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Director: Rufí Cerdan Heredia
Secretària General: Maria Dot Padrós.
Tresorer: Jaume Magem Surinach
Responsable d’acció social: Josep M Pratsobreroca
Directora Càritas Arxiprestal d’Anoia-Segarra: Montserrat Roca Tort
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Directora Càritas Arxiprestal de Manresa: Josefina Farrés Arderiu
Director Càritas Arxiprestal del Moianès: Josep Riera Fonts
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Director Càritas Arxiprestal de Vic: Jeroni Vinyet Benito
Secretari tècnic: Fran Quirós San Roman

Presentació
Donar comptes és necessari com a exercici de transparència i comunicació 
sensibilitzadora, però és també un bon moment per avaluar la tasca feta per les 
Càritas del bisbat de Vic i, sobretot, per seguir expressant la gratitud envers tots els 
agents de Càritas, i envers els que ens ajuden amb el seu suport, fent possible el que 
trobareu sintetitzat tot seguit.
El gruix de l’activitat de les Càritas s’ha concentrat en l’acollida i l’acompanyament 
de les necessitats bàsiques de moltes persones. Per aquesta raó ens esforcem a 
millorar aquesta activitat compartint un model per tal que, quan les nostres mans 
ofereixen béns materials, també arribi la tendresa i ho fem millorant la dignificació 
de les persones acollides. Sovint ens diem a nosaltres mateixos que Càritas no 
hauria de dedicar-se a satisfer les necessitats bàsiques, i que ens hem d’esforçar 
més a reivindicar que aquestes necessitats són drets de les persones que les 
administracions haurien de satisfer. Però ens caldrà intensificar aquesta activitat de 
denúncia perquè encara ens veiem obligats a oferir habitatge a un bon nombre de 
persones acollides a Càritas. 
També estem treballant per millorar els projectes d’inclusió social, especialment els 
que arriben als col·lectius més vulnerables, infants i adolescents, tallers inclusius, 
persones grans i atenció a dones que pateixen violència. I ens fa il·lusió compartir els 
avenços que, lentament, anem fent en el terreny dels programes d’inclusió social, 
aquells que tenen sovint com a resultat la capacitació de les persones per trobar 
després una feina que els proporcioni una vida autònoma més digna.
La formació, la sensibilització social, l’activitat de denúncia, la comunicació de la 
feina feta ens han tingut ocupats, però les haurem d’incrementar perquè malgrat 
els esforços de contenció, les despeses han superat els ingressos i els temps que 
s’acosten encara ens exigiran més imaginació esperançada. 
Quan mirem amb els ulls amorosos de Jesús la nostra realitat, tot donant gràcies 
per les manifestacions joioses de la vida, no podem deixar d’estremir-nos davant 
del patiment, tan sovint injust que ens envolta. Totes i cada una de les persones que 
hem acompanyat des de Càritas són criatures preferides de Déu. Les seves angoixes 
han de ser a les nostres veus, els seus maldecaps, els nostres neguits, i els petits 
avenços en les seves vides, les nostres alegries. Aquesta és la dimensió essencial de 
la nostra activitat, i per aquesta raó, a la memòria intentem no endolcir la lectura de 
les xifres i copsar les impressions dels seus testimonis.

Rufí Cerdan Heredia
Director Diocesà

“L’amor supera la 
dificultat; l’amor ens fa 
tirar endavant” 

Papa Francesc
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Dades rellevants 2019
Participants 

Participants

Llars     

5

Rostres i situacions socials

5.011
3.075

57%
Dones

43%
Homes

60%
Equips i  projectes 

Equips de Càritas

Persones voluntàries 

Persones contractades 

Projectes 

Accions

Cost econòmic 

44
1.059
53
34
169
2.117.964,96€ 
Cost anual

Famílies
amb fills

18%
Persones 

soles

61%
En edats de  
30 i 64 anys 

55%
Procedents 

d’Àfrica 

32%
Situació

administrativa 
irregular*

53%
En situació

d’atur

41%
En habitatge 
insegur i/o 
sense llar* 

*Viure en una llar sense tinença legal, viure temporalment a casa de familiars, amics o coneguts de 
manera involuntària, viure sense contracte de lloguer i per tant en ocupació de l’immoble, notificació 
legal de desnonaments, o en un servei o centre d’allotjament temporal.

