre cedit per un particular, que s’ofereix en ús temporal a famílies amb 
problemes per accedir a un habitatge.  

 Perfil dels destinataris:  Unitats familiars amb seguiment social i escassos 
ingressos econòmics, que no poden accedir a un habitatge en el mercat 
normalitzat.  

 Nombre de persones beneficiaries: 3 famílies (13 persones) 
 Equip humà: 1 Treballadora Social de Càritas. 
 Coordinacions: Fòrum, Cambra de la Propietat, diverses immobiliàries i Apis de 

Manresa. 
 Avaluació:  La no millora de la situació econòmica ha dificultat al compliment de 

la temporalització que hi havia programada. Per aquest motiu s’ha dut a terme un 
acompanyament per buscar alternatives assolibles dins el mercat immobiliari 
actual, tenint present la dificultat general d’accedir a un habitatge, situació que 
s’agreuja, at si les famílies pateixen precarietat laboral, estan en situació irregular i 
son de països no comunitaris . 

 El preu actual de l’habitatge fa que les famílies beneficiàries del projecte tinguin 
serioses dificultats per accedir a un habitatge, fet que s’agreuja quan es tracta de 
famílies amb situacions de precarietat laboral, o provinents de països no 
comunitaris i que es troben en situació irregular, això fa en algun cas no s’han 
pogut assolir els terminis de temporalitat.  
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 Nom del projecte: Iniciació a la llengua i cultura del país 
 

 Àmbit geogràfic: Manresa 
 

 Objectius: Aprenentatge dels conceptes bàsics de la llengua, per poder 
relacionar-se millor amb l’entorn: treball, escola, sanitat…  

 
 Descripció: Classes de dues hores setmanals amb grups reduïts, segons els 

nivells de coneixement dels alumnes. Les inscripcions són a l’octubre i al gener 
es reobren places que han quedat vacants.  

 
 Perfil dels destinataris: Persones immigrades amb poc coneixement de la 

llengua del país.  
 

 Nombre de persones beneficiaries: 47 homes i 38 dones. 
 

 Equip humà: Una educadora social i 7 persones voluntàries. 
 

 Formació rebuda: Matinal Formativa i d’intercanvi al voltant de l’aprenentatge 
del català en persones nouvingudes organtizat per l’Ajuntament de Manresa.  

 
 Coordinacions: Taula per la llengua del Consell Sectorial d’Interculturalitat i 

Migracions, Tècnic d’Immigració de l’Ajuntament de Manresa, Centre de 
Normalització Lingüística, Institut Català de la Salut, EBASPs de l’Ajuntament 
de Manresa, Creu Roja, Federació d’associacions de Veïns de Manresa. 

 
 Avaluació:  

- Hi ha un grup de voluntàries que fa molts anys que es dedica a aquesta 
tasca i facilita la incorporació dels nous voluntaris, així com del 
desenvolupament de les activitats. 

- El nombre de dones que participen al curs continua augmentant i la 
diferència entre homes i dones cada vegada és menor. 

- Aquest any, la majoria de participants han estat més constants i 
l’assistència ha estat millorant. 

- S’ha prioritzat l’accés als cursos de les persones no alfabetitzades i s’ha 
consolidat un grup que s’ha mantingut tot el curs i han aconseguit 
resultats molt satisfactoris. 

- S’ha adquirit material pedagògic específic per facilitat l’aprenentatge de 
la llengua. 

- Les proves de nivell que es realitzen a l’hora de les inscripcions, facilita 
molt la creació dels grups i el desenvolupament de les classes.  

- Es realitzen preinscripcions a final de curs pels alumnes que volen 
continuar l’any següent. 

 
 Reptes pel 2011:  

- Consolidar l’equip de voluntaris amb els nous que s’han incorporat per 
tenir un grup de referència que valoren molt les persones participants. 

- Valorar l’eficàcia de les inscripcions en dues vegades, tenint en compte 
que les persones ateses mantenen constància al llarg del curs. 

- Mantenir el temps dedicat a la coordinació i suport als voluntaris per part 
de l’educadora social, fet que facilita el treball i el desenvolupament dels 
cursos. 



