
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITAS 

ARXIPRESTAL 

ANOIA-SEGARRA 
Memòria 2018 

     

 



  

INDEX  
 

Presentació ........................................................................................................................ 3 

 La nostra identitat, missió  i valors ............................................................................... 5 1

 Àmbits d’acció ............................................................................................................. 5 2

 Persones ..................................................................................................................... 5 3

 Que hem fet ................................................................................................................. 6 4

 Acollida i Atenció Social ....................................................................................... 6 4.1

 Formació i Inserció sociolaboral. ........................................................................ 11 4.2

ORIENTACIÓ LABORAL ..................................................................................... 11 

FORMACIÓ (PRETALLERS LABORALS) ........................................................... 14 

FORMACIÓ OCUPACIONAL ............................................................................... 19 

RECICLEM ROBA ............................................................................................... 21 

 Inclusió social. .................................................................................................... 24 4.3

 Animació Comunitària ............................................................................................... 29 5

 Entitats amb cor. Busquem complicitats .................................................................... 30 6

 Treballem en Xarxa ................................................................................................... 31 7

 Comunicació, sensibilització i campanyes ................................................................. 32 8

 Les xifres de la nostra acció. ..................................................................................... 33 9

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
____________________________________________________________________________________MEMORIA 2018 

 

 3 

 

 

Memòria 2018 
Presentació 

 

Acollir, protegir, promoure i integrar 

L’elaboració de la memòria de l’acció de Càritas durant l’any 2018 és per nosaltres, el 
consell i l’equip tècnic,  una oportunitat per a la reflexió, a partir de la valoració  de l’acció 
realitzada i dels reptes que se’ns plantegen. Per fer la seva presentació  prendrem com a 
referència els quatre verbs que defineixen el compromís de l'Església que el Papa 
Francesc va anunciar (Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, 14 de gener del 2018) 
envers les persones que es veuen obligades a abandonar casa seva: Acollir, protegir, 
promoure i integrar 

 

Acollir 

Aquest any hem acollit i acompanyat a 207 persones, de les quals un 40% ha estat la 
primera vegada que han trucat a la nostra porta, la majoria són nouvingudes a la comarca. 
Constatem que continuen venint famílies i persones soles a buscar un benestar que no 
tenen en el seu lloc d’origen. 

 

Protegir 

En la tasca de Càritas de protecció, suport i servei a les persones en risc d’exclusió, és on 
tenim els reptes més grans perquè ens trobem en un context marcat per la llei 
d’estrangeria i la transformació del que hauria de ser el dret a un habitatge digne en un 
habitatge al servei de l’especulació.  

Cada cop ens trobem amb més famílies i/o persones que viuen en condicions cada 
vegada més precàries i en situació d’ocupació del seu habitatge, amb el que això suposa 
d’inestabilitat i de falta de garanties d’uns serveis bàsics dignes. 

Pel que fa a la dignificació del treball, aquest any hem ajudat a què dos persones 
tinguessin un contracte de regularització a través de Solidança i del projecte Itinera, 
vinculats al procés de recuperació de la roba.  

També en referència al servei de la llar d’acollida per a dones en situació de violència de 
gènere, hem de continuar denunciant l’allargament de les estades: el que hauria de ser un 
període de trànsit curt s’allarga per la dificultat de trobar places de llarga estada o 
d’habitatge social. 

 

Promoure  

La tasca de promoció és la que assumim amb més responsabilitat, i amb la que ens 
sentim més identificades. Promoció a través de la participació en pretallers; hort, reciclem, 
cosint històries, cursos de formació en competències de recerca de feina, formació 
sociosanitària, .... Ens plantegem el repte de diversificar la formació per poder millorar la 
inserció laboral. 

En aquesta tasca és molt important la col·laboració de les empreses d’Igualada i comarca 
per la realització de pràctiques i la possibilitat d’incorporació laboral. 
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Integrar 

La integració comença pel coneixement mutu, per tant, en primer lloc cal crear condicions 
pel coneixement de la llengua, això ho fem a través dels cursos d’alfabetització. L’altra 
qüestió és afavorir la participació conjunta en la vida comunitària; hi ha una dificultat de 
permeabilitat entre col·lectius diversos. En aquest sentit ens proposem assumir com a 
tasca pròpia tot allò que serveixi per afavorir la participació en entitats i activitats 
ciutadanes. 

A Càritas podem fer  tot això gràcies al voluntariat i als recursos que ens aporten els 
socis i donants. En aquest sentit també ens plantegem augmentar  el nombre de persones 
voluntàries i els recursos econòmics per poder consolidar i ampliar el treball que anem 
fent. 

Som conscients que per avançar en els nostres objectius i reptes també hem d’avançar en 
la col·laboració  de Càritas amb altres entitats. Aquest any a més de les col·laboracions 
que ja es porten a terme amb l’Ajuntament i altres administracions hem establert petites 
col·laboracions amb entitats de lleure, i petites empreses, camí en el que volem anar 
avançant. 