*La situació administrativa de les persones ateses en els equips  d’algunes de les ciutats més grans 
de la diòcesi supera el 50%.
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Míriam Arjona Domínguez
Técnica de Càritas Interparroquial 
de Ripoll
La meva tasca professional a Càritas 
consisteix en promoure nous sabers 
i també, acceptar dures realitats que 
afecten a la vida d’aquestes persones. 
La meva feina m’agrada  i em permet 
donar resposta a les persones amb 
una mirada global, partint sempre 
de la realitat i interessos de les 
persones i promovent  la seva veu i 
protagonisme al llarg de tot el procés 
d’acompanyament. 

Josep Maria Renom
Soci i voluntari de Càritas 
Arxiprestal de Vic
Crec que no es busca el que m’ha 
aportat a mi sinó en que he pogut ser 
útil a algú que li ha pogut fer falta. Una 
manera d’agrair el que la vida ens ha 
donat.
Càritas és un esglaó que falta en 
l’organització política social actual. 
Col·laborar fa sentir bé les dues parts.

6

Testimonis

Joan Soler
Voluntari de Càritas parroquial
de Centelles
“El meu treball social a Càritas m’ha 
aportat l’oportunitat de tocar de peus a 
terra i conèixer de més a prop la realitat 
que ens envolta, sobretot la part de la 
realitat que protagonitzen les persones 
més invisibles a la mirada dels mitjans de 
comunicació i, sovint també, a la nostra 
pròpia mirada. Aquest coneixement 
també m’orienta a l’hora de decidir a 
quina banda m’he de posar i a favor de 
qui he d’estar enmig dels conflictes i 
injustícies socials que ens envolten: a la 
banda dels dèbils i dels qui pateixen les 
desigualtats.”

Outman Kacem Ouali
Participant de Ripoll
Participar en el taller de català 
organitzat per Càritas m’ha possibilitat 
socialitzar-me amb altres persones 
que també estan aprenent com jo. Mai 
m’havia agradat el català i ara m’agrada. 
En el tracte m’he sentit molt còmode, 
tinc ganes d’aprendre.  He après a 
formular paraules i frases, conèixer 
verbs “Plou i neva”... Ara amb les meves 
filles estic amb elles quan fan els deures 
i entenc paraules. 
M’agradaria poder continuar aprenent la 
llengua, i també fer un curs d’electricista o 
llauner, conec la professió soc molt manetes, 
però m’agradaria fer-ho i aprendre. Estic 
agraït per l’oportunitat que he tingut. 

Outman Joan Míriam Josep Maria
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Un compromís amb les 
persones que acollim i 
acompanyem a Càritas

PROGRAMA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT SOCIAL

3.882
PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL

1.351
PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT SOCIOLABORAL I D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

673
PROGRAMA D’ACCÉS A L’ HABITATGE

68

Programa d’acollida i 
acompanyament social
Tothom té dret a accedir als béns i materials necessaris per viure dignament.  

Col·laborem en la millora de les situacions personals i familiars, 
acompanyant-les en els seus processos vitals.

30
Equips de Càritas hi han participat

868.671,62 €
Cost del programa

9
Serveis i/o projectes diferents

382
Persones voluntàries

PARTICIPANTS 3.882
 Participants

2.759
Llars

9
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Espais socioeducatius grupals 
Fomentar trobades i espais grupals de  suport mutu i creació de vincles 
interpersonals. 

52
Participants a dos espais 
socioeducatius 

Espai o serveis d’acollida i acompanyament
Acollir, escoltar, orientar i acompanyar,  individualment o grupalment,  les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

28
Espais i serveis d’acollida

52
Persones voluntàries

2.835
Participants

123
Participants en
l’acollida grupal 

Des de la comissió 
diocesana d’acollida 
s’ha estat treballant per 
construir el que serà un 
Nou Model d’acollida 
i acompanyament de 
Càritas. 

Servei d’ajuda econòmica
Facilitar ajuts econòmics per poder fer front a les diferents necessitats bàsiques 
com a part del procés d’acompanyament.

