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PRESENTACIÓ

Voldria que les meves paraules en aquesta presentació de la memòria anual 
de la nostra Càritas Diocesana siguin una invitació a una mirada agraïda 
i compromesa.

Una mirada
Que ens permeti conèixer la realitat de la nostra Càritas Diocesana i, si és 
el cas, trobar-nos-hi presents en el que nosaltres hi estem fent i ens sentim 
implicats.

Que ens faci pensar en moltes persones: gent atesa i voluntaris i voluntàries; 
col·laboradores i personal contractat,...  les que creuen en el què és i fa Càritas... 
la gent de cada una de les parròquies i pobles del nostre bisbat, les entitats 
i institucions amb qui col·laborem... i ens recordi que només amb els altres 
podem tirar endavant tota la feina que estem duent a terme, i que és amb els 
altres que aprenem, creixem, revisem, construïm... i transformem.

Agraïda
Perquè són les cares que ens són més conegudes, adrecem la mirada cap a les 
persones properes a nosaltres, les del nostre equip, grup, barri, parròquia, 
poble o ciutat... , les dels que se’ns acosten demanant ajuda i les que acollim i 
acompanyem, les que ens ajuden, les que –de la manera que sigui- col·laboren 
en les activitats, projectes, serveis que duem a terme... I recordant-les, 
diguem-nos gràcies.

Compromesa
I diguem-nos que no volem quedar indiferents al patiment dels altres, que 
creiem en el treball en grup, que volem caminar amb Jesús que va passar pel 
món fent el bé i va donar la seva vida perquè nosaltres -tots- tinguem vida, 
i que –tot i les nostres febleses, mancances, errors i debilitats- no ens volem 
cansar de cansar-nos en el treball per un món de germans, on tots hi puguem 
viure amb dignitat.

I per això, quan arribem a l’última pàgina d’aquesta memòria, no oblidem 
que després d’aquesta n’hi ha més que ja estem escrivint. Visquem-les fent 
nostre el que ens diu el lema de l’actual Campanya Institucional de Càritas... 
El teu compromís millora el món.

RAMON DONADA I MADIROLAS
Delegat Episcopal de Càritas Diocesana de Vic

EL CONSELL DIOCESÀ

President: Mons. Romà Casanova Casanova. Delegat episcopal: Mn. Ramon Donada Madirolas. Directora: Gna. Adoració 
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Directora Càritas Arxiprestal d’Anoia-Segarra: Montserrat Roca Tort. Coordinador Càritas Arxiprestal Bages-Sud: Fer-
mí Massana Simón. Coordinador Càritas Arxiprestal Guilleries-Congost: Xavier Puigdevall Puigmasdevall. Coordinador 
Càritas Arxiprestal Lluçanès: Josep Ferrer Rojas. Director Càritas Arxiprestal de Manresa: Jaume Espinal Farré / Josefina 
Farrés Arderiu. Coordinadora Càritas Arxiprestal Ripollès: Casilda Gómez De la Peña. Coordinadora Càritas Arxiprestal 
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2- El NOSTRE 
MODEL D’ACCIÓ 

SOCIAL

1- PLA DE 
VOLUNTARIAT 

DIOCESÀ 

El Consell Diocesà va aprovar al febrer del 2017 el Pla de voluntariat diocesà 
i es delegà a la Comissió Diocesana del voluntariat que en faci un seguiment i 
elabori un pla de formació.

El Pla de voluntariat és un instrument d’orientació suport i promoció adreçat a tots 
els agents de Càritas, per esdevenir un punt de partida del treball amb les persones 
voluntàries.

Aspectes clau :
•	 Està en consonància amb el Model d’Acció social de Caritas, situant al centre la 

persona i l’acompanyament. Acompanyar i acompanyar-nos.
•	 Té una mirada de procés, que es concreta en un itinerari flexible i dinàmic de 

les persones  voluntàries
•	 S’adapta a la realitat social i a la mateixa comunitat cristiana, obert a la vida de 

les Càritas parroquials i arxiprestals, a les seves inquietuds i prioritats.

1. LA PERSONA COM A CENTRE
La persona, en tant que posseïdora de la màxima dignitat possible, en tant que és-
ser integral i social i en procés de fer-se en la societat i de fer societat, esdevé eix i 
centre fonamental de la nostra acció. 

