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Memòria 2017 
Presentació 
 
 
Per les persones responsables de Càritas Anoia Segarra, el consell i l’equip tècnic, la 
realització de la memòria és una tasca important, per compartir les nostres iniciatives i 
reptes amb  els socis, els voluntaris, les entitats amb les quals col·laborem i la comunitat. 
 
Presentar les dades pel que fa a les persones ateses i a les seves demandes i necessitats 
permet visibilitzar una part de la realitat que molt sovint no surt  als mitjans de 
comunicació. Les  dades ens permeten afirmar que el nombre de persones que han trucat 
a la porta de Càritas ha disminuït, però que demanden un acompanyament més global i 
integral. 
 
També veiem que hi ha un grup de famílies que han cronificat la seva situació, que fa 5 o 
més anys que són ateses per Càritas, i que continuen depenent de les ajudes. 
 
Les dades de les persones a les quals atenem i l’anàlisi dels resultats de les accions 
portades a terme ens permeten posar de manifest els reptes als que haurem de 
respondre. Entre aquests podem assenyalar: 
 

 Millorar la formació de la llengua com a primer pas per  a l’assoliment de l’autonomia 
personal. 

 Millorar les accions que ja estem fent, i diversificar l’oferta de formació i de pretallers 
que afavoreixin l’avenç dels participants  cap unes competències que els facilitin  la 
inserció laboral. 

 Afavorir la participació de les persones tant en la vida de Càritas com en l’arrelament a 
la comunitat. 

 Donar a conèixer més àmpliament la botiga per tal d’eixamplar el seu públic. 
 
Des de Càritas volem ser presents a la vida de les parròquies i altres grups eclesials i 
també de la ciutat, per tal d’apropar-nos a la realitat dels més vulnerables i treballar 
conjuntament per millorar-ne la seva situació.  
 
Aquesta tasca la fem, per una banda, des d’empreses amb cor, teixint complicitats per 
poder comptar amb la col·laboració d’empreses i entitats que aportin recursos econòmics 
o de formació, i també per l’altra, a través dels mitjans de comunicació i  les xarxes 
socials.  
 
No podem acabar la presentació sense agrair la col·laboració de les persones voluntàries, 
sòcies i donants. Sense elles no es podrien fer la majoria de les accions i ajudes que 
recollim en aquesta memòria.  
 
Moltes gràcies 
 
El Consell i l’equip de Càritas Anoia Segarra 
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 La nostra identitat, missió  i valors 1

 
Càritas Arxiprestal Anoia Segarra és una entitat de l’Església catòlica, amb personalitat 
jurídica pròpia, que té com a objectiu promoure, coordinar, harmonitzar i realitzar l’acció 
social de l’arxiprestat, a la llum de l’Evangeli i de la Doctrina Social de l’Església. 

La nostra missió és acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i 
exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-los en el seu procés de 
promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i 
treballant per la justícia social. 

Els nostres Valors són: l’amor , la dignitat de la persona, la justícia social, la  solidaritat, 
la participació, l’ austeritat i la transparència. 

 Àmbits d’acció 2
 

 Acollir a les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió 
social. 

 Acompanyar-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral. 
 Analitzar la realitat, veure els llocs i situacions de vulnerabilitat o desigualtat i 

conèixer-ne les causes. 
 Incidir en les causes de la pobresa i treballar per la justícia social. 
 Promoure la dimensió col·lectiva i comunitària. 

 

  Persones 3
 

Han participat de les activitats de Càritas: 

 183 persones ateses en el servei d’acollida i atenció social. 
 444 persones beneficiades del servei d’acollida i atenció social. 
 104 persones en el servei d’orientació laboral 
 11 persones en cursos formatius ocupacionals.  
 79 persones en projectes formatius de llengua catalana i castellana 
 27 persones en projectes d’adquisició de competències sociolaborals 
 23 persones acollides a la Llar d’acollida 

Han format part de l’equip de Càritas un total de 141 persones: 

 
 11 remunerades (6 equip tècnic; 1 neteja; 4 treballadores taller roba)  
 127 voluntàries 
 3 alumnes en pràctiques 
 77 sòcies 

 
Són Membres del Consell Arxiprestal de Càritas: Montserrat Roca, Josep Massana, 
Joan Farrés, Ignasi Vilanova, Rosa Munté, Salvador Serra, Isabel Casas, M. Teresa Miret 
i Pilar Salat. 
Són Membres de l’equip: Coral Vázquez, Núria Colomer, Josefina Quintana, Maite 
Talavera, Farah Benserhir, Tino Zapata/Belen Molina. 
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  Que hem fet  4

 
 

 Acollida i Atenció Social   4.1
 

 

    
En el 2017 s’han realitzat 839 intervencions, donant resposta a 183 persones (93 homes i 
90 dones), que correspon a 444 beneficiaris d’aquest servei.  
 
D’aquestes 183 persones/famílies, 64 (un 35%) van arribar a Càritas per primera vegada 
el 2017 i un 22% fa més de 5 anys que estan sent ateses en aquest servei, cosa que 
indica un cert nivell de cronificació en un bon nombre de famílies. 
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Valoració 
 
 

No podem resoldre problemes 
pensant de la mateixa manera 

que quan els vàrem crear. 
   

Albert Einstein 

 
 

En aquest 2017 persistim en la nostra tasca per garantir el desenvolupament i 

apoderament de la persona en tots els àmbits i la millora de les condicions que l’han portat 

al nostre servei.   

Seguim tenint els mateixos perfils i, tot i la idiosincràsia i diferències de les persones, 

podem concloure amb unes dades genèriques: homes i dones són atesos en semblant 

proporció. Per edats, no són comparables: cobrim totes les franges d’edat, principalment 

entre 30 i 50 anys. Aproximadament un 60-70% dels nostres participants són famílies amb 

nens;  la resta,  persones soles .  

