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MEMÒRIA 2012 
 
 
Us presentem el document resum de l’any 2012 en un format més còmode i reduït que els anys anteriors. 
Només s’hi esmenten els continguts específics. Pels més genèrics us remetem a la nostra web. 
 
A Catalunya, a dia d’avui,  l’atur ja afecta un 24,5% de la població activa i fins a 267.000 famílies tenen tots 
els membres sense feina. L’informe FOESSA reflexa com en  l’estat espanyol creixen dramàticament  l’atur 
juvenil  i  el  nombre  de  llars  sense  ingressos  de manera  que  els  processos  d’empobriment  i  inseguretat 
econòmica han arribat a un punt de difícil retorn. 
 
A Manresa i al Bages, l’atur ha passat de 2.700 persones (2007) a 7.000 (2012) sobrepassant la mitjana de 
Catalunya. 
També és cert que durant aquest període la població total s’ha estancat de 76.635 (2008) a 76.996 (2012), i 
la població  immigrant gairebé també de 13.497 (2008) a 13.966 (2012), amb una tendència a  la baixa en 
aquest darrer any respecte l’anterior, de manera que ha passat del 18.29% (2011) al 18.13% (2012). 
 
Aquesta situació, és clar, es reflecteix en els indicadors de la nostra acció a Càritas: el nombre de persones 
acollides ha passat de 2.163  (2011) a 2.922  (2012); el nombre de persones ateses de 477  (2011) a 376 
(2012), el nombre de recursos d’acolliment per persones de  la Comunitat Europea s’ha mantingut a casa 
nostra en el 7%  (tant el 2011 com el 2012);  i  finalment el nombre de serveis prestats ha evolucionat de 
6.943 (2011) a 7.408 (2012). 
 
Fem notar que, per acords amb els Serveis  socials de  l’Ajuntament de Manresa, nosaltres atenem  totes 
aquelles persones que tenen menys d’un any d’empadronament i que, per tant, possiblement són les més 
empobrides. Constatem per una part un augment de necessitats i per altra una disminució de l’entrada de 
gent de fora. 
 
Sabem que aquesta realitat de la nostra ciutat, que és part del nostre país i del món sencer, és l’espai on 
Déu se’ns manifesta i on el seu Esperit alena, especialment des dels més pobres. Per això  hem endegat un 
estudi d’anàlisi de  la  realitat a casa nostra mitjançant  la xarxa dels grups parroquials, en primer  lloc per 
copsar millor de primera mà  la  situació  real,  i en  segon  lloc per poder  (des de  l’organització de Càritas 
arxiprestal) donar suport de proximitat mitjançant els voluntaris de cada parròquia. 
 
És important que valorem l’acció de la nostra Càritas de la qual vol ser expressió aquesta memòria i que ens 
ajudi a donar els passos que  calgui per  ser  fidels al que Déu ens demana des dels més necessitats. No 
oblidem mai que quan Càritas actua és l’Església en la seva totalitat la que serveix per anar construint amb 
totes les persones de bona voluntat una societat molt més justa. 
 
Tampoc no oblidarem mai el record i el guiatge tan proper de l’Anna Iglesias, que ens deixà durant el mes 
de juliol de 2012. 

Arxiprestal de Manresa 
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ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 
L’exercici  de  la  caritat  i  l’eucaristia  són  indestriables.  En  la  línia  de  promoure  i  recolzar  cada  Càritas 
Parroquial vam preparar un material que ajudés als participants a les misses dominicals a lligar l’acció de 
Càritas amb  l’eucaristia. En cada un dels cinc diumenges de Quaresma uns comentaris no massa  llargs 
ajudaven a viure aquest lligam en una part de la missa. 
 
Seguint  el mandat  de  l’assemblea  arxiprestal  de  2012,  hem  desplegat  una  intensa  activitat  dirigida  a 
millorar  l’articulació entre cada grup de Càritas parroquial  i Càritas arxiprestal. L’eix de treball ha estat 
entorn del tema MIRAR PER VEURE que ha estat el tema central de les activitats de formació. El propòsit 
de la formació i de l’activitat d’animació comunitària és el d’ajudar a analitzar la realitat social del nostre 
entorn per detectar àmbits de necessitats socials que no estiguin coberts per projectes de Càritas (tant a 
nivell global com parroquial) o altres entitats socials. Així com aprofundir en les causes de la situació per 
nodrir la dimensió de denúncia profètica de l’entitat. 
 