2. ENS MOU L’AMOR
La Caritat entesa com la realització de l’amor de Déu, i l’amor com a experiència 
profunda de l’humà que es realitza en la justícia i es transcendeix en la caritat, es-
devenen la motivació fonamental per a la nostra acció. 

3. L’ESGLÉSIA COM A SAGRAMENT
L’Església és signe i sagrament de l’acció amorosa de Déu que genera una comu-
nitat encarnada, pasqual i escatològica. És comunitat cristiana sencera qui desen-
volupa la tasca del servei de manera complementària a l’anunci i a la celebració. 

4. INMERSOS EN LA REALITAT
La pobresa i l’exclusió són el marc i l’espai clau per a la nostra acció. Són el signe 
més evident de la crisi de civilització en què la realitat s’ha embarcat. Constitueixen 
el senyal més visible i significatiu d’un model social que va en una direcció que no 
és conforme al projecte de Déu per a la humanitat. 

La base on neix i es fonamenta Càritas són les comunitats parroquials. 
L’animació comunitària que promouen Càritas Diocesana, les Càritas Arxipres-
tals i les Càritas interparroquials sobre les seves parròquies, consisteix en di-
namitzar i desenvolupar els grups de Càritas parroquials, fomentant l’Evangeli 
de la Caritat, del servei, i de compartir els béns. 

Es valora:
• Que es van concretant les quatre prioritats del Pla Diocesà 2017/2020: l’acolliment 
i l’acompanyament, la formació permanent, les accions han d’ajudar a créixer i pro-
vocar apoderament i cuidar l’espiritualitat i animar la comunitat cristiana.

• Que continua sent una prioritat la relació i la implicació amb el conjunt de la co-
munitat cristiana. 

• Que a nivell diocesà s’està fent una revisió dels projectes i serveis 
per adequar-los a les noves necessitats i possibilitats. . 

• Que la relació i el treball amb les entitats i les institucions 
és una realitat consolidada.

3- LA NOSTRA 
PRESÈNCIA AL 

TERRITORI 



4memòria 2017Càritas Diocesana de Vic

LES PERSONES  VOLUNTÀRIES

El voluntariat a Càritas és el pilar bàsic de la seva acció caritativa. “És la realit-
zació del compromís comunitari fratern, solidari i amb els últims. El voluntari 
acompanya, promou, dóna suport, potencia, detecta, valora  la persona, i diu 
sense paraules que es pot comptar amb ella” (Model d’ Acció Social de Càritas)

1.022 persones voluntàries han col·laborat en els diferents projectes amb un 
total de  54.116 hores de dedicació.

30% homes 
70% dones 

9% joves 
49% adults 
42% majors 64 anys

“Em dic Fina, des de fa 12 anys que sóc voluntària de l’espai d’acollida parro-
quial de Càritas Roda, on mitjançant l’escolta, l’orientació i el suport, procu-
rem ajudar, sempre que ens és possible, a les persones que s’adrecen a no-
saltres. Estar a l’acollida, enmig de tanta diversitat social, cultural, religiosa, 
m’ajuda a mirar-me el món, des dels ulls de la fe i posar-hi el meu granet de 
sorra.“

LES PERSONES  CONTRACTADES

Les persones contractades per Càritas són professionals que treballen al cos-
tat de les juntes i dels voluntaris per facilitar entre tots que els valors i la mis-
sió de l’entitat s’esdevinguin realitat.

Aquest any 2017 han treballat 53 professionals, dels quals 5 han estat contrac-
tes de substitució, 7 temporals i 41 indefinits. En total representen 52.702 hores 
de treball.

El juny de 2017 es va signar l’acord laboral d’adhesió de Càritas Diocesana de Vic 
al conveni col·lectiu de treball d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres 
en situació de risc. Un acord de la direcció amb el personal contractat per passar 
del conveni d’oficines i despatxos al conveni de Catalunya d’acció social.

I durant tot l’any, des de la Comissió del catàleg de llocs de treball, s’han defi-
nit les funcions i les tasques del personal contractat i les funcions directives, 
la missió i les responsabilitats. Un catàleg per conèixer el lloc de cadascú en 
l’organització, què ha de fer i què s’espera que faci.