Ens hem trobat que no donàvem resposta a la demanda d’un grup important de 

participants, dones i principalment homes, en situació administrativa irregular (50%). Ens 

manquen itineraris, accions o serveis d’inclusió i integració social.  D’aquesta mancança 

neixen projectes com el de Reciclem que, tot i no donar una resposta total, pretén fer un 

primer acompanyament. Aquests participants requereixen suport i seguiment 

principalment en competències bàsiques, no dominen la llengua,  el nivell formatiu sovint 

és molt baix, no poden sostenir-se i sembla difícil una inserció o incorporació al mercat 

laboral, així com poder garantir una millora de competències i autonomia. 

 

Documentat/da 
espanyol/a (53) 

Irregular (43) 

Autorització 
residència i treball 

temporal (65) 

Autorització 
residència i treball 

permanent (21) 

Sol·licitant 
asil/refugi (1) 

Situació administrativa 
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Des de Caritas estem convençuts que la inversió social garanteix la transformació i el 

canvi, i sens dubte, pot reduir els nivells de pobresa i vulnerabilitat. Aquesta inversió 

intentem fer-la  mitjançant nous projectes de petit format per facilitar els vincles, així com 

l’acompanyament, i treballar les dificultats de forma més personalitzada.  

Amb aquest projecte, juntament amb el d’Horticultura i Oficis, i altres que estem 

dissenyant, procurem que els nostres participants siguin més actius i responsables en la 

millora de les seves competències personals i protagonistes de la seva pròpia trajectòria 

d’inclusió. 

La manca d’ingressos total, o uns ingressos per sota del llindar de la pobresa, en una gran 

majoria de participants i famílies, conviden a les pràctiques laborals fraudulentes i a un 

ressorgiment de l’economia submergida. En aquest taller s’intenta cercar noves formes 

d’ocupació per construir alternatives a la situació cronificada de pobresa. 

En l’últim semestre hi ha hagut una arribada important de noves persones, tant de països 

àrabs (principalment Marroc), com de Sud-Amèrica (Hondures i Colòmbia), tots amb un 

visat pagat amb molts esforços i ajudes de la família, o endeutant-se i carregant amb el 

fardell de triomfar i poder alimentar als que resten en el país d’origen. 

Aquest mateix semestre ha coincidit amb l’inici de sol·licituds de Renda Garantida de 

Ciutadania, que sembla esperançador per a moltes famílies. Un sistema de protecció, 

diuen, integral. Però tot i que es va debatre sobre la possibilitat d’accés dels immigrants 

irregulars, rere un empadronament efectiu d’un any al territori, no es va aprovar. 

Novament resten desemparats. 

Hem detectat sovint la victimització secundària que pateixen molts dels nostres 

participants quan es mouen en els serveis i recursos formals o informals trobant-se amb 

procediments dificultosos i interaccions plenes de prejudicis i estereotips. Continuen sent 

força desconeixedors dels circuits, normatives, terminis, possibilitats de reclamacions o 

recursos, fent- los més vulnerables del que ja són  per l’obstacle que comporta la llengua. 

No són suficients les sessions de formació per al coneixement de l’entorn, requereixen un 

seguiment posterior. No gaudir d’aquest acompanyament els incapacita i invalida per 

moure’s en aquesta societat. 

Des de la nostra entitat mantenim les ajudes de suport a les famílies i a la infància per 

compensar les polítiques socials insuficients. Les ajudes són escasses: beques de 

menjador, de llibres i material, d’accés a la llar d’Infants, de Casals, extraescolars... 

Cobrint un percentatge baix del total i gravant la resta a la família que no pot assumir-ho. 

Això s’accentua si els serveis o centres on assisteixen els menors són concertats, ja que 

les despeses són encara més elevades perquè estan dirigides a un altre tipus de població. 

Continuem mantenint contactes i creant ponts de diàleg per cercar solucions conjuntes a 

aquestes dificultats. 

També és important senyalar  que la pobresa afecta de manera diferent homes i dones;  la 

desigualtat de gènere, principalment en els nuclis monomarentals té unes causes i 

conseqüències específiques. Les dificultats de la participació i accés al mercat laboral  i la 

manca de reconeixement econòmic i social per les feines que assumeixen relacionades  
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amb tasques de neteja a la llar i atenció i cura de les persones, són els factors que  

combinats augmenten la vulnerabilitat en totes les etapes de la seva vida. Aquesta 

pobresa i vulnerabilitat repercuteix directament en els infants que hi conviuen. 

Per últim senyalar un fet determinant: continuem essent subsidiaris, assumint 

competències d’altres sectors, i responem cercant solucions a problemàtiques socials ben 

variades; habitatge (essent aquest un àmbit allunyat actualment de les nostres 

possibilitats) i pobresa energètica (on poc podem influir, en relació a una llei que protegeix 

l’empresa energètica). Aquest 2017 Caritas ha participat activament a la Comissió de 

Pobresa Energètica, per definir barems, indicadors i propostes de millora. S’ha restablert 

amb l’Ajuntament el circuit per sol·licitar informes de vulnerabilitat.  

L’habitatge continua essent una qüestió preocupant. Una important i majoritària part dels 

participants que atenem viuen de lloguer, però les condicions de l’habitatge no són 

adequades, fins i tot algunes són perilloses per a la salut i la seguretat. Tot i això, els 

lloguers pugen de preu per la demanda i es formalitzen contractes abusius, i sobretot amb 

condicions de l’habitatge denunciables. Les persones no poden optar a canviar i és un 

peix que es mossega la cua, sense sortida.  

