
 

 

MEMÒRIA 2014 
 

Ens arriben missatges que l’economia en global està creixent, però no és la de tots sinó la 
d’uns quants. La pobresa global del nostre entorn sí que ha crescut fins al 24%. L’atur juvenil sí 
ha crescut fins al 50%, la diferència entre els més rics i els més pobres sí que està creixent. 
Aquests són els indicadors que no hem d’oblidar mai. 

A nivell local podem concretar més. Tot i que ha baixat la població immigrada es repeteixes les 
mateixos símptomes que anys anteriors: les mateixes demandes d’acolliment i formació.  

Estratègicament  la nostra missió continua essent la mateixa: mostrar l’actitud caritativa de 
l’Església, practicar la comunió de béns i vetllar per la dignitat de totes les persones. Però a la 
pràctica ENCARA ENS TOCA RESOLDRE el satisfer necessitats bàsiques dels més empobrits 
perquè les administracions no ho atenen de manera universal: 1) no han resolt el tema dels 
aliments per tothom ni tan sols està totalment resolt el menjar garantit per tothom als 
menjadors escolars, 2) poc s’ha avançat en la dotació d’habitatge digne,  3) no hi ha feina per 
qui vulgui treballar, etc. Per això no ens cansarem de denunciar-ho i de demanar-ne tots els 
esforços i els compromisos que calguin. 

Amb tot HEM AVANÇAT: 

- hem creat una estratègia comú amb l’Ajuntament i col·lectius de propietaris amb el 
projecte de la Masoveria urbana per resoldre tres problemes: la manca d’habitatge, 
donar feina a qui la vulgui fer i reomplir el parc d’habitatge buit del Barri Vell de 
Manresa, amb els mateixos objectius del projecte dels horts que està tenint tants bons 
resultats. Ho posarem en marxa la primavera del 2015 

- també participem activament en la taula municipal de l’habitatge i en la de la pobresa 
energètica per pal·liar aquestes mancances  

- hem aconseguit la cessió de l’edifici del Joc de la Pilota gràcies a la generositat de les 
Germanes del Sagrat de Cor i hem teixit una aliança amb Creu Roja que ens permetrà 
actuar ben bé des de l’arrel d’on hi ha el problema. De moment hi hem traslladat 
l’activitat d’atenció i inserció social i de gestió dels aliments i la formació de l’Activa’t. 



- hem continuat essent signes de contradicció mantenint-nos al marge d’aquestes grans 
campanyes que, en moments concrets, sembla que volen afavorir tothom però no 
resolen cap problema i sols netegen consciències. 

- hem mantingut el nombre de voluntaris actius, i fins i tot se’ns n’han ofert molts més 
dels que podem absorbir 

- hem intentat un diàleg de compromís permanent amb les parròquies, però se’ns fa 
molt difícil en general mantenir-ne la continuïtat 

- hem teixit un espai de treball i de reflexió conjunta entre l’equip de professionals que 
treballa a Càritas i els voluntaris que ha sigut molt profitós, per tal de “veure, pensar i 
actuar” de la mateixa manera, etc. 

Però no és suficient. No podem desaprofitar cap oportunitat per fer canviar el sistema: aquest 
model capitalista està esgotat perquè ha esdevingut vergonyant i presó per les classes més 
desafavorides. I per moltes accions d’apagar focs que realitzem no ho canviarem si no ho 
denunciem, no canviem les consciències, i no fem tots els passos per canviar els que es 
promouen per dirigir-nos. 

Tot i això hem de continuar, pas a pas, vetllant perquè cada dia hi hagi més gent que 
aconsegueixi sortir del forat, ho faci acompanyada de la seva xarxa de suport, i aconsegueixi 
viure més dignament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓ COMUNITÀRIA 
 

Dins el Pla de Formació de formació Mirar per veure, en la trobada interparroquial d'inici de 
curs es va reflexionar entorn del document Anàlisi de la realitat, centrant les intervencions en 
el present de la realitat d’exclusió social de cada parròquia i les possibilitats d’actuació dels 
grups parroquials de Càritas.  
 