4- LES PERSONES 
QUE FORMEM 
CÀRITAS 

1.022 persones voluntàries 
i 53 professionals han de-
dicat més de 105.000 ho-
res en els diferents projec-
tes que impulsen les Càritas 
de la diòcesi.
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La formació a Càritas està configurada des del seu ser i des del que està cridada 
a fer, des de la seva identitat. A la vegada la formació està orientada a facilitar 
i profunditzar la identitat de Càritas en el seu ser i fer. La formació dona forma 
i continguts a la formació, i aquesta dona solidesa i consistència a la identitat. 
(Document marc sobre la formació a Càritas)

 FORMACIÓ REALITZADA A TOTA LA DIÒCESI

• Acompanyar. Xerrada i posada en comú d’experiències
• Jornada formativa sobre repensar l’Acció social (personal contractat per tota 
la Diòcesi)

PER ARXIPRESTATS    

 Arxiprestat Anoia-Segarra 
• Formació sobre l’ensenyament d’una segona llengua 
• Dones i Islam a Catalunya
• La precarietat laboral i les seves conseqüències
• El valor del voluntari, avui.

 Arxiprestat Guilleries-Congost
• L’ acompanyament dels voluntaris a Caritas (Caritas parroquial de Tona)

 Arxiprestat de  Manresa 
• Tenir cura i acompanyar persones 
• Treball d’ equip ( dirigida a les persones treballadores)

Arxiprestat Ter-Collsacabra
• La idea de Tolstoi sobre el voluntariat (Càritas interparroquial de Torelló)

Arxiprestat de Vic
• Curs de manipulació d’aliments 

Diferents arxiprestats 
• Formació inicial per a voluntaris (Bages, Manresa i Ter-Collsacabra)

ALTRES

12 agents de la Diòcesi han participat a la Jornada de formació de Càritas Cata-
lunya.

2 persones a l’ Escuela de Verano y de La Caridad de Càritas Espanyola.

3 persones van participar al Congreso de Càritas Gipuzcua Los retos de la Ac-
ción social.

FORMACIÓ EXTERNA D’ALGUNS PROFESSIONALS

• Curs d’intervenció amb fills i filles víctimes de la violència masclista

• Ennegrama: una eina de reflexió i coneixement personal

• Sessió formativa  sobre La facturació electrònica 

• Curs d’ Intervenció familiar sistèmica

 

5- LA FORMACIÓ 
COM A EINA DE 

TRANSFORMACIÓ

S’han organitzat un total 
de 12 accions formatives 
dirigides a les persones 
que formem Càritas.
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Hem acollit i acompanyat 
4.513 persones a través 
dels diferents projectes i 
accions socials. 

Ens mou el compromís d’atendre a la persona com un ser únic, amb les seves 
potencialitats i capacitats. Vetllem per la dignitat de la persona com a valor 
central de la nostra acció social. Volem acollir i atendre a tothom i fer-lo partí-
cip dels seus projectes vitals.

S’HAN ATÈS 4.513 PERSONES 

•	 Homes: 45% 
•	 Dones: 55 %

•	 62% persones adultes.
•	 32% infants i joves
•	 6% persones majors de 64 anys

•	 El 62% de les persones ateses són d’origen estranger. 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER ARXIPRESTATS
Anoia-Segarra: 447
Bages Nord: 310
Bages Sud: 73
Guilleries-Congost: 665
Manresa: 621
Moianès: 146
Lluçanès: 98
Ripollès: 395 
Ter-Collsacabra: 852
Vic: 906

L’acollida i l’acompanyament des dels projec-
tes d’acció social; la nostra raó de ser.

Des de les diferents Càritas acompanyem a les persones i els seus processos 
personals, procurant estar al seu costat, des del respecte i amb una mirada apre-
ciativa. És a partir de les trobades amb les persones que podem conèixer, oferir 
el suport necessari i construir relacions de confiança. 

A Càritas organitzem l’Acció social en Programes, projectes i accions. 