Memòria 2010 

 27

 

 Nom del projecte:  ACTIVA’T  
 Àmbit geogràfic: Manresa 
 Objectius generals: Proveir de les eines i els recursos bàsics a les persones per tal 

de potenciar la seva autonomia personal i capacitat d’anàlisi de la seva realitat. Oferir 
un espai de formació. Generar un espai de trobada entre homes de diverses 
procedències amb problemàtiques comunes 

 Objectius Específics: 
Objectius específics projecte Horts:  
‐ Participar en un hort de producció respectuosa amb el medi ambient 
‐ Compartir la producció entre l’autoconsum, els companys de projecte i l'aportació 

a Caritas, esdevenint un hort de producció de consum social. 
‐ Adquirir els coneixements necessaris per poder gestionar un hort de producció 

ecològica. 
Objectius específics projecte Mobles: 
‐ Participar en un taller de restauració de mobles 
‐ Aprendre les tècniques bàsiques de restauració de mobles 
‐ Adquirir els coneixements necessaris per poder desenvolupar aquesta tasca de 

manera autònoma  
 Descripció: 

El projecte Activa't neix amb la finalitat de generar una ocupació (no remunerada) a 
través de dos projectes conjunts de formació (en restauració de mobles i horticultura) 
a persones que es troben en una situació d'alta precarietat en tots els àmbits (social, 
econòmic, laboral, relacional...). El projecte inclou també activitats per recolzar la 
promoció i autonomia de les persones que incideixi en la millora de la seva capacitat 
de resposta a la realitat que viuen. La producció derivada del projecte d'horticultura 
es compartirà amb les persones beneficiàries del servei d'ajuda en espècies de 
l'entitat. 

 Perfil dels destinataris: 
 Beneficiaris directes: 

• Anàlisi de la situació de vulnerabilitat 
Homes sols, sense xarxa o amb una xarxa social sense capacitat de sostenir-los, 
amb poques o nul·les relacions socials, poca integració (cercles tancats), en situació 
d'irregularitat administrativa, amb dificultats d'idioma, deteriorament personal, 
desmotivació, poca experiència laboral, poques habilitats socials, amb expectatives 
no adequades a la situació i en una situació d'estancament personal.  
• Anàlisi de capacitats 

 Persones en edat laboral, amb motivació suficient per assistir al projecte, amb la 
visió de participació en el projecte com a oportunitat, amb disponibilitat per a la 
formació, amb la intenció d'aprendre tècniques d'agricultura respectuoses amb el 
medi ambient o amb la intenció d'aprendre tècniques de restauració de mobles, amb 
les capacitats bàsiques per a compartir el procés d'aprenentatge amb un grup 
àmpliament heterogeni i multicultural 

 Nombre de  persones beneficiaries:  
Participants del projecte:  
Projecte horticultura: 16 homes:  

‐ 5 noves incorporacions 2010 
‐ 11 en seguiment des de 2009 

Projecte restauració de mobles: 21 homes:  
‐ 4 noves incorporacions 2010 
‐ 17 en seguiment des de 2009 

Entrevistes inici projecte per al 2011:  
‐ Projecte horticultura: 4 homes 
‐ Projecte Restauració de mobles: 7 
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 Equip Humà: 
‐ 1 educadora referent 25 hores setmanals. Responsable dels projectes 

d'horticultura i restauració de mobles 
‐ 1 educadora de suport 4 hores setmanals 
‐ 1 treballadora social 2 hores setmanals 
‐ 1 educadora referent de formació – puntual 
‐ 1 administrativa – puntual 

 Recursos tècnics 
‐ Eines per el projecte d'horticultura 
‐ Eines per el projecte de restauració de mobles 
‐ Transport (a l'hort i transport de mobles) 

 Recursos infraestructurals 
‐ Hort per al projecte d'horticultura (cedit) 
‐ Local per al projecte de restauració de mobles  

 Coordinacions:  
Educadora de suport, Educadora referent de formació, Treballadora Social, 
Professionals d'acció social de Caritas Diocesana de Vic (PRAS), Professionals 
d'inserció sòcio-laboral de Caritas Diocesana de Vic (CIL), Junta de Caritas 
Arxiprestal de Manresa  