2.139
Persones han rebut ajuts 
econòmics

11.137
Ajuts

El major nombre 
d’ajuts (33%) han estat 
destinats a pal·liar les 
dificultats per poder 
viure dignament en 
una llar. 

11

Servei  de  distribució de mobles i parament de la llar 

217
Persones 

Servei de distribució d’aliments 

20
Punts de distribució d’aliments 

170
Persones voluntàries

210.537,37€
En ajuts econòmics

Robers

17
Robers parroquials

79
Persones voluntàries

Algunes Càritas 
han tancat el servei 
de rober i han   fet 
l’aposta per dignificar 
el lliurament de roba 
a través dels punts 
de venda de roba de 
segona mà.

587
Persones s’han beneficiat
del projecte

21
Persones voluntàries 

Núm participants per Arxiprestats 

151
ANOIA SEGARRA 

636
BAGES NORD I SUD                               

452
GUILLERIES CONGOST 

203
LLUÇANÈS     

173
MANRESA        
                          

69
MOIANÈS        

328 
RIPOLLÈS               

469
TER-COLLSACABRA  

367
VIC               

El Menjador Social
Oferir un àpat calent a persones en situacions molt vulnerables.  

177
Participants 

33
Persones voluntàries

El Racó d’acollida
Acollir i oferir un suport en la higiene personal i de bugaderia a persones 
sense llar.

273
Participants 

23
Persones voluntàries

11



264
Participants

80
Llars

186
Demandes

12

Suport a les activitats extraescolars 
Projecte Roda- Fes el que t’agrada- Aprèn disfrutant- Pots fer-ho.

Hem facilitat i promogut 
la participació d’infants 
i adolescents a les 
activitats de lleure, 
esportives o culturals 
per promoure la igualtat 
d’oportunitats.

13

Servei d’assessorament i orientació Jurídica
Assessorar, orientar i acompanyar les persones en diversos àmbits 
administratius i jurídics. 

528
Intervencions

60%
Tràmits per a regularitzacions 
persones estrangeres

Suport a l’escolarització
Reforç escolar - Eixamplant horitzons.

Programa d’Inclusió social
Tothom té dret a participar activament a la xarxa social i comunitària de referència.
Col·laborem en projectes inclusius perquè tothom tingui oportunitats per 
créixer i desenvolupar  les seves habilitats i capacitats. 

6
Serveis i/o projectes diferents

216
Persones voluntàries

176
Infants i adolescents

11
Equips de Càritas

83
Persones voluntàries

Hem treballat per 
reduir la  desigualtat 
educativa que afecta a 
infants i adolescents a 
través dels projectes 
de  reforç i suport en els 
aprenentatges escolars 
i acompanyament 
emocional

1.351
   Participants

17
Equips de Càritas

202.668,91€
Cost del programa

180
Infants i adolescents

6
Equips de Càritas

12
Persones voluntàries

La falta de treball 
i de recursos, i la 
burocratització 
administrativa, fa cada 
vegada més difícil 
tramitar la regularització 
de persones estrangeres.

 Reforç escolar de Navarcles 
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Orientació laboral
Servei d’Orientació laboral a Càritas Arxiprestal de Vic, Manresa i Igualada. 
Projecte Impuls, Fita - Orientació. 

Programa sociolaboral i 
d’economia solidària
Tothom té dret a un treball digne i a una economia solidària que posi al 
centre les persones i no el capital.

Col·laborem en projectes que aposten per la millora de l’ocupabilitat de 
les persones, l’accés al mercat laboral i l’impuls d’iniciatives d’economia 
solidària i ecològiques. 

673
Participants

66%
Dones

57%
En situació administrativa 
irregular

27%
Ocupats amb treballs precaris

595.158,43 €
Cost del programa

3
Punts d’atenció amb 
projectes d’orientació i 
intermediació laboral

7
Accions formatives

4
Iniciatives d’economia 
solidària

141
Persones inserides

512
Participants

213
Participen de tallers de 
mercat de treball i tallers de 
competències 

2
Participants regularitzats a 
través de  dos llocs de treball 
a Càritas*.

La llei d’estrangeria i la 
situació administrativa 
de moltes persones és 
el principal obstacle per 
accedir a un lloc de feina.