PROGRAMA D’ACOLLIDA I ATENCIÓ SOCIAL: 2.805 persones ateses 
PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL: 594 persones
PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL: 994 persones 
PROGRAMA D’HABITATGE: 120 persones

Els projectes d’acció social han estat possibles gràcies al treball de les persones 
contractades i voluntàries de l’entitat. 

El finançament per aquests programes ha estat possible gràcies a les aporta-
cions de socis, donants i empreses, subvencions públiques dels Ajuntaments, 
Administració autonòmica, Diputació de Barcelona i Girona, Administració esta-
tal a través del IRPF, Fons Social Europeu a través del POISES, i d’entitats i fun-
dacions privades: Inditex, La Caixa, Banco de Santander a través del Programa 
de Apoyo al Empleo.

6- LES PERSONES 
SÓN EL  CENTRE DE 
LA NOSTRA ACCIÓ 
      SOCIAL
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El 50% de les persones 
ateses són famílies amb 
fills i augmenten el nombre 
de persones soles

PROGRAMA D’ACOLLIDA I ATENCIÓ SOCIAL

El Servei d’Acollida és el primer contacte que des de Càritas es té amb la per-
sona que demana suport, i és important crear un vincle de confiança i coope-
ració. És un espai per acollir i escoltar persones amb diferents tipus de dificul-
tats i també moltes potencialitats.  

ESPAIS I SERVEIS D’ACOLLIDA: 23

S’han atès:
• Persones que s’han beneficiat: 11.223 persones
• 1.116 llars amb fills                  • 231 llars sense fills  
• N ajuts econòmics: 2.194     • N d’ajuts en espècies: 7.689
• 689 persones que viuen soles
 
Tipologia de respostes:
• Lloguers, pensió i subministraments llar 16,86 %
• Alimentació 57,17 %              • Roba, calçat i estris per a nadons 13,39 %
• Salut i higiene 5,45 %           • Transport i desplaçaments 3,22 %
• Educació 2,43 %                       • Altres 2 %

ALTRES PROJECTES I ACCIONS

Robers parroquials: 21 

Centres de Distribució d’Aliments Solidaris: 31. Els aliments procedeixen dels 
excedents de comerços, empreses, Banc d’aliments i UE. 

161 persones han necessitat un àpat calent al dia per poder cobrir la necessitat 
bàsica com és l’alimentació, al Menjador social de Vic. 

200 persones han pogut tenir un espai per la higiene i cura personal així com un 
espai lúdic, relacional i d’escolta al Racó d’acollida de Caritas Arxiprestal de Vic.

37 famílies han rebut suport des del propi domicili mitjançant el projecte Neces-
sitats amagades. 

El Servei d’Orientació Jurídic ha atès a 110 persones 

HI HAN COL·LABORAT 622 PERSONES VOLUNTÀRIES

  Dades econòmiques
                  Cost econòmic del programa: 878.142,98 Euros.

• Segueixen sent majoritaris els percentatges d’ajuda destinats a cobrir les 
necessitats més bàsiques de les persones ateses. Hi ha Càritas que estant re-
flexionant per a buscar fórmules que dignifiquin l’ajut d’aliments, com les tar-
ges moneders
 
• Es segueix constatant la necessitat de donar suport per a lloguer i subminis-
trament de la llar, ja que la precarietat de les famílies ateses és “persistent” i 
s’allarga en el temps, perquè les polítiques d’habitatge encareixen el seu preu i 
dificulten encara més la inserció social de les famílies. 

• Constatem la necessitat de suport i orientació en aquells aspectes i procedi-
ments legals, que provoquen un greuge afegit.

• Cada vegada percebem més que les persones a qui acompanyem tenen unes 
potencialitats que es desvetllen amb facilitat  en accions de grup.

• Proclamem la necessitat d’unes polítiques socials més justes, que augmentin 
les prestacions econòmiques i socials, així com els salaris en sectors de treball 
molt precaris i feminitzats .

• El repte d’Acollida i Atenció és  revisar i repensar el model actual de projectes de 
Distribució d’Aliments Solidaris, Robers i l’Acollida , per avançar cap a un model 
més integral i integrador, que promogui espais grupals de suport i apoderament.
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994 persones han 
participat en els projectes 
i accions de promoció i 
millora personal i social.   