Es proposà l'Acolliment que parteix d'una obertura personal i comunitària, com a objectiu per 
al present curs, sabedors que és tan sols des de l'acolliment i l'estima per als altres que fem 
realitat el missatge evangèlic.  
 
S'aprovà la proposta de formació i el pla d'acció comunitària que s'ha concretat en les 
següents actuacions: 
 
- S'ha visitat als equips parroquials que quedaven pendents, s'ha fet seguiment dels que 

tenen o inicien projectes. En funció de les seves prioritats en alguna parròquia s'ha 
mantingut contacte telefònic o per correu electrònic. 

- S'ha informat com accedir al mapa de recursos de la ciutat. 
- S'ha iniciat la formació in situ en una parròquia que ho havia sol·licitat. 
- S'ha incrementat la presència de Càritas Arxiprestal en les parròquies i voluntaris a través 

de l'edició mensual de Des de Càritas, petites reflexions que poden ser aprofitades pel full 
parroquial o en actes litúrgics. La reflexió Nadalenca, enguany Nadal d'Esperança davant 
les noves necessitats i oportunitats. 

- S'ha personat el Consell en les misses parroquials del dia de Corpus per agrair als feligresos 
la seva generositat i donar a conèixer alguns dels projectes. 

- S'ha convidat a tothom a la celebració eucarística que en vigílies del Nadal organitza la 
Federació de Moviments Cristians per enfortir i alimentar la pertinença la comunitat 
eclesial. 

- S'ha celebrat una trobada lúdica d'agraïment a tots els voluntaris, sota la crida Et portem a 
l'hort! En la qual vam poder visitar un dels horts, fer-la petar i compartir un pa amb 
tomàquet entre tots els qui s'hi van apropar. 

 
Més enllà de les comunitats parroquials i amb el desig de fer xarxa ciutadana, comunitat en 
pro dels més desafavorits s'han fet aproximacions, contactes o/i col·laboracions amb altres 
entitats com CREU ROJA, la PAHC, l'Aliança contra la pobresa energètica (APE)..., aquesta ha 
estat una demanda sorgida de diferents àmbits. 
 

 

 

 

 



VOLUNTARIAT 
 

Al llarg del curs 2013/2014 ha estat possible millorar la gestió de dades informatitzades de la 
borsa de voluntariat, cosa que permet agilitar l'assignació de voluntaris a projectes en funció 
de les necessitats de Càritas Arxiprestal i de les capacitats i disponibilitat dels voluntaris. 
 
Disposem d'una borsa de 171 voluntaris repartits entre tasques fixes, tasques puntuals o a la 
reserva. La mitjana d'edat dels voluntaris en actiu és de 58 anys, durant el 2014 s'han 
presentat 58 nous voluntaris. 
 
En agraïment a tots vam celebrar una visita formativa als horts, amb berenar inclòs que va 
permetre fer-la petar i estrènyer lligams, en la qual els monitors ens van explicar sobre el 
terreny els objectius i activitats del seu projecte. 
 
Pel que fa a la formació i dins el pla triennal Mirar per veure enguany s'ha treballat l'Acollida 
celebrant una sessió per trimestre. 
 
En la primera trobada, amb la participació del Consell i de professionals i sota el títol Efatà, 
obre't! es va aprofundir en l'obertura a la comunitat, a la missió, al canvi i a la mirada interior 
imprescindible per a poder acollir. 
 
En finalitzar es van repartir enquestes als assistents, també es van fer arribar a tots els 
voluntaris i parròquies, amb el propòsit que de manera individual o grupal, al llarg del curs, 
es pogués reflexionar sobre encerts i dificultats en la seva missió i retornar-les en la tercera 
trobada per a ser compartides. En la segona trobada es va exposar, de forma pràctica, com es 
porta a terme l'Acollida en una Càritas parroquial, concretament la de Torelló i experiències 
concretes dels professionals de l'Arxiprestal. Es van tornar a oferir i recordar el treball de les 
enquestes.La tercera trobada va incloure l'Assemblea anual, posada en comú de les 
trajectòries d'alguns equips parroquials i el retorn de les enquestes. 
 