*Programa ACOL del SOC – Treball 
i Formació per a persones que 
obtenen una obtinguin una 
autorització
de residència temporal per 
circumstàncies excepcionals i 
accedeixen a un contracte laboral 

15

Suport a les competències lingüístiques: alfabetització 
Tallers d’alfabetització - Grups de conversa en català - Parlem
Família i escola - Lletres per tothom.

Hem promogut la 
millora de les de les 
habilitats comunicatives 
i l’aprenentatge de la 
llengua com a vehicle per 
la relació i participació 
social i comunitària.

779
Participants

9
Equips de Càritas

87
Persones voluntàries

Tallers inclusius
Cosint històries - Taller de bosses - Els horts socials - Elaboració de 
bosses de paper - Taller de cuina - Espai Maritxu - Activa’t pretaller 
Activitats complementàries d’aprenentatge de la llengua.

Ha augmentat el nombre 
de participants en els 
projectes que fomenten 
la cohesió grupal i el 
sentiment de pertinença 
comunitària

356
Participants

5
Equip de Càritas

20
Persones voluntàries

Suport a les persones grans 
Fem companyia- Dinem plegats.

Hem ofert companyia i 
suport as les persones 
grans, en les activitats de 
la vida quotidiana. 

38
Participants

4
Equips de Càritas

13
Persones voluntàries

Atenció especialitzada a víctimes de la violència de gènere
Llar d’acollida. 

Acollim les dones i els seus 
fills que han estat víctimes  
de la violència masclista 
tot acompanyant l’estada 
d’urgència a la llar. 

9
Dones

13
Infants

20
Persones voluntàries

71
Persones voluntàries

40
Empreses col·laboradores

4
Equips de Càritas que han 
participat
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Prospecció i Intermediació laboral
Intermediació laboral i prospecció a Caritas Arxiprestal de Vic,
Manresa i Igualada. Fita Intermediació. 

El sector del treball a 
la llar continua sent 
el majoritari en les 
insercions laborals. 

178
Participants

312
Ofertes rebudes

87
Insercions en el sector del 
treball a la llar 

Formació prelaboral i laboral
Taller prelaboral reciclem, cursos professionalitzadors d’atenció 
sociosanitària al domicili, d’atenció a les persones grans, d’ introducció al 
treball a la llar, d’auxiliar de cuina i de polivalència agrícola. 

Les accions formatives 
han estat una oportunitat 
per accedir al mercat de 
treball.

125
Participants

7
Accions formatives

45
Persones voluntàries

Tallers productius d’economia solidària. 
Itinera- Horticultura- Poda d’arbres i construcció en pedra seca.

Hem continuat apostant 
per reciclar, recuperar 
la roba i tenir cura del 
nostre entorn.

12
Participants

3
Tallers productius 

Comerç just i d’economia solidària. 
Botiga de roba de segona mà de Mà en Mà i Oikia.

Reciclar, recuperar i 
consumir de manera 
responsable és un deure 
de tots i totes. 

2
Punts de venta

30
Persones voluntàries

16.982 €
Ingressos per vendes (Oikia)

46.433,89 €
Vendes botiga roba segona mà

50.122 Kg
De roba rebuts 

24 %
De roba recuperada per vendre

Curs d’Introducció al treball a la Llar de Càritas Manresa
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Pisos d’acollida temporal
Acollir i acompanyar  les persones en habitatges inclusius  per tal que puguin 
millorar les seves condicions de vida.

Programa d’accés a l’habitatge
Tothom té dret a viure en un llar que sigui digne i amb condicions adequades.

Col·laborem en oferir un habitatge a persones que viuen en situació 
d’exclusió residencial. 

68
Participants

10
Persones voluntàries

134.479,70€
Cost del programa

64
Participants 

35
Unitats familiars

68%
Homes

46%
Persones soles

35%
Joves sols no acompanyats

15%
Famílies monoparentals

13
Pisos

3
Equips de Càritas

9
Persones voluntàries

Ha augmentat el 
nombre de joves sols no 
acompanyats que han 
necessitat un lloc per 
viure. S’ha obert un nou 
pis a la ciutat de Vic. 
  