L’acompanyament a 
través dels itineraris 
d’inserció ha permès 
millores en l’ocupabilitat  
i 213 insercions laborals. 

PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL

Des de Càritas volem promoure la igualtat d’oportunitats de les persones 
oferint-los un suport en el desenvolupament de les seves habilitats socials, re-
lacionals, personals que permetin la participació activa a l’entorn comunitari. 

994 PERSONES HAN PARTICIPAT EN ELS PROJECTES D’INCLUSIÓ SOCIAL

• 351 infants i joves han participat en activitats extraescolars i suport en la seva 
escolarització.  

• 569 persones adultes han participat en tallers d’aprenentatge de la llengua,  al-
fabetització i altres tallers educatius i terapèutics. 
• 70 persones en els projectes d’hort, tallers de fusteria i bosses de paper. 
• 81 persones grans han rebut acompanyament i suport social. 
• 23 dones han estat ateses a la Llar d’acollida per violència masclista.  

HI HAN COL·LABORAT
 94 persones voluntàries en els projectes d’infants i joves
 67 persones voluntàries en els tallers formatius
 27 persones voluntàries en els projectes de gent gran

  DADES ECONÒMIQUES
                  Cost del programa: 184.288,25 Euros.

• L’aposta per l’acompanyament socioeducatiu permet teixir vincles amb les per-
sones i amb l’entorn comunitari. 

• Cal continuar vetllant per les noves estratègies orientades  l’apoderament de les 
persones i els espais de suport mutu.

• L’aprenentatge de la llengua i l’alfabetització, garanteix més oportunitats per-
què les persones puguin participar en el teixit social comunitari.

• Els projectes destinats a infants i a les seves famílies han d’incidir en reduir les 
desigualtats socials i combatre la vulnerabilitat a la que estan sotmeses. 

• El suport social, i la companyia continua sent un repte per combatre la soledat, 
l’aïllament en la última etapa vital. 

PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL I ECONO-
MIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Des dels diferents projectes facilitem les eines necessàries perquè la persona 
pugui desenvolupar les seves competències personals i professionals, millo-
rar la seva ocupabilitat i augmentar així les seves oportunitats d’accedir a un 
treball digne. 
Des de Càritas continuem optant per desenvolupar les iniciatives d’economia 
social i solidària tot incidint en un canvi de model social i econòmic que posi al 
centra la protecció i la garantia dels drets de les persones.  

594 PERSONES HAN PARTICIPAT EN EL PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIOLA-
BORAL I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

• El 68 % han estat dones                   • 55% persones de 30 a més de 45 anys
• 79 % origen estranger                      • 41% estudis inicial i d’educació primària

• 259 persones han seguit un itinerari laboral, 84 han participat en els tallers de 
mercat laboral i millora de les competències professionals.
• 7 cursos formatius amb pràctiques a les empreses on han participat 110 persones.  
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El dret a l’habitatge segueix 
sent una necessitat bàsi-
ca per les persones que 
acompanyem; 122 perso-
nes s’han beneficiat de les 
Llars d’acollida temporal i 
Masoveria urbana.

• 218 persones han participat a la intermediació laboral.
• S’han establert 350 contactes amb ofertes particulars i 117 empreses 
• 175  persones s’han inserit a un o més llocs de treball. El nombre d’insercions 
oscil·len a 213.
• 21 persones treballant en projectes d’economia social i solidària.  
• Fomentem el Comerç Just a través del projecte Oikia on s’han dut a terme 3 
accions de sensibilització. El volum de ventes de productes de comerç just ha 
estat de 7.828 Euros.

HI HAN COL·LABORAT 74 PERSONES VOLUNTÀRIES

  DADES ECONÒMIQUES
                  Cost del programa: 548.690,68 Euros.

• L’acompanyament personalitzat en els processos d’inserció sociolaboral és 
clau l’accés a un lloc de treball. El treball a la llar continua sent el sector on hi ha 
més insercions laborals. 

• Malgrat que les xifres globals augurin una davallada de la taxa d’atur, des de 
Càritas constatem que les condicions de feina de les persones que s’insereixen 
continuen sent tant o més precàries que durant la crisi i no els permeten sortir 
de la situació de pobresa. 