Val a dir que el retorn va ser baix, amb molta diversitat en la situació de cada grup, amb 
diferències significatives en temes d'autonomia del grup, lideratge del rector o demandes 
concretes de suport. 
 
Es valora molt positivament la formació per projectes, així com l'atenció a grups parroquials 
sota demanda i les trobades de reflexió conjunta del Consell i tècnics. 
 
En quant a les trobades generals es constata la disminució de l'assistència, sent fidels a la 
trobada aquells qui gaudeixen de més formació i informació sobre la identitat de Càritas i la 
seva missió. 
 
Tant els resultats de l'enquesta com la valoració del Pla de Formació porten a proposar 
l'increment i millora de formació per projectes en l'àmbit de Càritas Arxiprestal i l'oferiment 
de suport específic als grups parroquials que ho demandin.  



 

ÀREA SOCIAL 
 

SERVEI D’ACOLLIDA 
 

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

Es segueix mantenint, respecte dels anys anteriors, el nombre de persones ateses diàriament a 
Càritas. Les derivacions cap a altres serveis han estat més 
elevades aquest any (191 respecte les 153 persones derivades 
l’any 2013). Observem que les persones segueixen buscant a 
totes les portes una solució a les dificultats, encara que també 
ens fem la reflexió de que hi ha “demandes invisibles” de 
persones amb necessitat que no arriben a demanar ajuda. 
Cada any s’observa que els mesos de setembre i desembre són 

mesos d’una alta activitat al servei d’acollida. Al setembre per totes les informacions i 
inscripcions als cursos de català i al desembre per l’arribada del Nadal, amb els dies festius, el 
mateix nombre de demandes i la notable solidaritat. 

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL I SEGUIMENT 
 
L’objectiu del servei d’atenció social i seguiment és el de treballar els diferents aspectes que 
fan que la persona pugui avançar autònomament cap a la seva inserció social i laboral.  
Durant l’any 2014 han estat ateses per aquest servei un total de 303 persones, de les quals se 
n’han derivat 2.334 actuacions (entrevistes, seguiments i acords). 
 
Les persones ateses, en un 42% són del Magrib, el 25% són de la resta del continent Africà 
(13.5% del Senegal i el 5% de Nigèria) i 20% de la Unió Europea (17% d’Espanya). La resta de 
persones un 11% són de Llatinoamèrica i un 1% d’Àsia.  
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Tal i com es pot observar en el gràfic, la població atesa és d’edats compreses entre 20 i 44 anys 
en la seva majoria, concentrant-se un 43% de les persones en la franja de 30 a 39 anys. 
 
De les persones ateses, el 52% estan en una situació administrativa irregular i el 47% tenen 
nacionalitat espanyola, són de la Unió Europea o tenen permís de residència de l’Estat 
Espanyol. 
 

 
Les persones ateses durant el 2014 
continuen sent majoritàriament persones 
soles, sense família directa a la ciutat de 
Manresa i per tant sense la primera xarxa 
de suport que acostuma a utilitzar la 
persona quan té dificultats. 
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En el gràfic es pot observar com un 38% de persones té règim de lloguer. Aquesta dada no 
determina quanta d’aquesta població té endarreriments en el seva relació d’arrendament, per 
tant no podem concloure que questa població tingui una situació d’habitatge estable. 
 
Un 30% viuen acollits en habitatges d’amics o coneguts. Aquesta situació pot ser estable ja que 
el lligam relacional és molt proper o pot ser una situació molt tensa perquè la persona està 
acollida per persones no molt properes o perquè el temps d’estada és molt llarg i la persona 
acollidora porta molt temps assumint les despeses d’aquesta persona.  
 