Aquest any hem procurat mantenir-nos en la línia que proposàvem i que vàrem iniciar 

l’últim semestre del 2016:  Una mirada humana, una relació horitzontal i, al nivell que hem 

pogut, menys invasiva. La Treballadora Social ha prioritzat, d’acord amb les línies 

estratègiques de Caritas, les persones. Ha resolt la seva agenda dedicant més temps a la 

part relacional, custodiant sempre la part tècnica i de gestió, i en detriment d’atendre un 

volum important de persones i respondre a una demanda assistencial  que no genera cap 

canvi. 

La nostra funció és ser un instrument de canvi social i continuarem lluitant per tenir 

aquesta funció, no sols de contenció, sinó de transformació.  

 

 

TIPUS D’INTERVENCIÓ Participants Respostes 
ACOLLIDA i ESCOLTA 5 6 

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 36 66 

VALORACIÓ / DIAGNÒSTIC / Resposta (a participants/famílies) 135 340 

DERIVACIÓ A ALTRE PROJECTE-ENTITAT 63 101 

ACOMPANYAMENT FÍSIC 1 1 

TRÀMITS / GESTIONS (de la treballadora social) 124 378 

AJUDES I SERVEIS 138 877 

ACORDS / SEGUIMENTS / ACOMPANYAMENT DEL PROCÉS 56 113 

Total 183 1882 
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ÀMBIT DE LES AJUDES  LLIURADES participants nombre de Respostes 

Alimentació. Ajuda de Càritas 36 66 

Alimentació. Derivació al Banc de Queviures 113 371 

Bolquers 18 32 

Roba i calçat 55 93 

Electrodomèstics 11 12 

Mobles 4 4 

Mobles (derivació al Banc d’Articles 
reutilitzables) 

24 34 

Vals de Butà 56 127 

Lloguers 9 10 

Subministres de la llar 20 27 

Ajudes d’ortodòncia i òptica 16 17 

Farmàcia (medicació) 8 14 

Tràmits documentació 1 1 

Beques menjador 1 1 

Llibres i material escolar 17 33 

Altres ajudes educació 6 9 

Transports 15 20 

Altres 1 2 

 
 
Ajuts econòmics   
 
 

Concepte 
Import 
(euros) 

% 

Alimentació 1.218,10 4,12 

Habitatge: Lloguers                              1.742,12 5,90 

Habitatge: Subministraments 4.863,78 16,46 

Habitatge: Vals de butà 1.970,49 6,68 

Habitatge: Parament de la Llar (electrodomèstics,...) 2.627,60 8,89 

Salut: Medicació 185,15 0,63 

Salut: Òptica, ortopèdia, dental 3.815,00 12,90 

Jurídic-Legal: Tràmits documentació 60,30 0,20 

Educació: Beques cursos de formació: Oficis 3.600,00 12,18 

Educació: Beques cursos de formació: Hort 1.923,00 6,50 

Educació: Beques cursos de formació: Reciclem 1.143,00 3,87 

Educació: Llibres i material escolar 4.241,81 14,35 

Educació: altres 488,60 1,65 

Altres àmbits d’intervenció: Desplaçaments 570,15 1,93 

Altres àmbits d’intervenció 1.104,93 3,74 

TOTALS 29.554,03 
 

100% 
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  Formació i Inserció sociolaboral. 4.2
 
 

ORIENTACIÓ LABORAL 

 
El Servei d’orientació i acompanyament sociolaboral de Càritas ha atès el 2017, 104 
persones (30 homes i 74 dones). 

54 persones han estat ateses per primera vegada, i la resta són persones que ja estaven 
en seguiment en anys anteriors. 

Del total de persones ateses, 93 disposaven de permís de residència i treball i 11 no 
tenien regularitzada la seva situació administrativa al país.    

       

NIVELL D’ESTUDIS Nombre de PARTICIPANTS 

Sense alfabetitzar 2 

Llegeix i escriu 5 

Educació infantil 7 

Educació primària 35 

Educació secundaria 26 

Cicle Formatiu de GRAU MIG 2 

Batxillerat superior 15 

Diplomatura.  2 

Llicenciatura. Grau 8 

Doctorat  1 

Altres formacions 1 

 

13 persones han participat en les càpsules de recerca de feina grupals i a 3  d’aquestes 
persones se’ls va fer un acompanyament a través del projecte formatiu Emplea+ de 
Càritas Espanyola. 

En el gràfic inferior es recull  la distribució de la tipologia de les 272 respostes donades 
des del servei d’acompanyament per la recerca de feina. 
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1% 

ACORDS / 
SEGUIMENTS / 

ACOMPANYAMENT 
DEL PROCES 

41% 



 
____________________________________________________________________________________MEMORIA 2017 

 

 11 

 
 
 
En el servei hem pogut detectar que les principals mancances de les persones ateses per 
a la incorporació en el mon laboral són:  
 

 El baix nivell de comprensió de la llengua.  
 La poca disponibilitat horària en el cas de famílies monoparentals.  
 La falta de convalidació del nivell formatiu del país d’origen. 
 No disposar del carnet de conduir. 
 A les persones que no tenen regularitzada la seva situació legal, se’ls hi afegeix 

aquesta dificultat. 
 
En 2017, del total de participants del servei d’orientació laboral, 25 persones han 
trobat feina: 

 

 
Els sectors d’activitat on han trobat feina les persones ateses són diversos: 
 
 

SECTOR   ACTIVITAT PARTICIPANTS 

AGRICULTURA 1 

INDUSTRIA 10 

SERVEIS 6 

HOSTELERIA 1 

COMERÇ 1 

SERVEI DOMÈSTIC 6 

SERVEIS PERSONAL (ATENCIÓ A  LA PERSONA) 10 

 
*algunes de les 25 persones inserides laboralment han estat ocupades en més d’un sector durant 
un mateix any. 
 