• La participació de persones en situació administrativa irregular determina els 
temps i les condicions d’accedir a un lloc de treball digne incrementant les si-
tuacions de vulnerabilitat. 

• Cal continuar avançant en les línies d’economia social i solidària, i iniciar nous 
projectes que tinguin en compte les persones que no poden accedir al mercat 
laboral. 

• Ens cal continuar estant actius en les accions de sensibilització, denúncia i 
incidència social per reclamar un treball digne.

PROGRAMA D’HABITATGE

L’accés a l’habitatge és un dret. Càritas davant la necessitat d’accés a un habi-
tatge digne disposa de les llars d’acollida temporal i el projecte de Masoveria 
urbana com a mitjà per acompanyar a les persones en els seus processos de 
desenvolupament personal, familiar i socials. 

• 33 famílies (120 persones) s’han beneficiat d’aquest programa. 
• 17 famílies han estat acollides en els 13 pisos de Vic, Manresa i Torelló , i 11 en 
el projecte de Masoveria urbana

HI HAN COL·LABORAT 9 PERSONES VOLUNTÀRIES 

    DADES ECONÒMIQUES
                    Cost del programa: 108.696,43 Euros.

• L’accés a l’habitatge com a dret bàsic no està garantit per moltes de les per-
sones que atenem.

• Els pisos d’acollida o els pisos de masoveria urbana donen resposta a famí-
lies amb situacions d’alta vulnerabilitat, però no són la solució a un problema 
estructural.

• Cal continuar incidint en la reivindicació de polítiques socials d’habitatge.  La 
dificultat de trobar habitatge de lloguer, els abusos econòmics o bé les con-
dicions d’insalubritat d’alguns dels habitatges ha portat a moltes persones a 
viure en situacions d’ocupació d’habitatges buits. 
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Breus relats d’acompanyament

“No tenia casa, no tenia nada....Cáritas me ha ayudado cuando más lo 
necesitaba. Me han escuchado mis problemas y me han acogido. Esto 
significa mucho porqué he aprendido la manera de hablar con la gen-

te, controlar mi carácter, he mejorado como persona. He aprendido a 
convivir con gente (...). Ahora ya tengo trabajo, un contrato, y con ello 

he podido hacer el trámite de mi documentación.”
Elisabet, mare de dues filles. VIC

“A través del projecte Fita (Inserció sociolaboral de Càritas Arxi-
prestal de Manresa) he participat en el curs de formació de la treball 

a la llar on he après què significa treballar. També he trobat el “ca-
rinyo que necessitava”. Ha estat una experiència nova i agraeixo la 

col·laboració dels voluntaris que han participat al curs i la relació amb 
totes les companyes.  He aconseguit una feina i això ens ha portat 

més equilibri i poder respirar una mica més a nivell familiar. Em sento 
amb ànims de continuar endavant.“

Mirem, mare de tres filles. MANRESA
 

“Després d’un any d’estar buscant feina i vivint amb la meva família 
en un pis ocupat, vam decidir anar a Càritas per participar en activi-
tats o projectes; em van proposar de participar del projecte de Maso-
veria urbana i ens va semblar que era una bona oportunitat que ens 
permetria viure amb més tranquil·litat, disposant d’un habitatge a 
llarg termini, i amb drets. He après a fer de manobre i fins i tot pot  ser 
un ofici pel futur “

Youssef, casat i pare de tres filles. MANRESA
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Breus relats d’acompanyament

“A l’escola m’expliquen el projecte Aprèn disfrutant de Càritas Tara-
dell i m’ofereixen que els meus fills puguin participar a les activitats 
extraescolars de les entitats del poble. El meus dos fills grans han  
participant en clases de reforç i després natació. I la filla petita aquest 
any ha començat a fer manualitats i dibuix. Per la família és molt im-
portant que els nostres fills puguin fer aquestes activitats i ells ho fan 
molt contents.“
Hanan, mare de tres fills de 15, 12 i 7 anys. TARADELL

 