El 10% viu en una habitació rellogada, això significa que ha d’assumir mensualment el 
pagament d’aquesta i que majoritàriament al no haver-hi una relació relacional amb la persona 
que lloga el pis, si la persona acumula molts mesos impagats haurà de deixar aquest habitatge.  
 
Una de les situacions més vulnerables és quant la persona està en una habitatge abandonat o 
en rotació per diversos pisos (10%). En el primer cas hi ha dos aspectes que cal remarcar: 
- Per una banda la persona està realitzant una acció il·legal i per tant li pot derivar en un  

procés judicial, tenint en compte que el 52% de les persones ateses no tenen permís de 
residència, encara dificultaria més el seu procés de regularització administrativa.  

- Per altre banda les condicions d’aquests habitatges acostumen a ser d’infrahabitatge.  En 
la segona situació la persona no gaudeix d’un espai propi sinó que està acollit en diversos 
espais o habitacions. Aquesta situació genera molta inestabilitat i angoixa a la persona.  

 
Relacionat amb les dades anteriors s’ha de destacar que el 61% de les persones ateses des 
d’atenció social i seguiment no tenen cap tipus d’ingrés. Per tant no tenen mitjans econòmics 
per garantir cap de les seves necessitats bàsiques. 



 
SERVEI DE RECURSOS BÀSICS 
 

El servei de Recursos Bàsics procura satisfer les necessitats detectades pel servei d’atenció 
social i seguiment. Inclou totes les ajudes que es fan efectives tant a nivell econòmic com en 
espècies. Són ajudes valorades per la treballadora social i validades pel Consell. Les ajudes 
estan destinades a cobrir necessitats bàsiques i són una eina necessària per a poder arribar 
més profundament a cobrir les necessitats i recursos de la pròpia persona, ja que permeten 
planificar i realitzar l’acompanyament des d’un punt de vista diferent a com la persona ha 
arribat a Càritas. Les ajudes formen part de l’engranatge que permet a la persona caminar cap 
a la seva sortida, faciliten la tasca de recuperació o permeten mantenir la situació a la persona 
evitant una davallada més profunda.  

 

En aquest quadre s’observa que les ajudes econòmiques són destinades a: alimentació, 
habitatge, salut, transports i tràmits de documentació i educació. Aquí no s’hi compten les 
ajudes lliurades en espècie. Aquestes han estat: 2.988 lliuraments d’aliments, 98 lliuraments 
de roba, 30 lliuraments de mobiliari, utensilis de cuina i electrodomèstics en préstec, i 124 de 
bolquers. Aquest any s’han destinat més recursos a la reutilització i reaprofitament de mobles i 
electrodomèstics. 

Aprofitem per agrair sincerament el pensament i l’acció de moltes persones que en el dia a dia, 
de manera altruista, comparteixen el menjar i els béns fent-los arribar a Càritas. Permetent 
omplir el rebost de lliuraments setmanals d’aliments i les ajudes del servei.  

 

 

 

 



SERVEI DE SUPORT TERAPÈUTIC 
 

Aquest servei pretén donar suport emocional a les persones que ho sol·liciten. Són sessions en 
format individual i generalment amb una periodicitat setmanal. Les persones voluntàries són 
psicòlegs o terapeutes acreditats amb experiència en atenció directa a persones. 
 
Durant l’any 2014 ha augmentat els voluntaris que ofereixen la seva ajuda des de diverses 
vessants terapèutiques, hem passat de 5 a 7 voluntaris.  
 
També aquest any s’ha obert un acord amb l’Associació Pigmalió, que treballen en prevenció i 
tractament psicològic, per tal de poder-hi derivar a persones, en funció de les seves places 
disponibles. 
 
En el 2014 han fet us del servei de suport terapèutic 19 persones.  
 
