
 

Nadal 2017

de la solució contra la pobresa

fes-te de Càritas!

SIGUES PART

L’Acció social 
de Càritas

Les Càritas de la diòcesi de Vic estem a: 

CALLDETENES

IGUALADA

SANT HIPÒLIT 
DE VOLTREGÀ

SANTA MARGARIDA 
DE MONTBUI

VILANOVA 
DEL CAMÍ

VALL DE 
BISÀURA

 fes-te soci
de Càritas

entra a www.caritasbv.cat

      

      

      

Inclusió 
social

Habitatge

Inserció 
sociolaboral 
i economia 

social i solidària

Necessitats 
bàsiques

Càritas Diocesana de Vic, 
formada per totes les Càritas del 

Bisbat de Vic, és una en�tat de 

l’Església catòlica, amb personalitat 

jurídica pròpia, que té com a 

objec�u promoure, coordinar, 

harmonitzar i realitzar l’acció social 
de la diòcesi, a la llum de l’Evangeli 

i de la Doctrina Social de l’Església.

   Acolliment i       
   atenció social

La missió de Càritas és: 
    acollir les persones que es troben 

en situació o risc de pobresa i exclusió 

social, especialment les més vulnerables,  

    acompanyar-les en el seu procés de 

promoció i desenvolupament integral, 

    analitzar i incidir en les causes de la 

pobresa i treballar per la jus�cia social.



 

 

Inserció 
sociolaboral 
i economia 

social i solidària

   Acolliment i       
   atenció social

El servei d’acollida és la porta d’entrada de les 
persones que s’adrecen a Càritas en recerca 
de suport.  És  l’espai per a  l’escolta, l’ orien-
tació,  i l’acompanyament.  

       5.397 persones s’han bene�ciat dels 
serveis d’acollida i atenció social. 
•     19 Punts i serveis d’acollides parroquials i 
arxiprestals. 

A Càritas acompanyem les persones en el 
desenvolupament de les seves competències 
professionals per facilitar la inserció laboral i 
promoure la seva par�cipació social. 

      503 persones acompanyades en i�neraris 
integrals d’inserció. 
       176 inserides laboralment. 
       17 persones han estat contractades a 
l’empresa d’inserció Treballs i Serveis Tapís 
(tèx�l o neteja) amb qui hi tenim un conveni de 
col·laboració.
       Creiem i promovem l’economia solidària 
mi�ançant els projectes d’hor�cultura,  el 
reciclatge de la roba,  i el comerç just (Oikia). 

Càritas, a través dels seus projectes, atén a 
persones i famílies per tal de donar respos-
ta a les seves necessitats bàsiques no 
cobertes, promovent així el seu desenvolu-
pament.

       Ajuts des�nats a alimentació com a  
dret universal bàsic.
       Col·laboració i coges�ó del projecte en 
diversos municipis.
       Ajuts des�nats a cobrir les necessitats 
bàsiques de roba, salut i subministra-
ments de les llars.
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Necessitats 
bàsiques

Inclusió 
social

Des de Càritas potenciem la inclusió social de 
les persones facilitant la par�cipació en la 
xarxa social comunitària.
       
       Facilitem que  350 infants i adolescents 
par�cipin en les ac�vitats extraescolars i de 
lleure.
       Oferim suport en l’aprenentatge de la 
llengua i l’alfabe�tzació a 214 persones 
adultes.
       Fem companyia i suport a 133 persones 
grans i/o que estan soles.

Habitatge
L’habitatge és un dret universal. Des de 
Càritas donem resposta a aquesta necessitat 
bàsica oferint l’accés a una llar digne de 
manera temporal, ja sigui mi�ançant els pisos 
de pas o la masoveria urbana.

       217 persones acollides i acompanyades 
des dels projectes d’habitatge.