 Avaluació: 
Els usuaris valoren positivament el fet de formar part del projecte, es senten 
recolzats, acompanyats i escoltats. 
La participació és activa i de respecte mutu, han establert lligams d’amistat amb 
els companys amb qui intercanvien idees i informació. 
L’ajuda mútua va creixent a mesura que els grups es van consolidant. 
És molt positiu l’intercanvi i la participació en activitats conjuntes entre els usuaris 
de l’hort i els del taller de mobles, com per exemple la celebració d’aniversaris, 
inauguració de la cuina del taller.  
El grup del l’hort ha participat en activitats organitzades per L’Escola Agrària de 
Manresa. 
El grup de restauració de mobles porta a terme un programa de formació 
contínua individualitzada amb la finalitat de transmetre’ls els conceptes i la 
pràctica de les tècniques bàsiques de l’ofici. 
En els dos grups es nota un creixent interès en aprendre la llengua del país i es 
mobilitzen per apuntar-se a cursos de català 
Aquest any s’ha realitzat la reformulació del projecte en base a l’avaluació del 
projecte pilot i l’experiència. S’han revisat els criteris de selecció de beneficiaris i 
els criteris de permanència. S’ha  temporalitzat i formalitzat el procés formatiu, 
introduint avaluacions trimestrals i tutories d’inici, seguiment i fi del procés 
formatiu i alta del projecte. 
S’han introduït instruments d’avaluació, com indicadors d’avaluació de resultats i 
fonts de verificació, com registres de seguiment i diaris de camp.  
En la revisió del projecte s’ha introduït el concepte d’hort de producció social, on 
els participants del projecte col·laboren en el servei d’ajuda en espècies de 
l’entitat mitjançant l’aportació d’espècies a Caritas procedents de l’hort. 

 
 Reptes per 2011: 

‐ Consolidació del projecte ja revisat i reformulat 
‐ Disseny dels fulls de registre i seguiment dels registres  
‐ Incentivar la participació en activitats i/o cursos organitzats per la pròpia entitat 

o d'altres entitats de la ciutat. 
‐ Aconseguir la inscripció dels participants del projecte en un curs d’idioma. 
‐ Aconseguir ajuda externa de manera informal a través de la xarxa social amb la 

finalitat d'aconseguir ingressos a canvi de treball 
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 Nom del projecte: CONSUMENYS. Propostes per a l’autogestió de l’economia 
domèstica. 

 
 Àmbit geogràfic: Manresa 

 
 Descripció:  

A conseqüència dels seguiments realitzats tant per la treballadora social com per les educadores 
del projecte Ateninser, detectem la necessitat de recolzament en la gestió de l’economia 
domèstica i presentem per aquest curs el projecte Consumenys com a projecte pilot en formació 
sobre gestió de l’economia domèstica, que es durà a terme durant el 2011 a través d’un pla 
d’ocupació. 
 
 Objectiu general: Oferir una formació específica en temes de consum i en la gestió de 

l’economia domèstica a famílies amb pocs ingressos econòmics. 
 
 Objectius específics: 

- Racionalitzar, prioritzar i planificar les despeses familiars 
- Fomentar hàbits alimentaris més econòmics, sans i sostenibles 
- Fomentar hàbits de neteja i manteniment de la llar, la roba i higiene personal econòmics 

i sostenibles 
- Fomentar una visió crítica del consum davant els missatges publicitaris i de màrqueting i 

promocionar el consum responsable. 
- Adquirir i/o consolidar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb el 

desenvolupament personal, l’execució eficaç de tasques, l’autoestima... 
 
 Perfil dels destinataris/es:  

Persones que són ateses des de qualsevol dels nostres serveis, però gaudeixen d’algun 
tipus d’ingrés econòmic. Es prioritzaran aquelles persones amb menors a càrrec. 
 