 

 

20 

4 
1 

77 

2 

Treballant  amb contracte
Treballant   sense contracte
Autonom sense alta en seguretat social
Aturat  (en recerca de feina )
Jubilat i pensionista, incapacitat laboral permanent (i persones que no estan buscant)
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INTERMEDIACIÓ I PROSPECCIÓ 
 

El servei d’intermediació laboral és el que fa possible l’enllaç entre la persona que busca 
feina i l’empresa, l’ocupador en el domicili, o institució. 

S’han gestionat 23 ofertes de treball. 

 21 ofertes han estat intermediacions amb famílies que s’adrecen a Càritas en 
recerca d’alguna persona per treballar en servei domèstic o atenció a gent gran al 
domicili. 

 2 ofertes s’han realitzat amb empreses 
 

D’aquestes ofertes gestionades onze han estat cobertes per persones derivades des de  
Càritas (4 amb contracte de treball regularitzat i 7 sense contracte). Els treballs ocupats 
per aquestes persones són: 
 

 4 en atenció a la persona al domicili 
 3 en treball a la llar 
 1 treball com a interna en el domicili 
 1 cuidadora de nens 
 1 personal neteja d’oficina 
 1 peó de transport 

 
 

 
 

FORMACIÓ (PRETALLERS LABORALS) 

 
Amb l’objectiu de donar resposta a persones en situació de vulnerabilitat en diversos 
àmbits (social, econòmic, laboral, relacional,...), Càritas porta a terme diferents pretallers 
laborals per millorar les seves competències sociolaborals. 
 
Les persones participants presenten unes característiques comunes: dificultats 
idiomàtiques, privació social per manca d’ingressos o ingressos insuficients, situacions 
administratives irregulars, cronificació de la situació d’atur, entre d’altres. La treballadora 
social després d’una primera valoració i en coordinació amb l’orientadora laboral de 
Càritas, deriva  aquestes persones al taller que més s’adapta al seu perfil. 

Els tallers contenen tres eixos importants:  
 

 la part manual i pràctica, permet treballar la destresa, la creativitat, l’esforç, 
l’atenció,... Es cerquen solucions i alhora facilita la concentració i la relaxació, 
contenint certament un interès terapèutic. Tot plegat proporciona un espai que 
permet a la persona sentir-se valorada i útil.   
 

 la part d’aprenentatge de la llengua. Coneixement i millora de la llengua 
catalana (principalment comprensió i desenvolupament oral). Aquest tipus de 
formació s’estableix amb objectius clars  i intencionals.  



 
____________________________________________________________________________________MEMORIA 2017 

 

 13 

 
 
 

 la part competencial personal i sociolaboral. Aquest tipus d’intervenció 
socioeducativa és més propera a les necessitats que es detecten i capaç de 
respondre o adaptar-se als canvis. Es pretén educar en competències, transmetre 
sabers, habilitats, aptituds, per millorar la qualitat de vida d’aquests participants i 
incidir positivament en la seva participació en la societat que compartim.  
 

També s’han portat a terme uns mòduls de formació específics de Riscos laborals i de 
Tècniques per la Recerca de feina.

 

 
 

OFICIS 
 

L’any 2017 la formació desenvolupada 
ha estat la de l’ofici de paleta, amb 
l’acompanyament d’un voluntari 
professional del sector. 
Els participants han estat 9 homes.  

 

VALORACIÓ: 

Les classes pràctiques de l’ofici de paleta 
s’han realitzat aprofitant reformes en 
unes construccions annexes a les 
instal·lacions de Càritas. Aquests treballs 

d’adequació d’uns locals per a l’entitat, 
han servit per aprofundir a nivell pràctic, 
ja que l’espai donava la possibilitat 
d’aprendre moltes tècniques en l’àmbit 
de la construcció. 

Els participants han assistit al curs durant 
tres hores, dos dies a la setmana, i el 
projecte s’ha desenvolupat de gener a 
desembre de 2017. 
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HORT 

 
Taller de l’hort, amb l’objectiu que els 
participants adquireixin els principals 
coneixements en la gestió d’un hort 
d’autoconsum a través d’una mirada 
ecològica (disseny, cultius, calendari, 
necessitats, sòl i fertilitat...), i transmetre 
els recursos pràctics necessaris per 

emprendre un projecte d'hort 
d'autoconsum. 
 
Els destinataris han estat 8  persones. 

Persones voluntàries: 2 voluntaris (un 
monitor d’hort i un professor de català).

  

RECICLEM 
 

Taller de reciclatge i recuperació de 
materials de segona mà. El projecte va 
iniciar-se l’octubre de 2017, i la primera 
tasca dels participants ha estat adequar 
un taller d’oficis, per continuar amb 
treball de fusteria on han pogut elaborar 

diferents utensilis com caixes per 
emmagatzemar o hamaques de jardí.  
 
Persones participants: 8 homes 
Persones voluntàries: 2 voluntaris (un 
monitor de taller i un professor de català). 
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FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES 

 
+Q PARAULES 

 
Aquest curs de formació ha estat adreçat 
a dones ja alfabetitzades, i l’eix central  
ha estat l’aprenentatge i/o reforç  de la 
llengua catalana per facilitar la 
comunicació, però treballant des de les 
competències d’autoconeixement, 
desenvolupament de la seva autoestima, 
activitats per l’adquisició d’habilitats 
personals i cognitives, coneixement del 
medi i la seva realitat. 

L’acció formativa ha consistit  en 44h de 
formació a través de 6 mòduls 
distribuïts en sessions de 2h, 
impartides per una professional externa i 
la educadora social de Càritas. 
Han participat en el curs 10 dones. 

 

Valoració 

L’assistència ha estat força elevada, més 
d’un 70% de les alumnes han assistit a 
un 90% del curs. 

El grau de satisfacció de les alumnes del 
curs ha estat molt alt.  