19

Participants dels pisos d’acollida temporal 

2
Projectes diferents

3
Equips de Càritas hi han 
participat

10
Persones voluntàries 

Masoveria urbana
Oferir suport a les persones participants del projecte en la rehabilitació de petits 
arranjaments en habitatges  en règim de lloguer social i mediació amb els propietaris. 

2
Famílies participants

1
Equip de Càritas

1
Persona voluntària

2
Nous pisos reformats el 
2019 que se sumen als 15 ja 
reformats en anys anteriors
Projecte compartit i en conveni 
amb l’Ajuntament de Manresa.

L’accés a un habitatge 
és imprescindible per a 
sentir-se formant part 
d’una comunitat.  

Fotografia: Albert Llimós
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L’acció social
a la diòcesis de Vic

IGUALADA
SANTA MARGARIDA

DE MONTBUÍ

VILANOVA DEL CAMÍ

CALAF

CALLÚS

SANTPEDOR

MANRESA

SALLENT

ARTÉS
MOIÀ

SANT FRUITÓS DEL BAGES
NAVARCLES

VACARISSES

EL FIGARÓ
AIGUAFREDA

CENTELLES

HOSTALETS DE BALENYÀ
SEVATONA

TARADELL

FOLGUEROLES
SANTA EUGÈNIA DE BERGA

SANT HILARI SACALM

VIC
CALLDETENES

PRATS DE
     LLUÇANÈS

RODA DE TER
MANLLEU

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
TORELLÓ

SANT PERE DE TORELLÓ

VALL DE BISÀURA

RIPOLL

SANT JOAN DE LES ABADESSES

VALL DE CAMPRODÓN

ANOIA-SEGARRA BAGES SUD

BAGES NORD

RIPOLLÈS

MOIANÈS

VIC

GUILLERIES-CONGOST

TER-COLLSACABRA

LLUÇANÈS

MANRESA

4
Programes

30
Tipologia de projectes

146
Accions

Programa d’acollida i acompanyament social
Serveis d’acollida i acompanyament a les persones
Servei d’ajudes econòmiques
Espais socioeducatius grupals
Robers
Recollida i distribució de mobles i parament de la llar
Distribució d’aliments
Menjador Social
Racó d’acollida
Servei d’assessorament jurídic

Programa d’Inclusió social
Reforç escolar
Suport activitats extraescolars
Cursos d’alfabetització i aprenentatge de la llengua
Tallers inclusius (hort, costura, manualitats, cuina...)
Atenció a les persones grans
Llar d’acollida per a dones

Programa d’acompanyament sociolaboral i 
d’economia  solidària
Servei d’orientació laboral, prospecció i intermediació laboral
Cursos professionals i tallers prelaborals
Botiga de roba de segona mà i de comerç just
Taller productius tèxtil i d’horta i agricultura ecològica.

Programa d’accés a l’habitatge
Pisos d’acollida temporal
Masoveria urbana

SANT VICENÇ DE TORELLÓ
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Un compromís amb 
les persones que fem 
Càritas

PERSONES VOLUNTÀRIES 

1.059
PERSONES CONTRACTADES

53
ANIMACIÓ COMUNITÀRIA

44 Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals

FORMACIÓ

78 Accions formatives

23

Persones al servei de persones

Persones voluntàries

69%
Dones

12%
18-29 anys

14%
30-49 anys

Assemblea Diocesana. 8 de juny de 2019 a Vic.

Persones contractades

31%
Homes

25%
50-64 anys

49%
+64 anys

77%
Dones

116.228h
Hores de dedicació

23%
Homes
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Les persones que formem part de Càritas hem 
participat activament en diferents espais de 
participació per dinamitzar l’acció social en el territori i 
donar sentit a la nostra activitat.
S’han realitzat 2766 hores d’ acompanyament a les Càritas parroquials.
S’han realitzat 22 comissions diocesanes i arxiprestals i 8 grups de treball diocesà. 
S’ha organitzat el 1r Recés diocesà a Manresa.
S’ha publicat el llibret de pregàries i textos per les trobades de Càritas.
245 persones  han participat activament en el procés de treball conjunt seguint el pla 
estratègic de la nostra entitat.