 
PISOS DE PAS 
 

El projecte ha ofert allotjament a 27 persones al llarg de l’any. Per edats són 14 adults, 1 
persona gran i 12 infants distribuïts en 12 nuclis familiars. La tipologia de llars queda recollida 
de la següent manera: 6 famílies monoparentals, 4 persones soles, 1 parella i 1 nucli familiar. 
Es destaca la resposta que es dóna amb prioritat a les situacions de vulnerabilitat amb la que 
es troben les famílies monoparentals.  

Al llarg de l’any han entrat  8 noves unitats familiars (dues d’elles de manera molt temporal) i 
han sortit del recurs 5 unitats familiars.  

A desembre de 2014 es troben allotjades en els 6 pisos disponibles un total de 8 unitats 
familiars (22 persones). És de destacar que actualment 2 dels pisos són compartits per 
persones que no formen part de la mateixa unitat familiar. Això requereix una entesa, 
mediació i seguiment per part de l’entitat. Tot i així, aquest any, la convivència s’ha considerat 
en general beneficiosa per a les persones i poc problemàtica. 

El 2014 s’ha seguit comptant amb el mateix nombre de pisos cedits fins ara i s’hi ha afegit la 
posada en marxa de l’allotjament ofert per la Parròquia de Sant Pere Apòstol iniciant el març el 
seu primer acolliment. Les col·laboracions amb la Casa Sacerdotal i la Comunitat Vedrunes de 
Manresa es consoliden i segueixen permetent donar cobertura a les necessitats de les 
persones. A la vegada el suport de voluntaris en la tasca d’acompanyament a les persones és 
recolzada a finals d’any per 2 voluntàries de suport.  

El projecte facilita que les persones puguin fer un progrés considerable en la millora de la seva 
situació permetent tenir garantides les necessitats bàsiques. Això fa que la persona pugui 
centrar-se en resoldre aquells aspectes necessaris que li permetin la reinserció sociolaboral.  

 



PROMOCIÓ I INSERCIÓ SÒCIOLABORAL 
 
ACTIVA’T 
 
Des del projecte Activa’t mantenim les dues línies de treball: L’ “Activa’t Restauració de 
mobles” i l’ ”Activa’t per viure de l’hort”. 

Ambdós projectes es consoliden i mantenen la 
tendència en quant a participants. En el primer, la 
formació en tècniques de reparació i restauració de 
mobles, manté el perfil d’usuaris arribats de nou i que 
paral·lelament segueixen formacions d’habilitats 
bàsiques i transversals, i el segon que forma en 
habilitats tècniques agrícoles i potenciant 
l’autoocupació, en el qual el perfil de participants és 
més heterogeni. 

Durant el 2014, en el projecte “Activa’t Restauració de mobles” s’ha fet 
una formació practico-teòrica continuada, incidint en les tècniques per 
dur a terme una correcte restauració de mobles. Al mateix temps, s’han 
realitzat pràctiques restaurant els mobles de l’aula magna de l’IES Lluís 
de Peguera, entre altres pràctiques de mobiliari divers. 

En el projecte “Activa’t per viure de l’hort”, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Manresa, també s’ha dut a terme la formació practico-
teòrica continuada d’agricultura ecològica, incidint en la polivalència en 
les feines del camp i en el maneig de petita maquinària amb seguretat.   

Durant aquest any, s’ha treballat la terra durant tot el cicle anual, 
permetent veure als participants les diverses tasques a fer per ser 
autònoms en un hortet per l’autoconsum, així com aprendre habilitats 
tècniques per treballar en el món agrícola, sigui per compte d’altri o per a un mateix, 
potenciant així, l’autoocupació. També s’han fet visites a experiències empresarials afins, s’ha 
participat en xerrades i formacions complementàries com plans d’empresa o informàtica.  

Al final de l’any, tenim un grup consolidat de participants que comencen a esdevenir autònoms 
i inicien pràctiques de comercialització dels propis productes agrícoles. 