Hem treballat a dos nivells. A  les parròquies amb una  reflexió sobre el propi entorn dirigida amb unes 
fitxes elaborades pel grup de  treball arxiprestal de voluntaris de  l’anàlisi de  la  realitat. Aquestes  fitxes 
s’han  presentat  en  reunions  de  grup  de  les  Càritas  parroquials,  i  el  seu  treball  s’ha  incorporat  al 
document conjunt. Per la seva part el grup de treball arxiprestal ha redactat un document sobre l’anàlisi 
de la realitat d’exclusió social a Manresa que s’arrodoneix amb l’aportació dels grups parroquials. 
 
La primera activitat de  formació es va  fer el dia 7 de novembre de 2012 al casal de  l’església amb una 
xerrada a càrrec de Lluís Puigdemont, cap de programes de Càritas Diocesana de Girona. 
La segona activitat es farà el dia 24 d’abril de 2013 al mateix local i consistirà en una sessió de pregària 
comunitària dirigida per Rufí Cerdan per reflexionar sobre l’Espiritualitat i la sostenibilitat en una societat 
trencada. 
 
La tercera coincidirà amb la trobada de l’assemblea del 5 de juny de 2013 i serà la cloenda de l’activitat 
sobre l’anàlisi de la realitat a Manresa. 

 
 

VOLUNTARITAT 
 
El  nombre  de  voluntaris/es  actius  a  desembre  de  2012  són  97  i  23 més  en  reserva.  Les  tasques  tant 
diverses que pot fer un voluntari van des de realitzar l’anàlisi de la realitat, recerca d’ajuts i subvencions, 
gestió de mobles, roba i aliments, suport informàtic i creació de la pàgina web i del Mercat Solidari virtual, 
professors/es  i mainaderes per als cursos de formació, coordinació  logística, suport a  l’acollida  i atenció 
telefònica, acompanyament directe a usuaris, etc. 

 
  Arrel del gran volum de persones que davant de  la situació actual ofereixen  la seva ajuda, s’ha  fet una 
millora en el recull informàtic per a la gestió de dades, s’ha redactat el Protocol d’Acollida als Voluntaris i 
s’incorpora una voluntària per a poder atendre la demanda. Realitzant en tres mesos 40 entrevistes (una 
mitjana de 3 persones voluntàries cada setmana en tres mesos).  

 
Per tal d’assolir el treball de cohesió entre totes les persones que formen part de Càritas el Consell genera 
el Pla de Formació, el qual contempla cada any tres trobades de formació i intercanvi.  
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ANY 2010 
748 persones

ANY 2011 
2163 persones

ANY 2012 
2922 persones

 
ÀREA SOCIAL 

 
SERVEI D’ACOLLIDA

 
L’acollida és el primer pas de l’atenció. El nombre de persones 
que venen a demanar ajuda va augmentant com es pot  
veure en el gràfic.  
Des de Càritas s’intenta prioritzar les persones que no poden 
ser ateses a cap altre recurs de la ciutat. Però des del  
2012 sí s’observa un canvi de perfil de les persones que  
acudeixen a demanar ajuda i que no havien estat mai ateses  
per Serveis Socials o altres recursos d’atenció social. 
 
 
 
 

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL I SEGUIMENT
 
La  situació  socioeconòmica  actual,  en  concret  la  manca  d’oportunitats  laborals,  així  com  les  noves 
restriccions  pel  que  fa  a  l’obtenció  del  permís  de  residència  al  país,  han  fet  que  es mantingui  l’elevat 
nombre  de  persones  que  requereixen  una  acollida  des  de  Càritas,  així  com  un  seguiment  continuat  i 
específic per tal de poder fer front les seves necessitats. Així podem observar un increment important en el 
nombre  d’acollides,  primer  nivell  de  l’atenció,  que  ha  repercutit  en  una  disminució  del  nombre  de 
seguiments respecte el 2011.  
Pel què fa al perfil de les persones ateses, han predominat les  
persones procedents del Magrib, seguides per les procedents  
d’Àfrica Sub‐Sahariana. Podem observar també un descens en la  
situació econòmica‐social de les persones ateses pel que fa a  
ingressos i situació habitacional. 