1
Jornada diocesana 

“El discerniment i l’ acció de Càritas davant el 
repte de la mobilitat humana”

28
Persones han participat a l’ Escoles de Càritas Catalunya i 
de la Confederació de Càritas

655
Persones que formen part de Càritas han participat en 
accions formatives

50
Formacions realitzades

29
Formacions sobre Càritas 
i el voluntariat a 13 equips 
de Càritas

20
Formacions de temàtica 
específica

25

 Jornada Diocesana de formació a Vic

Ens hem format per millorar la nostra acció i poder així 
contribuir a transformar la realitat que ens envolta.
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Un compromís amb la 
societat i els seus drets

  COL·LABORACIONS

383      308
   ACCIONS DE DIFUSIÓ

4.538
TREBALL EN XARXA

55
Seguidors a les xarxes socials  

160
Impactes en mitjans de comunicació 

Organismes oficials
26
Associacions
i institucions

26
Fundacions

27

El compromís, la solidaritat i la col·laboració de les 
empreses i institucions ha sigut necessària per
contribuir des dels nostres projectes socials a combatre 
la pobresa i la injustícia social. 

276
Contactes amb 
empreses i 
institucions mitjançant 
el projecte Entitats 
amb Cor

153
Col·laboracions 
obtingudes

Presentació del video sobre treball a la llar a Vic - desembre 2019
Socis Donants
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Hem conscienciat sobre  les causes de la injustícia social, 
convidat  a la implicació i al compromís de la societat.

7
Campanyes institucionals 
realitzades

Tot l’any
El teu compromís millora el món 

Abril
A la teva propera declaració de la renda, Millor2

Juny - Corpus
Posa en marxa el teu compromís per millorar el món 

Juny
Compartint el viatge

Octubre
El treball decent en l’àmbit de treball a la llar

Novembre
Ningú sense llar: posa-hi cara

Desembre - Nadal
Tots tenim un àngel - Cors solidaris

Hem comunicat el que fem i com ho fem a través de la 
nostra presència.

4.380
Visites mensuals
a la pàgina web 

49
Publicacions

15
Programes de radio

36
Notes de premsa
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15
Actes en benefici de 
Càritas: concerts, 
exposicions, sopars 
solidaris, etc

ORGANISMES OFICIALS
Consells Comarcals d‘Anoia, 
Ripollès, Osona i Bages
Diputació de  Girona
Generalitat de Catalunya:
Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
Departament de Treball, afers 
socials i família
Secretaria d’Igualtat,  
Migracions i Ciutadania
Direcció General d’Acció Cívica 
i Comunitària
Institut Català de les dones
Institut català d’ Assistència i 
Serveis Socials
Ferrocarrils de la Generalitat
Serveis Territorials 
d’Ensenyament
Ministerio de Sanidad, 
Servicios sociales e  Igualdad
Centres d’Assistència Primària 
de Vic,  Manresa i Igualada
Consorci del Lluçanès
Tos els Ajuntaments dels 
municipis on hi ha Càritas 

FUNDACIONS
Atlàntida
Privada Girbau
Casa Caritat de Vic
La Caixa
Convent Sta Clara
Sant Miquel dels Sants
MAP 
Institució Puig - Porret 
Banc d’Aliments

Accions en mitjans de 
comunicació:

21
Actes d’incidència social: participació en jornades i debats, 
fires i mostres, etc. Destaquem la creació i presentació del 
vídeo “El treball a la llar: treballem per la seva dignificació” 
a Vic, Manresa i Igualada, acompanyat de debats i taules 
rodones.