 Equip humà:   

- 1 formadora 
- 1 educadora (suport) 
- 1 treballadora social (1 h setmana/coordinacions) 
- Amb el suport de l’administrativa  

 
 Coordinacions: Càritas Diocesana de Girona, Consell comarcal del Bages-oficina 

d’atenció al consumidor, ABS Manresa-2 i ABS Manresa-4, Althaia, Associació de 
Consum responsable l’Almàixera, Ajuntament de Manresa 

 
 Avaluació: 

- Durant l’any 2010 i amb l’experiència dels anys anteriors, s’ha pogut identificar la 
necessitat de crear un espai de debat i també de reflexió sobre temes de consum amb 
les persones beneficiàries dels diversos serveis de Càritas. Des de l’equip de 
professionals s’ha pogut idear aquest projecte que engega el 2010 i continuarà en el 
2011, però s’ha recorregut a la demanda d’un pla d’ocupació per part del Servei 
d’Ocupació de Catalunya perquè es pogués realitzar el projecte de forma satisfactòria.  

- Aquest any s’ha realitzat el disseny del projecte i s’ha iniciat l’elaboració del material 
didàctic per al curs de formació en economia domèstica que començaria el 2011. 

- A finals d’any, s’ha fet la primera selecció de participants per al curs pilot que es 
realitzarà en el 2011. S’han prioritzat aquelles persones amb menors a càrrec que tenen 
alguns ingressos, la majoria per tenir feines a través del projecte Ateninser. 

 
 Reptes 2011: 

- Acabar el disseny del contingut i material didàctic del curs de formació en economia 
domèstica 

- Elaborar un mapa de recursos del territori. 
- Realitzar una prova pilot del curs de formació en economia domèstica 
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6. Desenvolupament institucional 
 
6.1 Espais de treball i coordinació  
 
6.1.1 Espais de coordinació i treball diocesanes  
 
A NIVELL DE DIRECTIUS 
 
- Consell Diocesà:  4 reunions. 
- Comissió Permanent:  4 reunions 
- La junta es reuneix setmanalment. 
 
A NIVELL DE PROFESSIONALS 
 
- Reunions de professionals d’Acció Social del Bisbat de Vic: 5 reunions 
- Reunions d’administratives: 1 reunions 
- Comissió d’atenció primària: 4 reunions  
- Comissió d’Inserció Sòciolaboral: 3 reunions 
 
ESPAIS CONJUNTS DE DIRECTIUS I PROFESSIONALS  
 
- Assemblea de Càritas:  14 de maig de 2010 
- Comissió d’animació comunitària: 3 reunions 
- Reunió setmanal Junta i Treballadora Social 
- Reunió mensual Junta i Equip Professional des de Juliol 2010 
 
6.2 Formació  permanent i reciclatge 
 
Formació interna a Càritas  
 
- Nom:  Jornades de Formació: Saber tenir cura 
- Lloc de realització i entitat organitzadora:  Càritas Diocesana de Vic 
- Dates i durada: 11 i 12 d Març 
- N. persones participants de Càritas: 2 tècniques i administrativa  
 
- Nom: Jornades de Formació Sobre la Reforma de Llei Orgànica 4/2000.  de 

Estrangeria 
- Lloc de realització i entitat organitzadora: Barcelona. Cáritas Catalunya. 
- Dates i durada: 5 de Febrer 
- N. persones participants de Càritas Arxiprestal de Manresa: 2 
 
 
Formació externa a Càritas  
 
- Nom: Taula Territorial de Ciutadania i Immigració de la Catalunya Central 
- Lloc de realització i entitat organitzadora: Unescocat -  Secretaria d’Immigració 
- Dates i durada: 27 de maig de 2010  
- N. persones participants de Càritas: 1 tècnica  
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- Nom: Mediación Intercultural para afrontar la trata de personas 
- Lloc de realització i entitat organitzadora: Departament de Psicologia Social de la 

UAB 
- Dates i durada: del 15 al 25 de juny de 2010  
- N. persones participants de Càritas: 1 tècnica  
 
- Nom: Curs matinal Formativa i d’intercanvi al voltant de l’aprenentatge del català en 

persones nouvingudes 
- Lloc de realització i entitat organitzadora: Manresa. Ajuntament de Manresa.) 
- Dates i durada: 15 d’octubre de 2010 ( 5 Hores) 
- N. persones participants de Càritas: 1 tècnica i 4 voluntaris 
 
- Nom: Violència en la parella, element per la comprensió i experiències d’intervenció.  
- Lloc de realització i entitat organitzadora: Manresa. Organitzat per l’Ajuntament i el 

PIAD (Punt d’Intervenció i Assessorament a la Dona) 
- Dates i durada: del 28 d’octubre al 18 de novembre. Cada dijous 
- N. persones participants de Càritas: 1 
 
- Nom: Atenció a les persones d'origen africà. Nigèria 
- Lloc de realització i entitat organitzadora: Manresa. Secretaria per  a la Immigració. 