“Les circumstàncies del meu país van fer que hagués de marxar del 
Marroc i després de viure a Almeria i França, al 2014 vaig arribar a 
Igualada per començar una nova vida i viure una altra experiència. 
No és fàcil deixar-ho tot, la teva família, els records, els teus amics i 
la gent que estimes (...) Per això i amb l’ajuda d’un amic vaig conèi-
xer Càritas, primer volia aprendre el català; perquè penso que t’obre 
moltes portes i et facilita la integració i la comunicació. Després vaig 
demanar altres ajudes com per exemple: aliments, lloguer i vaig també 
poder  participar en els tallers de l’hort, Oficis i Reciclem. Càritas m’ha 
donat l’esperança de seguir lluitant i m’ha donat molts cops de mà en 
moments de desesperació.“
S.T, de 39 anys i solter. IGUALADA
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Càritas té un triple compromís en l’àmbit de la comunicació, com és informar 
sobre l’acció que desenvolupem i la nostra experiència amb els col·lectius més 
vulnerables, denunciar les situacions d’injustícia i les causes que generen po-
bresa i exclusió i oferir alternatives, i sensibilitzar la comunitat cristiana i la 
societat en general envers l’exclusió social, implicant-los en la lluita contra 
l’exclusió.

DIFUSIÓ DE CÀRITAS

La difusió de Càritas s’ha fet a través de notícies, articles i entrevistes publi-
cades en diferents mitjans de comunicació de la Diòcesi de Vic, dels díptics, 
programes i publicacions de les Càritas Arxiprestals d’Anoia-Segarra, Manre-
sa i Vic, de les pàgines web de Càritas Diocesana i les Arxiprestals d’Anoia-
Igualada, Manresa i Vic i de les xarxes socials Facebook i Twitter.

ACCIONS DESENVOLUPADES

• Campanyes institucionals: Corpus, amb el lema Cridats a ser comunitat, i Na-
dal, Sigues part de la solució contra l’empobriment, i la Campanya Per un tre-
ball digne, al mes d’octubre

• Actualització i manteniment de la web www.caritasbisbatvic.cat, i de les xar-
xes socials Facebook (77 seguidors) i Twitter (463 seguidors). 

• Enviament de dos butlletins electrònics a socis, voluntaris, entitats socials, 
empreses, i institucions.

• Presència en els mitjans de comunicació: Regió7, El 9Nou, MesOsona, Re-
clam, programa La Veu de Càritas de Ràdio Estel, i a El Full Diocesà.

• A la tardor en Salvador Serra d’Igualada va emprendre el Camí solidari fent la 
volta a Espanya, recaptant fons i sensibilitzant de la tasca que realitza Càritas.

• Edició de material gràfic: programes d’actes, fulls informatius, díptics, cartells, 
i edició i difusió de les memòries.

Càritas aposta per una economia que promogui la dignitat de les persones, 
la protecció dels seus drets i la cura del planeta. Per a això, comptem amb la 
col·laboració de les entitats, de les institucions i del sector empresarial com a 
agents fonamentals de canvi de la societat i de l’actual model econòmic.

EMPRESES AMB COR 

La finalitat del projecte EMPRESES AMB COR és sensibilitzar el sector em-
presarial i les institucions per tal de cercar vies de col·laboració, i implicar-los 
en la tasca que fa Càritas.

Des dels equips de voluntaris que formen Empreses amb Cor es copsen les ne-
cessitats del territori i s’actua per tal de sensibilitzar i de comprometre les em-
preses i institucions. Actualment a la nostra diòcesi hi estan implicades onze 
persones voluntàries i tres tècnics a temps parcial.

El projecte s’està duent a terme a la nostra diòcesi des de l’any 2013.

• Actualment està consolidat a les Càritas arxiprestals d’Anoia-Segarra, Manre-
sa i Vic, i a les parroquials de Torelló, Taradell. 

• La Comissió diocesana d’Empreses amb Cor s’ha reunit 3 vegades, al llarg del 
2017. 

• S’han renovat materials gràfics de comunicació i s’ha potenciat la presència a  
la web.

S’ha contactat amb 133 
empreses i institucions. 
Amb la majoria s’han 
concretat  diversos tipus 
de col·laboracions  i s’han 
signat 6 convenis de 
col·laboració.