Hem treballat conjuntament i hem rebut el suport d’altres organismes, 
associacions, institucions i fundacions per acompanyar i promocionar les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Antoni Serra Santamans
Sanitària Sant Josep
Francisca Roviralta
Mútua Igualadina
Josep Trueta
Alícia
Josep Comas Puigcercós
Privada de Gestió Clear 
(Residència Saits)
Formació i Treball
Tomàs Canet
Universitària FUB
Antiga Caixa Manlleu
Banc d’Aliments
Centre Mèdic Psicopedagògic
Hospital de la Santa Creu
Projecte i Vida
SERHS

ASSOCIACIONS I INSTITUCIONS
ADFO (Associació Disminuïts 
Físics d’Osona)
AMPANS (Associació 
manresana de Pares de Nens 
Subdotats)
Associació d’Empresaris 
d’Hostaleria i Turisme del 
Moianès i d’Osona
Associació Horts solidaris
Seminari de Vic
Sindicats UGT / CCOO /CITE
Associació El Tupí
Universitat de Girona
Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya
Casal Claret

Solidança
Aplec
Creu Roja Osona i Bages
Associació Sant Tomàs 
Casal de l’Església de Manresa
Consorci per a la Normalització 
lingüística
Associació El Tupí
Associació Tapís
Associació Vic Comerç
Casal de la Gent Gran Mossèn 
Guiteres
Casal Claret
Agrupament Torxa
Escola d’adults de Vic i 
Manresa
Clínica St. Josep
Consorci Hospitalari d’Osona
Escola l’Escorial
Escola Guillem de Montrodon
Escola Sagrat Cor de Jesús
Col·legi d’advocats de Manresa
Cooperativa La fera ferotge
Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus
Associació Vetllada de Cuina 
Solidària
Associació Matricària
Unió Excursionista de Vic
Agrupament Escolta Tsunami 
Residència El Nadal
Residència Família Josefines
Residència Germanetes del 
Pobres



DESPESES
Acció social
Acollida i atenció social /i acompanyament
Acompanyament sòciolaboral i economia social
Inclusió social
Habitatge
Desenvolupament institucional
Animació comunitària
Formació
Voluntariat
Gestió de la informació
Entitats amb cor
Comunicació i sensibilització
Cooperació internacional
Manteniment de l’immobilitzat no dedicat a projectes
Serveis Generals

INGRESSOS
Fonts privades
Col·laboradors periòdics
Donants
Campanyes
Herències i llegats
Entitats privades
Prestació de serveis / Vendes
Aportació persones ateses
Fonts públiques
Subvencions d’àmbit autonòmic
Subvencions d’àmbit local
Aportació IRPF aplicat a l’acció social
Altres fonts
Aportacions en espècie
Altres ingressos

RESULTAT OPERATIU DE L’EXERCICI
Despeses de la gestió dels llegats condicionats
Ingressos de la gestió dels llegats condicionats
RESULTATS EXTRAORDINARIS

RESULTAT

30

Les nostres dades 
econòmiques,
un compromís de 
transparència

INGRESSOS

2.140.587,77€
RESULTAT

22.622,81€

DESPESES

-2.117.964,96 €
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-2.070.798,80
-1.800.978,66

-868.671,62
-595.158,43
-202.668,91
-134.479,70
-157.263,89

-77.191,80
-21.263,46
-24.426,35
-22.957,88
-11.424,40
-54.764,64

-7.000,00
-30.579,66
-20.211,95

1.895.249,54
1.336.416,02

162.738,21
337.650,38

68.834,48
163.321,59
489.607,58

92.975,17
21.288,61

500.482,10
136.645,96
174.969,33
188.866,81

58.351,42
56.587,95

1.763,47

-175.549,26
-47.166,16
245.338,23
198.172,07

22.622,81
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On ens podeu trobar

A Càritas ens importa la salut del nostre planeta, 
el paper per imprimir aquesta memòria provè de 
fonts sostenibles i certificades.