 
 
 
 
 

 
Reptes pel 2013 
Mantenir  i  incrementar  el  seguiment  social  continuat  de  les 
persones  ateses,  per  tal  que  la  cobertura  de  les  necessitats  de  primer  nivell  permeti  treballar  altres 
dimensions com la inserció social, la formació, la creació de xarxes socials i la integració al territori. 
Implementar i mecanitzar informàticament el registre dels seguiments i de l’assignació d’ajudes.  
Mantenir la coordinació social amb les diverses entitats de la ciutat. Aprofitar els nous recursos per a poder 
donar abast a nous perfils de persones en situació d’exclusió social. 
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SERVEI DE RECURSOS BÀSICS
 
Des  de  l’any  2011,  es  pot  comprovar  l’increment 
d’ajudes  en  espècie  en  detriment  de  les  ajudes 
econòmiques en metàl∙lic. Aquest fet respon a l’objectiu 
de poder donar cobertura al màxim nombre de famílies i 
optimitzar els recursos econòmics de Càritas. 
 
Ha  sigut  possible  gràcies  a  les  recollides  d’aliments  en 
espècies  en  forma  de  donatius  de  les  parròquies, 
donatius privats i el conveni amb el Banc d’Aliments.  
 
Tot  i  així,  hi  ha  conceptes  en  que  els  ajuts  econòmics 
respecte el 2011 sí que s’han  incrementat degut a  l’elevada demanda  i necessitat de  les persones ateses. 
Aquests  conceptes  han  estat:  medicaments  de  farmàcia,  higiene  infantil  i  ajudes  per  tràmits  de 
documentació. 
 

SERVEI DE SUPORT TERAPÈUTIC
 
Neix per donar resposta a situacions emocionals molt crítiques fruit de les greus condicions de vida que es 
pateixen. El 2012 es disposa de 5 voluntaris/es de diverses vessants terapèutiques que han donat suport de 
forma individual a un total de 6 persones.  
A  la  vegada,  el  2012  Càritas  estableix  un  acord  amb  el  Centre  de  Salut  Mental  (Althaia)  perquè  en 
determinades  situacions pugui prioritzar atencions urgents o d’especial atenció.  I hem vetllat com podia 
afectar al camp social l’entrada en vigor l’1 de setembre de 2012 del Reial Decret 1192/2012 (de 3 d’agost 
de 2012) de les noves mesures en el sistema de salut.  
 
Reptes pel 2013 
Per al 2013 es preveu incorporar 2 psicòlegs més i signar un acord de col∙laboració amb SEDIBAC (Societat 
per a l’Estudi i Difusió de les Flors del Dr. Bach de Catalunya) i amb l’Associació Psicòlegs Sense Fronteres 
Catalunya.  
 

PISOS DE PAS
 
Càritas Manresa disposa de quatre pisos cedits que ofereix en ús temporal a famílies amb problemes per 
accedir a un habitatge. L’any 2012 ha donat cobertura a 9 persones, entre elles 3 menors i 6 adults.  
El  projecte  permet  trencar  el  cicle  de  la  pobresa  i  l'exclusió  social.  Es  facilita  l’estada  temporal  en  un 
habitatge mentre  la  persona  participa  de manera  activa  del  seu  propi  procés  d'integració  sociolaboral 
vinculat als projectes d’inserció de l’entitat.  
 
El Projecte  Iris  iniciat el 2012 amb  la Congregació de Germanes Carmelites de  la Caritat‐Vedruna ofereix 
acolliment temporal compartit amb dues dones, prioritàriament amb fills a càrrec, sense xarxa social i amb 
dificultats  d’inserció  social  i  laboral.  La  Comunitat  ofereix  amb  el  suport  directe  i  continuat  un 
acompanyament en el procés d’inserció social.  
 
Reptes pel 2013  
Per al 2013 l'entitat treballa per gestionar dos habitatges més amb la mateixa finalitat. 
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PROMOCIÓ I INSERCIÓ SÒCIOLABORAL 

 
FORMACIÓ GLOBAL I TALLER DE COSIR PER A DONES IMMIGRADES 

 
Hi han participat 82 dones. Degut a l’elevada demanda no es pot 
atendre a tothom qui ho sol∙licita perquè es prioritza la qualitat  
de l’atenció. S’han consolidat els dos dies de classe de llengua  
combinant comunicació oral i escrita, valorat molt positivament  
per part de les participants. Aquest any es decideix formular de  
nou el taller de cosir per adequar‐lo a les necessitats actuals.  
S’estableix coordinació amb la FUB que facilita una estudiant  
becada per fer aquest suport i es preveu la continuïtat de cara  
a l’any vinent. 
Reptes pel 2013: Consolidar el servei de mainaderes perquè les mares puguin estar a classe. 
Engegar la prova pilot del projecte Consumenys sobre economia domèstica, els dimecres, adaptat al perfil 
de les participants del projecte.  
 