Les alumnes expliciten que el curs els ha 
permès adquirir més consciència dels 

seus sentiments, capacitats, inquietuds, i 
alhora sortir enfortides per afrontar nous 
reptes en l’àmbit personal i laboral. A 
nivell de grup la gran majoria opinen que 
en el grup s’hi han sentit com en família. 
 
El nivell de comprensió, expressió escrita 
i parla ha millorat respecte al nivell inicial, 
comptant que el nivell de les activitats 
finals tenia un grau més alt de dificultat i 
totes les alumnes l’han pogut superar. 

L’activitat ha generat noves necessitats 
formatives. Les alumnes voldrien realitzar 
cursos més tècnics, per exemple: 
perruqueria, cuina i costura, cursos de 
perfeccionament del català  i cursos de 
recerca de feina. 
 
Des de l’entitat per donar continuïtat a les 
seves demandes es va oferir a una part 
del grup de 5 dones participar en un taller 
de recerca de feina, i a l’altra part del 
grup continuar amb sessions de català. 
 
Per facilitar que una dona interessada en 
fer el curs i amb problemes de conciliació 
familiar, pogués realitzar el curs, s’ha 
ajudat amb una beca de llar d’infants.
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FORMACIÓ OCUPACIONAL 

 

CURS D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A LES 
PERSONES EN EL DOMICILI I TREBALL 

DOMÈSTIC 
 

L’objectiu general del curs d’atenció 
sociosanitària a les persones en el 
domicili i treball domèstic ha estat 
millorar l’ocupabilitat i facilitar la 
incorporació al món laboral de les 
persones en situació d’atur i en recerca 
activa de feina, oferint una formació 
teòrico-pràctica d’atenció a les persones 
grans dins l’àmbit de la llar. 

Aquest curs ha estat organitzat amb fons 
propis de l’entitat i cofinançat pel 
Programa Operatiu d’Inclusió Social i 
Economia Social (POISES ) 2014-2020. 

El curs disposava de 15 places, i el  van  
finalitzar 11 persones. 

Les persones participants del curs 
provenien de Càritas o d’altres serveis 
del territori, gràcies a la difusió en la 
Xarxa d’intermediació de l’Anoia,  els 
Serveis Socials d’Igualada i el Consell 
Comarcal.  

El curs ha tingut una durada de 300 
hores: una part teòrica de 220 hores i 
una de pràctica de 80 hores. La part 
teòrica està impartida de forma 
voluntària per 19 professionals i 8 
voluntàries de l’entitat, per tres 
empreses contractades (manipulació 
d’aliments, cuina i fisioteràpia), i per  
l’ educadora social de l’entitat (mòdul de 
recerca de feina). 
 

Valoració. 

 En l’edició de 2017 han tingut més 
pes en el curs les sessions de treball 
domèstic (108 hores), seguides de 
les sessions d’atenció a la persona 

(93 hores)  transversals (19 hores) i 
les pràctiques (80h). 

 Pel que fa a la participació i 
aprenentatge de l’alumnat, 
assenyalem la valoració positiva que 
en fan, l’alt grau d’assistència i 
adquisició de coneixements, valorats 
a través de qüestionaris orals, de 
proves de coneixement escrites 
proposades per part de diferents  
professionals, proves pràctiques i 1 
examen reglat. 

 Cal destacar que 3 alumnes, un cop 
realitzades les pràctiques, han 
passat directament a la borsa de 
treball de l’empresa, assolint un 
contracte laboral. 

 Set de  les alumnes que van 
finalitzar el curs han iniciat un 
seguiment per a la planificació i 
desenvolupament d’un itinerari 
individualitzat per a l’orientació i 
recerca de feina. D’aquestes, 2 
dones han trobat feina. 
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RECICLEM ROBA. 

 
ITINERA 

 
 

 
 

 
El projecte Itinera, taller de triatge de 
roba de segona mà ha ocupat el 2017 a 
8 dones en situació de vulnerabilitat 
social, derivades per la treballadora 
social de Càritas i han pogut iniciar un 
procés d’inserció social i laboral, a través 
de la seva participació en el projecte. 
 
Les dones provenien de 5 nacionalitats 
diferents i amb una mitjana d’edat de 37 
anys, totes amb fills a càrrec. 

Per ajudar en la selecció, revisió i 
etiquetatge de la roba, es compta també 
amb la col·laboració d’un grup de 19 
voluntàries en l’espai del cosidor, 
funcionant dos dies a la setmana i fent 
tasques pròpies de l’espai (cosir, planxar, 
penjar roba,...). 

La quantitat de roba recollida i 
reutilitzada el 2017 ha estat: 
 

- 48.553 quilos recollits a Càritas 
 

 
 
 
 

 
- 6.181 quilos (13%) de roba aprofitada 

per la venda a la Botiga d’ajudes 
socials.  

- 36.590 quilos (78%) de roba que es 
dóna a pes:  

- 5.782 quilos (12%) de roba que va a 
rebuig 

 
Valoració: 

 
Pel que fa a la incorporació de les dones 
al projecte Itinera es valora positivament 
el fet d’haver pogut realitzar una 
entrevista inicial a totes elles abans de 
començar el seu procés dins del projecte  
per tal de explicar-los en què consisteix 
la feina a realitzar i les condicions 
laborals, així com el requisit obligatori 
lligat a la seva contractació, d’assistir a 
classes de català per tal de millorar la 
comunicació entre iguals. 
 

Durant el mes de febrer  les treballadores 
van iniciar 120 hores de pràctiques a la 
botiga, on han pogut fer tasques pròpies 
de dependenta amb el recolzament de 
les botigueres-voluntàries. L’objectiu 
d’aquestes pràctiques ha estat adquirir 
competències en el sector de l’atenció al 
públic i tenir més oportunitats en el 
mercat laboral.  