Les perspectives per el proper any, són consolidar el grup que inicia les pràctiques de 
comercialització, iniciar un nou cicle de formació amb nous participants, mantenir i millorar la 
formació complementària tècnica, sobretot de murs de pedra seca i poda de fruiters i incidir 
en la inserció sociolaboral dels participants del projecte... 
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ATENINSER 
 

ACCIONS REALITZADES EL 2014 

Hem desglossat el projecte en tres parts diferenciades per dedicar-nos més especialment i 
específicament a cadascuna de les etapes del procés que fa una persona: formació, orientació i 
intermediació. En total s’han atès 118 persones que han participat en els diversos projectes de 
l’àmbit de la inserció sociolaboral en els que es procura fer un acompanyament acurat i proper 
a cadascuna de les persones. 

S’ha seguit oferint el Cuida’t, grup de suport a les dones cuidadores, tenint en compte la 
demanda d’aquestes. S’han realitzat fins a 10 sessions amb la participació de 15 dones. Aquest 
projecte s’ha pogut realitzar ja que s’ha comptat amb les hores d’una professional en 
pràctiques. 

 

Amb l’objectiu de garantir un servei de qualitat a les 
famílies que requereixen un suport d’atenció en el 
seu domicili, continuem apostant per dedicar-nos a 
la formació especialitzada en aquest àmbit. En 
aquest 2014 hem realitzat el curs bàsic d’Ateninser, 
que s’ofereix des del 2005 i també hem realitzat el 
curs d’atenció sociosanitària que suposa un 
perfeccionament i millora de les competències 
laborals per a les dones que ja tenen experiència en 
aquest àmbit. Per altra banda i degut a la necessitat 
detectada en anys anteriors, s’ha seguit fent una 
formació específica en l’àmbit de les habilitats sociolaborals i previ a l’Ateninser, hem realitzat 
un nou curs dedicat a millorar aquestes competències.  

En l’àmbit de l’orientació laboral hem començat a 
introduir alguns canvis en la nostra atenció a les 
persones aportant un nou enfocament centrat en el 
treball per competències. Per altra banda, volem 
seguir potenciant el seguiment i suport del pla de 
treball i recerca activa de feina. Per altra banda, 

continua sent necessari treballar en l’adquisició d’eines per tal de reubicar-nos en el context 
global actual. 



Tot i la situació general de crisi, en aquest 2014 
s’han inserit 52 persones en 94 llocs de treball. Per 
tal de garantir la continuïtat en els llocs de treball 
es procura fer un bon seguiment i acompanyament 
tant de les dones com de les famílies. Aquest 
seguiment es reflexa en nombre d’intervencions 
per a realitzar la intermediació. Degut a la 
consolidació del projecte per aquesta manera de 

treballar, moltes famílies segueixen confiant en el servei per atendre les necessitats que tenen 
d’atenció a persones dependents en el seu domicili. 

Com en els darrers anys, seguim treballant per a la regularització i contractació de les dones. 
En aquest any s’han aconseguit 4 regularitzacions i s’han acompanyat les renovacions dels 
permisos de residència i treball de les dones que ho han requerit. Per garantir que la 
contractació i l’alta a la seguretat social es realitzi adequadament, des del mes de setembre 
hem iniciat un conveni amb una gestoria que realitza les tasques més administratives. 

 

REALITAT DETECTADA 

La situació de les famílies més vulnerables continua essent precària. Les dones que atenem ens 
relaten com els seus homes -en el millor dels casos- deambulen literalment per diverses ciutats 
i països en la recerca d’una feina que, en cas de trobar-ne, és tan precària que no aconsegueix 
compensar l`absència, i que comporta que les dones quedin al càrrec de totes les 
responsabilitats familiars. Amb aquesta realitat a les espatlles, no ens hem d’estranyar que les 
dones acceptin feines precàries, esporàdiques, a demanda i disposició de l’ocupador, sense 
regularitzar i sense cap tipus de seguretat ni protecció (habitualment en servei domèstic sense 
contracte ni alta a la seguretat social)... i amb més exigències que les feines regularitzades. 