INICIACIÓ A LA LLENGUA I CULTURA DEL PAÍS
 
Hi  han  participat  65  persones.  L’assistència  és  força  constant.  L’equip  de  voluntaris  ha  dut  a  terme 
propostes lúdiques i culturals que han afavorit el coneixement de la cultura i la ciutat a més de facilitar els 
vincles entre participants i voluntaris. 
Reptes pel 2013: Ampliar el nombre de grups per poder atendre la gran demanda de formació en llengua i 
alfabetització que existeix a la ciutat i mantenir el clima d’acollida i l’espai de trobada que es genera entre 
voluntaris i alumnes. 
 

CENTRE DE CULTURA I TALLERS PRÀCTICS
 
El projecte s’inicia amb 4 voluntàries, una de les quals fent tasques de mainadera i al final s’incorpora una 
cinquena persona com a reforç de l’equip. L’assistència de les participants és molt intermitent i es detecta 
manca  de  compromís,  sobretot  en  el  segon  semestre.  En  acabar  l’any  el  número  de  participants  ha 
disminuït considerablement (al llarg de l’any hi ha hagut 18 baixes). El total de participants ha estat de 35. 
La  valoració  global  per  part  de  les  persones  assistents  és  positiva,  remarcant  l’aprofitament  en 
l’aprenentatge de la llengua, així com la creació de xarxa entre les participants. 
Reptes pel 2013: Aconseguir un compromís d’assistència per part de  les participants  i consolidar el grup 
d’assistents.  Incrementar  la  cohesió  del  grup  a  través  d’activitats  diverses  fora  de  l’aula.  Millorar  la 
puntualitat. Potenciar l’intercanvi cultural entre les mateixes assistents. Reforçar les tasques de mainadera 
amb una nova voluntària de reforç. 
 

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA ‐ REFORÇ EXTRA‐ESCOLAR
 
S’han pogut mantenir els alumnes atesos amb noves  incorporacions de voluntaris, donat que hi va haver 
algunes baixes. 22 nens  i nenes amb 16 persones voluntàries. S’han mantingut entrevistes amb totes  les 
famílies a  l’inici de curs, establint contracte de compromís d’assistència  i comportament dels alumnes. La 
coordinació amb  les escoles ha estat molt puntual  i poc continuada. Les voluntàries porten un seguiment 
acurat  de  les  notes  i  evolució  dels  alumnes.  Hi  ha molta  demanda  del  servei  i  cal  limitar  el  nombre 
d’alumnes atesos. 
Reptes 2013: Consolidar els voluntaris nous aconseguits aquest any. Millorar la comunicació entre famílies, 
escoles  i  Càritas.  Continuar  amb  la  formació  continuada  dels  voluntaris  així  com  crear  nous  espais 
d’intercanvi  i  comunicació.  Limitar  l’abast del projecte  i  la població diana, per  tal d’evitar una demanda 
inassolible. 



 6

0

20

40

Curs de formació Ateninser

2011

2012

0
20
40
60
80
100
120
140

2011

2012

0
20

2010 2011 2012

Cuida't

 
ATENINSER

  
Del servei d’Atenció i Inserció laboral, hem de destacar el canvi de perfil  
de dones que demanen participar‐hi, dones que no havien treballat mai  
i que la situació econòmica les empeny a buscar la seva primera feina  
per sustentar l’economia familiar. 
Arrel d’aquest canvi de perfil, hem invertit en un major acompanyament 
individual i grupal durant el procés formatiu, amb menys participants per  
curs i un seguiment de l’inici laboral més llarg. 

D’altra banda, malgrat els estralls de la crisi, el 
2012  hem  mantingut  el  número  de  llars     
ateses i d’intermediacions en treball de la llar, 
si bé  les  jornades  (i per  tant els  salaris) han 
disminuït. Hem de destacar l’entrada en vigor 
del  nou  decret  de  regulació  del  treball 
domèstic,  fet  que  s’ha  traduït  en  un major 
nombre  de  contractacions  de  les 
treballadores.    Durant  el  2012  també  hem 
seguit  apostant  per  a  la  regularització 
administrativa  de  totes  les  persones  que 
complien els requisits per poder‐la tramitar. 
Hem notat una davallada de processos 
iniciats corresponent al menor número de 
persones ocupades i els processos iniciats el 
2011 s’han resolt favorablement el 2012. 