 
Una vegada finalitzat el contracte laboral, 
les dones  tornen al departament 
d’orientació laboral, on continuen el seu 
procés de coneixement i aprenentatge de 
competències personals / professionals  i 
acompanyament en la recerca de feina. 
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BOTIGA DE MÀ EN MÀ 
 

Enguany hi ha hagut canvi de 
responsable en el projecte de la roba. 
Conjuntament amb la nova tècnica, un 
equip humà de 30  voluntaris/àries 
botiguers/es han participat en el 
funcionament de la Botiga de roba de 
segona mà de Càritas. D’entre les 
persones voluntàries cal destacar la 
participació de dos alumnes, a través del 
projecte de servei comunitari de l’Institut 
Pere Vives, i dos alumnes en pràctiques, 
derivats des del mòdul de Comerç de 
l’Institut Milà i Fontanals.   

En 2017 s’han venut a la botiga un total 
de 18.543 peces de roba i han entrat a la 
botiga un total de 12.612 clients. 

Les targetes monetàries emeses per les 
treballadores socials de Càritas i altres 

serveis socials del territori per que les 
persones que no  disposen de recursos 
econòmics puguin adquirir roba, han 
estat 334. 

En  la línia endegada fa temps de donar 
un caire de comerç normalitzat a la 
botiga de Càritas, i poder arribar al major 
nombre de clients possible, durant 2017 
també hem  participat a l’edició d’estiu de 
“la Botiga al carrer”, organitzada per 
Comerç Igualada. 

Amb l’objectiu de millorar la imatge de la 
botiga s’ha iniciat un procés de 
remodelació de l’espai, en una primera 
fase s’ha adquirit mobiliari nou, projecte 
subvencionat per  la Caixa. 
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 Inclusió social. 4.3
 

 
CURS  DE LLENGUA A PERSONES IMMIGRADES

 

 

 

Llengua i igualtat d’oportunitats 

L’objectiu del Curs d’aprenentatge de la 
llengua és assegurar que totes les 
persones estrangeres tinguin accés al 
coneixement de la llengua castellana i/o 
catalana per així afavorir-ne l’ús i facilitar 
la participació de les persones en 
qualsevol àmbit de la societat.  

Aprenentatge adaptat a les 

necessitats 

El curs s’estructura en 3 nivells: inicial, 

mig i avançat. Això permet que tothom 

pugui aprendre la llengua sense excloure 

a ningú: des de la persona que no el 

parla ni l’entén, fins a la que vol 

perfeccionar-lo i/o preparar-se per  

accedir a altres cursos.  

Valoració  

79 persones han participat dels cursos 
de llengua el  2017. 

Les inscripcions als cursos es van dur a 
terme en dos períodes de temps 
diferents, pensant en oferir  la possibilitat  

 

 

de noves incorporacions i per garantir la 
fidelització dels alumnes. Valorem aquest 
nou enfocament ja que ha fet augmentar 
la fidelització dels alumnes.  

Un cop finalitzat el primer mòdul, el mes 
de maig, es va constatar l’alt grau 
d’absentisme i d’abandonament dels 
alumnes inscrits en llengua catalana, 
acabant-lo només  5 persones, amb 
assistència molt irregular. Aquest fet va 
fer replantejar la formació en català, de 
tal manera que al setembre de 2017 es 
decideix obrir cursos només de llengua 
castellana i reforçar la llengua catalana 
obligant a assistir a classes de català a 
tots els participants en projectes de 
Càritas (pretallers laborals, Itinera,...) 

D’aquesta manera es reforça la formació, 
garantint aprenentatges més formals i 
estructurats, amb continguts clars segons 
nivells i necessitats. 

Durant 2017 han col·laborat en el 

projecte un total de 9 persones 

voluntàries, i 3 voluntàries de suport, 

alumnes de l’Institut Pere Vives Vich a 

través del projecte de servei comunitari. 

Per poder aconseguir una continuïtat i 

eficàcia en el voluntariat i potenciar les 

seves competències i el seu compromís, 

Càritas va organitzar una formació 

especialitzada pel setembre  distribuïda 

en 2 sessions de 3 hores. 

 Acció formativa sobre 

alfabetització/neolectora i els seus 

materials. 

 Acció formativa sobre ensenyament 

d’una llengua estrangera. 
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ACOMPANYAMENT D’AVIS/ES  

 
 
Un total de 28 persones han participat com a voluntàries derivades per Càritas, en  el 
projecte d’acompanyament als avis i àvies que  conviuen a la Residència Pare Vilaseca 
(16 persones voluntàries) i a la Fundació Sanitària Sant Josep (12 persones voluntàries), 
tot donant suport a les activitats que el propi centre organitza. 

A la residència Pare Vilaseca el grup de persones voluntàries realitzen tasques diverses, 
amb un alt grau d’implicació i responsabilitat, i amb una dedicació d’1h i 1/2 setmanal de 
mitjana. 

Les activitats on col·laboren són: 
 

 Tallers de música, cuina, Bingo i cosidor. 
 Activitats puntuals com excursions, setmana de la gent gran, celebració de festes 

tradicionals...  ja que des del centre es necessita suport per al trasllat de residents 
amb dificultats de mobilitat. 

 Passeig i acompanyament/conversa a residents 
 Fer companyia a residents 

 
En el mes de setembre, quan arrenca el curs, les persones voluntàries  participen de la 
trobada global de voluntariat, on poden fer propostes, ... és un espai perquè es puguin 
conèixer tots els voluntaris i voluntàries,... 

 
A la Fundació Sanitària Sant Josep els voluntaris i voluntàries que hi participen tenen una 
dedicació d’1 hora setmanal, i les activitats que realitzen són: 
 

 Dinamització: taller de ludoteràpia 
 Acompanyaments mèdics 
 Dinamització de taller creatiu 
 Dinamització: taller de musicoteràpia 
 Acompanyament. 