AIGUAFREDA / SANT MARTÍ DE CENTELLES. C/ Pont, 13 – 08591 Aiguafreda – 93 844 01 04 
ARTÉS. Pl. Església, 9 – 08271 Artés – 93 830 51 11 
BISAURA. C/ Emma, 11-13 – 08580 Sant Quirze de Besora – 93 855 04 22 
CALAF. C/ Sant Jaume, 3 – 08280 Calaf – 93 869 85 40 – 
CALLDETENES. Pl. Vella, 5 – 08506 Calldetenes – Tel. 93 889 33 37 
CALLÚS. Psg. Anselm Clavé, 19- 08262 Callús – 93 836 00 31 
CASTELLTERÇOL. C/ Pabordia, 3 – 08183 Castellterçol – 93 866 81 83
CENTELLES. C/ Estrangers, 6 – 08540 Centelles – 93 881 10 32 
EL FIGARÓ. Rectoria – 08590 El Figaró – 93 842 90 78 
FOLGUEROLES. Rectoria – 08519 Folgueroles – 93 812 23 17 
HOSTALETS DE BALENYÀ. Pl. Bosch i Jover, 9 – 08550 Balenyà  – 93 889 83 59  
IGUALADA. C/ Roca , 3 – 08700 Igualada – 93 803 27 47
MANLLEU. C/ Madirolas, 1 – 08560 Manlleu – 93 851 12 87 
MANRESA. Baixada de la Seu, 3 bxs – 08240 Manresa – 93 872 15 42 
MOIÀ. Pl. Major, 2 – 08180 Moià – 93 830 02 44 
NAVARCLES. C/ Ample, 15 – 08270 Navarcles – 93 831 01 10 
OLOST. Pl. Major, 9 – 08516 Olost – 93 888 00 77 
PERAFITA. Rectoria  – 08589 Perafita – 93 853 02 61 
PRATS DE LLUÇANÈS. C/Major, 43 – 08513 Prats de Lluçanès – 93 856 01 81 
RODA DE TER. C/ d’en Pere Almeda, 17. -08510 Roda de Ter- 93 854 01 03
RIPOLL. C/ Dr. Raguer, 12 – 17500 Ripoll – 972 70 02 43  
SALLENT. C/ Clos, 1 – 08650 Sallent – 93 820 62 82 
SANTPEDOR. Pl. Església,3 – 08251 Santpedor – 93 832 00 82 
SANT BARTOMEU DEL GRAU. Rectoria, – 08519 Sant Baromeu del Grau – 93 888 00 77 
SANT FELIU DE CODINES. Pl. Rectoria, 1 – 08182 Sant Feliu de Codines – 93 866 01 21
SANT FRUITÓS DE BAGES. Pl. Sant Josep, 4 – 08272 Sant Fruitós de Bages – 93 876 01 92 
SANT HILARI SACALM. C/ Rectoria, 4 – 17403 Sant Hilari Sacalm – 972 868 222  
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ. C/ Església, 3  – 08512 Sant Hipòlit – 93 857 01 32 
SANT JOAN DE LES ABADESSES. Pg. del Compte Guifré, 8 –17860 Sant Joan de les Abadesses – 972 72 00 13 
SANT PERE DE TORELLÓ. C/ Terricabras, 5 – 08572 Sant Pere de Torelló – 93 858 40 80
SANT VICENÇ DE CASTELLET. C/ Montseny, 3– 08295 Sant Vicenç de Castellet – 93 833 01 02 
SANT VICENÇ DE TORELLÓ. Av. del Castell, s/n – 08571 Sant Vicenç de Torelló – 93 858 40 80  
SANTA EUGÈNIA DE BERGA. Pl. Nova,1 – 08507 Santa Eugènia de Berga – 93 885 62 04
SANTA MARGARIDA MONTBUI. C/ Placeta, 6 – 08710 Sta Margarida Montbui – 93 803 47 37  
SEVA. C/ Rectoria, 1 – 08553 Seva – 93 884 00 55
TARADELL. C/ pl. Rectoria, 1– 08552 Taradell – 93 842 90 79 
TONA. Pl. Església, 12 – 08551 Tona – 93 812 40 77 
TORELLÓ. Placeta de Mn. Fortià Solà, 1   – 08570 Torelló – 93 859 03 40 
VACARISSES. Pl. de l’Església, 15 – 08233 Vacarisses – 93 835 91 02 
VALL DE CAMPRODON. Pl. Santa Maria, 7 – 17867 Camprodon – 972 74 01 36  
VILANOVA DEL CAMÍ. C/ St. Jordi, 16 – 08788 Vilanova del camí – 93 806 09 73 
VIC. C/ Sant Just, 3 – 08500 Vic –  93 885 16 42
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Torras i Bages, 4                                 
08500 Vic                                                          

Tel. 93 886 0483
correu@caritasbv.cat
www.caritasbisbatvic.cat