 
La participació en el projecte Cuida’t de suport a dones que 
treballen amb persones altament dependents s’ha mantingut  
força regular. És un projecte que neix de la demanda directa  
de les persones que hi participen.   
Reptes pel 2013: Reprendre l’activitat de la biodansa degut a la  
demanda de les participants i establir noves col∙laboracions  
amb professionals de la salut que puguin complementar les 
 xerrades formatives del projecte. 

 
Hi han participat 31 homes, 18 a l’horticultura i 13 en la restauració de  
mobles.  
 
S’han fet treballs d’adequació del nou taller com a lloc polivalent: taller de  
reparació i restauració de mobles, magatzem de mobles, taller de reparació de  
bicicletes que Càritas cedeix als hortolans, zona de preparació i comercialització  
de cistelles de productes dels horts. 
 
Gestió de tres horts: hortolans inclosos en el projecte del Regadiu de Manresa, participació en el Mercat de 
l’Estraperlo, participació al Mercat mensual del Barri de La Balconada. 
Tots  el  participants  de  l’ACTIVA’T  realitzen  tallers  de  cuina  amb  productes  dels  horts:  conserves  de 
tomàquet per autoconsum, etc. 
Reptes pel  2013:  Incentivar  l’alfabetització  i  la  formació  laboral, promoure el  cooperativisme  informal  i 
formal, estimular els canvis i les iniciatives individuals i col∙lectives. 

CUIDA’T

ACTIVA’T
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DADES ECONÒMIQUES I COL∙LABORACIONS 
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INDICADORS 

 
 
PERSONES ACOLLIDES 
El nombre de persones acollides durant aquest any ha crescut sensiblement 
respecte  l’any  passat,  això  palesa  l’augment  del  nivell  de  pobresa  i  de 
necessitats bàsiques de les persones que es dirigeixen a Càritas. 
 
 
PERSONES AMB SEGUIMENT SOCIAL 
Tot  i això,  les persones amb seguiment han disminuït respecte  l’any passat 
bàsicament en els casos d’atenció  i seguiment social,  ja que  la formació  i  la 
inserció  laboral  s’han mantingut.   Això és degut en part a que hem hagut 
d’espaiar    el  seguiment  que  fèiem  de  les  persones  ateses  a  raó  de  la 
disponibilitat de personal.  
El perfil de  la persona atesa en el seguiment social de Càritas és una dona, 
extracomunitària, amb situació administrativa irregular, que està sola, sense 
ingressos i amb un habitatge en situació molt precària. 
 
TOTAL DE SERVEIS PRESTATS 
El total de serveis prestats (acollida, seguiment, formació,  inserció  i ajudes) 
ha  augmentat  sensiblement  respecte  a  l’any  anterior;  per  tant  coincideix 
amb  la manifestació que havíem fet respecte al primer  indicador d’aquesta 
pàgina. 
  
 
ALTRES INDICADORS 
Hores totals treballades: 17.425 (personal contractat 46% i voluntariat 54%). Si al pressupost de la pàgina 
anterior  li assignem el valor 100,  i hi afegim  la valoració econòmica de  les ajudes en espècie concedides  i 
del  treball del voluntariat assignat als projectes, el  resultat  final arriba a  tenir un valor de 215. Per  tant, 
podríem estimar que el rendiment econòmic de tota la nostra activitat social és de 2,15.  
 
I  tot  això,  no  sols  els  resultats  econòmics,  sinó  també el  conjunt  d'aquesta Memòria,  ha  estat  possible 
gràcies a la implicació de les administracions, empreses i col∙laboradors habituals; però també de diferents 
iniciatives  puntuals que ens han fet costat durant el 2012, per exemple: 
− La Fundació Alícia amb els cursos de formació per una dieta equilibrada, 
− l'Ajuntament de Manresa amb una Festa Major amb incidència solidària, 
− la Fundació Elf Genius amb una subhasta solidària a Barcelona, 
− les  col∙laboracions de  l'AV del Bari Vell,  els  comerciants del  c/  Sobrerroca,  el Grup Art,  la  Farmàcia 

Planas,  
− la campanya del Tiquet solidari, 
− i tot el voluntariat implicat que ens ha donat un generós suport. 
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