 

Cal destacar que moltes de les persones del grup de voluntariat en aquest centre fa més 
de cinc anys que desenvolupen el seu voluntariat, amb un alt grau, per tant, de fidelització 
de la seva tasca i d’implicació. 
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LLAR D’ACOLLIDA 

 
L’any 2017 s’ha complert el 10è 
aniversari d’obertura de la Llar 
d’Acollida per a dones víctimes de 
violència de gènere i els seus fills i filles. 
 
En els 10 anys de recorregut hem 
pogut acollir a un total de 104 dones, i 
119 infants, oferint allotjament de 
seguretat o de recuperació a dones, des 
d’una atenció integral. S’ha facilitat un 
lloc segur, on poguessin sentir-se 
protegides i lliures de por, i on poguessin 
començar a prendre decisions sobre la 
seva vida. 

El projecte va néixer l’any 2007 de la mà 
de Càritas i en conveni i participació del 
Consell Comarcal de l’Anoia, i al llarg 
dels anys ha esdevingut un recurs de 
referència del qual disposen els serveis 
del territori (Catalunya Central), i inclús 
de serveis més allunyats del territori quan 
es requereix un espai de protecció i 
seguretat per la dona o la família, lluny 
de l’entorn de convivència. 

L’any 2017 s’han acollit a la Llar 13 
unitats familiars:  23 persones ateses, 
entre dones i menors.  

Entre els aspectes positius de l’activitat a 
la Llar d’Acollida, cal destacar: 
 
 L’acolliment de dones i fills/es en un 

ambient de contenció i protecció, 
sense produir-se cap incidència en 
referència a la salvaguarda de la 
confidencialitat del recurs. 

 
 Després d’unes primeres hores 

d’estada a la llar i d’observació i 
valoració per part de l’equip 
educatiu, s’ha elaborat un Pla 
Educatiu Individual amb cada dona, 
adequant-lo a l’atenció de les seves 
necessitats. 

 
 Darrera una situació de violència en 

el domicili  la dona presenta sovint 

un desgast emocional  que dificulta 
la relació amb els fills/es... Per 
treballar-ho s’han planificat 
actuacions concretes que afavorissin 
una relació positiva entre mare-
fills/a, potenciant el creixement 
personal  tant de la mare com dels 
menors.  

 
 La intervenció portada a terme no 

seria possible sense el treball de 
coordinació constant i estable amb els 
diferents serveis del territori (socials, 
d’atenció especialitzada, sanitaris, 
judicials, forces de seguretat,...) que 
faciliten moltes de les derivacions i 
gestions. 
 

El factor diferencial en 2017 ha estat la 
superació dels 15 dies d’estada 
màxima per una acollida d’urgència, 
de manera que 8 famílies han estat a la 
Llar durant un període molt superior. 

Considerem aquesta situació preocupant, 
doncs des de la Llar  no podem donar 
resposta a les demandes i necessitats  a 
mig i a llarg termini. Aquesta situació 
també provoca conseqüències en el dia a 
dia de la Llar: 

 Pèrdua de confiança de les dones en 
els serveis, per la ruptura amb les 
expectatives creades. 

 

 Quan les estades s’allarguen i les 
dones, després d’un temps, coneixen 
el funcionament del centre, es dóna 
un alt grau d’exigència cap a les 
professionals, per les limitacions 
temporals de la nostra feina.  

 

 En ocasions ens trobem amb famílies 
que, preparades per iniciar un procés 
de rehabilitació i pel fet d’estar més 
temps del necessari en el recurs 
d’urgència, la situació es converteix en 
perjudicial per elles i/o els menors, ja 
que necessiten un recurs més estable.  
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FAMILIA I ESCOLA, APROPEM-NOS 
 
 

A partir de la idea acceptada que un factor d’èxit escolar és el coneixement i 
reconeixement mutu de les famílies i l’escola, a finals del 2016 i durant la primera meitat 
del 2017 vam proposar-nos oferir una reflexió sobre aquesta realitat amb les direccions o 
claustres de les escoles públiques i AMPAs.  
 
També vam voler conèixer la mirada de les famílies migrants, i per això ens vam posar en 
contacte amb grups d’alfabetització on hi participen dones mares d’infants que van a 
escola.  
 
Un cop fet aquest contacte i treball vam arribar a diverses conclusions. 
 

 El desconeixement del català/castellà per part de les mares dels infants dificulta la 
comunicació d’aquestes amb el professorat i les altres famílies. 

 La participació  dels infants de les famílies d’origen estranger en les activitats 
extraescolars organitzades per les AMPAs és molt baixa. 

 Es difícil que les famílies en general puguin ajudar a fer els deures i reforçar l’activitat 
escolar dels fills. 
 

Aquestes conclusions ens han portat a fer la proposta de oferir cursos de català a les 
escoles en horari escolar. Amb aquest cursos es vol aconseguir:  per una banda,  que les 
mares aprenguin el català i, alhora coneguin més l’activitat de l’escola. 
 
Hem tingut la dificultat de trobar voluntariat per fer aquestes activitats i s’han iniciat en un 
sol centre, l’escola Gabriel Castellà, amb la participació d’unes 20 mares, que assisteixen 
dues tardes a classe entre les 15h. i les 17h. 
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 Animació Comunitària 5
 

L’Animació comunitària pretén dinamitzar i desenvolupar els grups de les Càritas 
parroquials així com la resta de la comunitat. 

 
A l’Arxiprestat hi ha Càritas, entre d’altres,  a les parròquies de Calaf, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí, la relació entre aquests grups i el Consell i l’equip de Càritas 
arxiprestal en algun cas és fluida i en altres és puntual. 
 