UNESCO.  
-  Dates i durada: 30 d’octubre de 2010 
- N. persones participants de Càritas: Tècnics i voluntaris 
 
 
6.3 Conveni amb Bages per a Tothom 

Durant aquest any hem vist com incrementava la demanda d’assessorament legal de 
tràmits, per la qual cosa s’ha buscat suport en altres entitats locals. Durant el 2010, s’ha 
signat un conveni amb l’entitat Bages per Tothom de prestació del servei d’assessorament 
jurídic especialitzat en Estrangeria (advocat d’estrangeria) enfocat a situacions 
especialment delicades de persones que no disposin de xarxa social i que per la seva 
complexitat no puguin ser atesos pels serveis d’atenció que ja existeixen a la ciutat i a la 
comarca. Es tracta d’un servei de derivació directe entre professionals on Bages per 
tothom facilita recursos administratius, acompanyament en tràmits, seguiment de litigis, 
assessorament i orientació en casos d’urgència i formació per usuaris i professionals. 

 
6.4 Comunicació i campanyes  
 
Campanyes realitzades  

 Dijous Sant 
 Corpus  
 Nadal 

 
Accions de sensibilització  
 

 S’ha editat dos nous butlletins que presenten la feina de Càritas Arxiprestal.  
 Al diari local, Regió 7 han sortit noticies relacionades amb Càritas: 

 9 de Juny de 2010: Editorial “Càritas, Ajudar a Ajudar”. Regió 7. 
 30 d’octubre de 2010. Notícia: “Càritas de Manresa ha atès en nou 

mesos més persones que durant tot l’any passat” 
 Apartat “L’Estrella” atorgat a l’entitat al Diari del mateix dia.  
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6.5 Relació amb altres entitats  
 
Hem mantingut trobades amb: 
 

 Ajuntament de Manresa 
 Trobada arxiprestal amb els rectors de les parròquies 
 Superior dels Jesuïtes de la Cova de Sant Ignasi 
 Bages per a Tothom 

 
 
6.6 Altres activitats de convivència. 
 

 Trobada de voluntaris i treball de grup per valorar la feina de Voluntariat i  
per celebrar el començament del Nou Curs 1 d’octubre.  
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7. Fons de finançament  
 
7.1 Socis  =  218 
 
7.2 Subvencions  
 
ORGANISMES OFICIALS 
- Ajuntament de Manresa  
 
ENTITATS PRIVADES 
- Obra Social La Caixa (pel projecte Ateninser) 
- Fundació Caixa Manresa 
- Fundació Un Sol Món (Caixa Catalunya)  
- Servei d’Ocupació de Catalunya 
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8. Les nostres xifres  
 

 MEMÒRIA ECONÒMICA DE CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA - 2010 
      
      
Acollida   138.400,51   
 Acollida / Atenció social 138.400,51    
      
Inserció sòciolaboral   66.214,82   
 Ateninser 61.570,68    
 Cuida't 4.644,13    
      
Inserció social   35.235,76   
 Reforç escolar 2.651,58    
 Formació d'adults 6.376,30    
 Activa't 22.595,14    
 Consumenys 3.612,73    
      
Habitatge   9.547,29   
 Pisos acollida 9.547,29    
      
Formació   328,60   
      
Comunicació i campanyes   1.943,94   
      
      
DESPESES  251.670,91   
      
      
      
Socis 46.088,69    
Donatius 72.662,51    
Llegats i herències 24.422,56    
Campanyes 25.032,25    
Subvencions oficials 17.936,63    
Subvencions d'entitats privades 16.048,43    
Altres ingressos 1.469,59    
      
INGRESSOS   203.660,66   
      
      
Resultat exercici   -48.010,25   

 
 
 
 
 