Al 2017, 17.181 persones 
han accedit a la web 
www.caritasbv.cat i han 
visitat 103.166 pàgines

7- COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ
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ORGANISMES OFICIALS
Consells Comarcals: Anoia, Bages, Osona, 
Ripollès, Segarra

Diputacions de Barcelona i Girona

Generalitat de Catalunya: 

   • Agència de l’Habitatge de Catalunya

   • Departament de Treball, Afers socials i Famílies 

   • Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

   • Institut Català de les Dones 

   • Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

   • Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 

   • Departament de Territori i Sostenibilitat

   • Ferrocarrils de la Generalitat

Fons Social Europeu

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Programa Operatiu d’Inclusió social i Economia 
social (POISES) 2014-2020

Tots els ajuntaments on hi ha Càritas al nostre Bisbat

ASSOCIACIONS I INSTITUCIONS
Associació Disminuïts Físics d’Osona (ADFO)

Associació Manresana de Pares de Nens Sub-
dotats (AMPANS)

Casal Claret

Casal de l’Església (Manresa)

Cooperativa «La Calandra»

Consorci del Lluçanès

Consorci Hospitalari de Vic

Creu Roja

Dianova Catalunya

El Tupí

Sambucus Cooperativa

Sant Tomàs PARMO

Seminari de Vic

Serveis socials de St. Joan de Déu

Sindicats: CCOO/CITE i UGT/AMIC

Tapís

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Quan treballem amb altres entitats i institucions, amb una actitud de 
diàleg i respecte, aprenem, no dupliquem les accions i, en definitiva, 
col·laborem junts en la justícia i el bé comú.

FUNDACIONS
Alícia

Amancio Ortega Gaona

Antiga Caixa Manlleu

Atlàntida

Banc d’aliments

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa»

Casa Caritat

Casa Hospital de Misericòrdia

Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona

Comas Vilardell

Germà Tomàs Canet

Humanitària Dr. Josep Trueta

MAP

M. Francisca Roviralta

Mil·lenari

Mútua Igualadina

Privada Girbau

Projecte i Vida

Puig-Porret

Roca Vilardell

Sanitària Sant Josep

Serra Santamans

Sociosanitària de Manresa

Universitària del Bages

COMISSIONS DIOCESANES 
Fons diocesà 

Voluntariat i formació

Inserció sociolaboral 

Empreses amb Cor 

Subvencions 

Econòmica 

Atenció primària 

Coordinació tècnica 

Pla Diocesà 

MÚLTIPLES EMPRESES QUE COL·LABOREN AMB EMPRESES AMB COR, EN 
FORMACIÓ OCUPACIONAL, EN ESPÈCIES I EN INSERCIÓ LABORAL.

Càritas col·labora amb  
múltiples organismes, 
i entitas per portar a 
terme la seva tasca prio-
ritària: acompanyar  i 
promocionar les perso-
nes més vulnerables

8- ON PARTICIPEM 
I AMB QUI ENS 

RELACIONEM
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9- LES NOSTRES 
XIFRES

INGRESSOS
 

  
Col·laboradors periòdics        166.019,05
Donatius i llegats      778.794,70
Campanyes          90.227,95
Subvencions oficials     603.005,58
Subvencions d’entitats privades        211.801,55
Vendes            56.551,71
Ingressos provinents de l’immo-                                     
bilitzat no dedicat a projectes       30.688,54
Altres ingressos             5.037,76

TOTAL INGRESSOS                              1.942.126,84

   RESULTAT DE L'EXERCICI 2017 

   Total despeses                1.980.517,14
   Total ingressos                1.942.126,84  
                              - 38.390,30

Perquè les nostres accions siguin significatives, han de procurar traslluir que 
és possible i necessari un altre món: la comunió cristiana de béns, la gra-
tuïtat, la qualitat, l’austeritat i la transparència en la gestió dels recursos com 
a expressió de l’autèntica conversió de l’estil de vida en consonància amb 
l’Evangeli.

DESPESES     

Acollida i atenció social       878.142,98
Inserció sòciolaboral                     548.690,68
Inclusió social       184.288,25
Formació           22.107,82
Habitatge       108.696,43
Comunicació i campanyes                     35.494,47
Serveis Generals       154.087,97
Manteniment de l’immobilitzat
no dedicat a projectes                        30.688,54
Ajudes monetàries a entitats        18.320,00

TOTAL DESPESES      1.980.517,14
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