També s’ha volgut compartir els objectius i els serveis de Càritas amb altres parròquies, 
per això s’ha participat en alguna reunió de mossens,  i en alguns consells parroquials 
(Òdena, Sagrada Família d’Igualada).   
 
Es fa partícips de les activitats de formació adreçades a voluntariat de Càritas, així com  
de les assemblees anuals de l’entitat, als membre de  les parròquies de l’Arxiprestat. 

 
 
 

  
Sessió de formació per Voluntariat. Febrer 2017. 

 
 

 

    
   Assemblea anual  de Càritas. Maig 2017 
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 Empreses amb cor. Busquem complicitats 6
 
 
Empreses amb Cor és un projecte de responsabilitat social corporativa de col·laboració 
amb empreses, entitats i institucions amb la finalitat de poder cooperar i col·laborar 
conjuntament en el treball a favor de la justícia.  

És un projecte d’àmbit diocesà que s’estructura de manera autònoma des de cada Càritas  
i de caràcter institucional vinculant les àrees social, administrativa i econòmica, de 
comunicació i sensibilització de Càritas, que pretén aconseguir la col·laboració del teixit 
empresarial per afavorir les accions de Càritas.  

L’equip de Càritas Anoia-Segarra dedicat a aquest projecte ha estat de  2 voluntaris amb 
perfil comercial i  una tècnica de referència.  

Accions  realitzades: 

S’ha contactat i visitat un total de 22 empreses de sectors diversos.  

Amb algunes d’aquestes empreses s’han realitzat gestions en l’àmbit de la intermediació 
per la inserció laboral de persones ateses per Càritas, amb respostes diverses: 

 3 fan ofertes de feina 
 1 signa un conveni de col·laboració amb Càritas 
 1 sol·licita currículum vitae 
 4 mostren interès però sense concretar encara iniciatives de col·laboració. 

 
I 16 d’aquestes empreses han realitzat col·laboracions amb Càritas no laborals: 
 

 7 amb aportacions econòmiques 
 2 amb aportacions de roba 
 2 amb aportacions alimentàries 
 2 amb aportacions en material publicitari de Càritas (roll-up, targetes de visita) 
 1 amb electrodomèstics a preu de cost 
 1 amb aportació com a sòcia 
 1 amb aportació de samarretes pel projecte “camí solidari” 

 
 

AGRAÏMENTS: 
GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE! 
 
FOURFACTORS SPORTWEAR  - FENCAMINS S.L.  - GRÀFIQUES VILANOVA S.L. - 
PUBLICACIONS ANOIA  - MERITEM S.A.  - RETOLS PLANELL  - DISCREPO S.L.-  
ELECTRODOMESTICS  IGUALADA S.L.. - CARLES PIERNAS SCP.  - COSANTEX SCP. -SCOR 
EQUIP S.L. - ANOIA DE PLÀSTIC INDUSTRIALS, S.L. - ELM S.L. - SUPERMERCAT 
SUPERMAS S.L. - L’ENLLAÇ DELS ANOIENCS - SAGARRA BASCOMPTE S.A. -HALLES 
MANAGEMENT S.L.(NACSA). 
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 Treballem en Xarxa 7
 
Càritas comparteix amb altres entitats públiques i privades i amb altres agents socials la 
seva experiència i la seva actuació mitjançant la participació qualificada en espais de 
coordinació i xarxes de formulació de propostes socials.  
En aquesta línia, Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra, promou la lluita conjunta contra 
l’exclusió a través d’una acció integral i coordinada fonamentada en el treball en xarxa 
amb diferents recursos i serveis. 
 
Hem col·laborat i establert coordinacions amb: 
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 Comunicació, sensibilització i campanyes 8
 
Una de les línies de treball que durant l’any 2017 ha volgut reforçar Càritas ha estat la 
presència a nivell comunicatiu. Per això hem desenvolupat diverses accions: 
 

 Revisió i  nou disseny de la web, actualitzant de manera permanent notícies. 
 

                                            

 Presència  a les xarxes socials amb la creació de pàgina a facebook. 
 Presència contínua als mitjans de comunicació per donar visibilitat a la nostra 

tasca (notes de premsa sobre l’acció de Càritas, entrevistes radiofòniques,...) 
 Campanyes de sensibilització com la del treball digne, realitzada amb la 

col·laboració de Canal Taronja Anoia, o la campanya “Sigues part de la solució 
contra la pobresa. Fes-te de Càritas” 

 

              

 
A la tardor de 2017 en Salvador Serra, voluntari de Càritas i membre del Consell 
Arxiprestal de Càritas, va emprendre el  “Camí Solidari”, la volta a Espanya a peu, a 
benefici de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra. L’objectiu d’aquesta fita ha estat recaptar 
fons i ajudar a la tasca social de l’entitat, convençut que la presència de Càritas arreu del 
territori i el reconeixement per part de tothom farà que aquesta iniciativa tingui èxit. 
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 Les xifres de la nostra acció. 9
   

 
 

 

 

 

 

 

 

112.294,35 

145.836,75 

37.030,81 

2.688,51 390 

Despeses: 298.240,43 €  

Acollida i atencio social

Insercio sociolaboral

Inclusio social

Comunicació i campanyes

Formacio

25.473,97 

144.239,26 14.145,17 

45.013,69 

11.039,89 

36.606,81 
36,4 

Ingressos: 276.555,19 € 

Col·laboradors periodics

donatius

campanyes

subvencions

subvencions entitats privades

vendes

altres ingressos

Resultat exercici 
 

21.685,24€  
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C/Roca, n. 3  08700 IGUALADA    TEL. 93 803 2747 

www.caritasanoiasegarra.cat 
caritas-aigualada@bisbatvic.com 

https://www.facebook.com/Càritas-Arxiprestal-Anoia-Segarra 
 

 