Per altra banda, la reducció de les ajudes a les famílies amb persones en situació de 
dependència provoca que aquestes no comptin amb els recursos econòmics necessaris per 
poder contractar el servei que necessitarien i per tant s’exigeix molt a les dones en els 
resultats de les seves tasques, la seva disponibilitat i es redueixen les seves condicions laborals. 

Després d’haver acompanyat i mediat molts processos de regularització en els últims anys, 
també detectem molta angoixa per part de les dones per la pressió que tenen per poder 
mantenir la seva situació administrativa. El fet d’estar permanentment pendents de cotitzar a 
la seguretat social per a renovar els permisos de residència i treball fa que moltes dones 
generin deutes econòmics per aquest fet, a més d’haver d’assumir els costos de pagament de 
les taxes d’aquests tràmits. 

Finalment, es fa necessari aprofundir en el treball basat en les habilitats i les competències de 
les persones i no tant en les seves mancances o limitacions. De la mateixa manera, cal 
continuar apostant per la formació que professionalitza i dignifica l’àmbit del treball a la llar. 

Per concloure, no podem deixar de dir que és admirable la capacitat de gestió que tenen 
aquestes dones en la seva vida quotidiana, responent a totes les obligacions de les quals es fan 



càrrec: atendre casa seva i els seus fills, moltes vegades amb el marit absent, responent a les 
demandes de l’administració i en les cites als diferents serveis (Serveis Socials, SOC, Càritas...) 
acompanyar la canalla a l’escola així com mantenir la comunicació amb aquesta, complir a la 
feina amb l’exigència que se’ls demana, mantenir al dia la seva situació administrativa, etc.  

 
FORMACIÓ GLOBAL I TALLER DE COSTURA PER A DONES NOUVINGUDES 

 

Formació Global és un projecte d’alfabetització per a 
dones nouvingudes que inclou també un espai de 
trobada al voltant de la costura i confecció de peces 
de roba. Durant les classes s’ofereix un servei de 
guarderia on dues voluntàries es fan càrrec de la 
mainada mentre les seves mares aprofiten la 
formació. 

Aquest projecte es duu a terme gràcies a la dedicació de 20 voluntàries (10 en alfabetització, 8 
en costura i dues mainaderes). 

Per al curs 2014-15 s’han inscrit i participen en el projecte 99 alumnes. Les classes 
d’alfabetització és fan dos dies a la setmana durant 1,5h i les alumnes es divideixen en 6 
classes segons el seu nivell d’idioma. D’aquestes alumnes, 41 s’han inscrit a les sessions de 
costura i confecció, que tenen lloc un dia a la setmana també durant 1,5h. 

Com cada any, el curs ha tingut força més demanda que les places disponibles. De les 99 
places, 60 han estat per alumnes ja inscrites l’any anterior i 39 han sigut places per a noves 
alumnes. 

A final d’any només 5 alumnes s’han donat de baixa per falta d’assistència. 

 

INICIACIÓ A LA LLENGUA I CULTURA DEL PAÍS 
 

El projecte d’iniciació a la llengua i cultura del país es du a terme en classes impartides pel 
voluntariat, dos cops a la setmana. El curs 2013/14 va acabar amb 67 alumnes i el curs 2014/15 
es va iniciar amb 63 persones inscrites.   

El curs es realitza en 6 classes simultànies, que es duen a terme gràcies a la col·laboració de 11 
voluntaris i voluntàries. Durant el curs es fan diferents sortides culturals que han estat 
valorades molt positivament per l’alumnat. 

 

 

 



 

CENTRE DE CULTURA I TALLERS PRÀCTICS 
 
El projecte Centre de Cultura és un espai relacional per a aquelles 
dones mancades de xarxa social o bé nouvingudes al país. Es tracta 
d’un grup obert al llarg del curs on s’hi realitzen diferents activitats, 
encarades, per una banda, a l’aprenentatge de la llengua i per altra, a 
la creació de xarxa de suport entre les participants. 
Durant el curs 2013/14 en l’espai Centre de Cultura es va dur a terme 
un taller d’arpilleres (dibuixos cosits) que va culminar en una 
exposició a la seu de Càritas Manresa. També es van realitzar altres 
tallers de manualitats i sortides culturals.  
 
Tant els tallers com les classes de llengua són impartides per 3 voluntàries. 
 
El grup inicial es composa de 25 participants, però al tractar-se d’un grup obert, el nombre de 
participants va variant al llarg del curs. 
 
 
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: REFORÇ ESCOLAR 
 
Actualment  11 voluntaris i voluntàries duen a terme el projecte de Reforç Escolar, atenent a 
13 alumnes. En aquest espai es realitza seguiment de l’agenda, suport en la realització de les 
tasques escolars i en la preparació dels exàmens. 
 
Tot l’equip de voluntariat es troba dos cops l’any per a posar en comú la tasca que es duu a 
terme i per a fer sessions formatives al voltant del reforç escolar. La majoria del voluntariat del 
projecte manté un contacte periòdic amb els i les tutores de l’alumnat, cosa que facilita la 
tasca de reforç. 
 



 
DADES ECONÒMIQUES I COL·LABORACIONS 
 

 

    

 MEMÒRIA ECONÒMICA DE CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA - 2014 

  
 

 

  
 

 

Acollida   121.255,89 

 
Acollida / Atenció social 121.255,89  

   
 

Inserció sòciolaboral   149.207,97 

 
Servei d'orientació laboral i plans de treball individualitzat 56.823,12  

 
Cursos formatius 33.243,46  

 
Economia social i solidària 59.141,39  

   
 

Inserció social   14.691,24 

 
Suport psico-social 253,20  

 
Serveis i accions destinades a infants i joves 3.647,08  

 
Serveis i accions destinades a persones adultes 10.790,96  

   
 

Habitatge   24.397,96 

 
Pisos acollida 24.397,96  

   
 

Formació   258,27 

   
 

   
 

DESPESES   309.811,33 

   
 

   
 

   
 

Socis 86.941,55 
 Donatius i llegats 83.758,13 
 Campanyes 24.593,94 
 Subvencions oficials 98.950,98 
 Subvencions d'entitats privades 19.274,66 
 Altres ingressos 49,25 
 

   
 

INGRESSOS   313.568,51 

   
 

   
 

Resultat exercici   3.757,18 
 
 
 



Totes les dades que donem en aquesta Memòria són un resum dels indicadors que tenim 
recollits i que posem a disposició de totes aquelles persones que desitgin conèixer-ho més a 
fons. 
 
Una vegada més fem evident el retorn social que arriba a tenir la nostra activitat, de manera 
que si al pressupost comptable li assignem el valor 100 i hi afegim la valoració econòmica de 
les ajudes en espècie concedides i el treball del voluntariat assignat als projectes, aquest any el 
resultat final arriba a tenir una aproximació de 162. Per tant, podríem afirmar que el resultat 
de tota la nostra activitat social queda multiplicat per 1.62.  

I com que no tot són sols resultats econòmics, hem de agrair que el conjunt de tota l’activitat 
ha estat possible gràcies a la implicació de les administracions, empreses i col·laboradors 
habituals; però també de diferents iniciatives  puntuals que ens han fet costat durant aquest 
2014, en especial:  

-      l'Ajuntament de Manresa, pel suport en actes solidaris i el projecte dels horts, 

-  La Congregació de les Germanes del Sagrat Cor i la Fundació Germà Tomàs Canet, per 
la cessió dels seus espais per poder-hi desenvolupar activitats conjuntament, 

- les col·laboracions amb diferents entitats: Federació AAVV, Tots fem Bages, Òmnium 
cultural, Creu Roja,  l'AAVV del Barri Vell, La UBIC i les altres associacions de 
comerciants, la Fundació La Caixa, etc... 

 
-  el suport de les parròquies, 

 
- i tot el voluntariat implicat que ens ha donat un generós suport. 
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