A Càritas anem fent camí amb el convenciment que com diu el lema de la campanya 
d’aquest any “El nostre compromís canvia el món”. 
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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: 

 207 persones ateses en el servei d’acollida i atenció social. 
 496 persones beneficiades del servei d’acollida i atenció social. 
 120 persones en el servei d’orientació laboral 
 16 persones en cursos formatius ocupacionals.  
 108 persones en projectes formatius de llengua catalana i castellana 
 23 persones en projectes d’adquisició de competències sociolaborals 
 30 persones acollides a la Llar d’acollida 

Han format part de l’equip de Càritas un total de 159 persones: 

 
 12 remunerades (6 equip tècnic; 1 neteja; 4 treballadores taller roba; 1 peó 

de recollides de roba)  
 144 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, Alba Medina, Josefina Quintana, Maite 
Talavera, Farah Benserhir, Belen Molina. 
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Tipus de llar 

Llar d'una parella amb fills

Llar d'una parella sense fills

Llar monoparental

Llar unipersonal

Llar amb un altre tipus de
parentesc

Llar amb persones sense
relació de parentesc

 
  Que hem fet  4

 
 

 Acollida i Atenció Social   4.1
 

 

    
En el 2018 s’han realitzat 1.619 intervencions, donant resposta a 207 persones (97 
homes i 110 dones), que correspon a 496 beneficiaris d’aquest servei.  
 
D’aquestes 207 persones/famílies, 73 (un 35,%) van arribar a Càritas per primera vegada 
el 2018 i un 27,53% (57 persones/famílies), 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 

En aquest 2018 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.   

Els perfils de persones ateses des del servei d’acollida i atenció social en termes genèrics, 
són: el número de dones ateses (110), és més alt que el d’homes (97). Per edats, no són 
comparables: cobrim totes les franges d’edat, principalment entre 25 i 49 anys.  

Aproximadament un 60% dels nostres participants són famílies amb nens;  la resta,  
persones soles.  

Durant l'any 2018, constatem l'augment de nous casos (40% del total de casos atesos), 
majoritàriament provinents de països Àrabs i de Sud-Amèrica. Un 99% d'aquestes 
arribades, han estat mitjançant un visat de turista (3 mesos), pagat per familiars o inclús, 
endeutant-se per millorar les seves condicions de vida i ajudar als familiars que resten al 
país d'origen. 
 

Conseqüentment ens trobem que més d'una tercera part de les persones ateses des del 
Servei d'Acollida i Atenció Social, es troben en situació administrativa irregular, per aquest 
motiu, Càritas Anoia-Segarra, continua apostant per projectes prelaborals, amb la finalitat 
de donar resposta a totes aquelles persones que es troben en situació administrativa 
irregular i poder facilitar la inclusió social d’aquestes. Projectes com ara el Reciclem o el 
d’Horticultura, estan dirigits a participants que requereixen suport i seguiment 
principalment en les 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. 

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. 

  

90 

2 

60 

11 

44 

Situació Administrativa 

Autorització de Residència i/o
Treball

Protecció Internacional (refugiats)

Irregular

Irregular sobrevingut (abans era
legal i ara no)

Documentat
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Amb aquests projectes, procurem que les persones participants siguin més actives 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 que venen al servei d’acollida i atenció social de Càritas, 
deriva en problemàtiques que afecten a l’habitatge. Les dades recollides, mostren un 
augment en el nombre d'usuaris que ocupen pisos de manera il·legal (2017:11, 2018:23) o 
bé, que es troben acollits per altres famílies/persones (2017:23, 2018:37). Novament, 
l'habitatge continua essent una qüestió preocupant, donat que des de Càritas es 
considera "La llar", com un espai privilegiat i un element d'integració i participació en la 
societat. 

Una important i majoritària part dels participants que atenem viuen de lloguer (63,3%), 
però en molts casos, 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. Si a tot això afegim la manca de treball en la que es troben les persones 
que atenem, destaquem un increment del pressupost econòmic destinat a ajudes de 
lloguer i entrada de pisos, d’un 43,6% respecte a l’any 2017. 

També és important senyalar l'increment pressupostari (97,39 %), destinat a serveis 
jurídics i legals des del departament respecte a l’any 2017 en gestions administratives de 
documentació personal o familiar, com de gestions d'autorització de residència i treball. 
Des de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra, s'aposta per la regularització de la situació 
administrativa de dones, oferint la possibilitat d'accés al mercat de treball i participant així, 
en el projecte Itinera durant el transcurs d’un any. 
 
Una altra dada a destacar del l’any 2018 respecte al 2017, ha estat l’augment de despesa 
en concepte d’alimentació, destinada a donar una resposta alternativa al Banc de 
Queviures per totes aquelles persones/famílies que no disposen d’empadronament, o bé 
per ajudes puntuals a transeünts. 
 
Per últim, des de la nostra entitat seguim mantenint les ajudes de suport a les famílies i a 
la infància dirigides a beques de menjador, llibres i material, accés a la llar d’Infants, 
casals d’estiu i activitats extraescolars, per compensar polítiques socials insuficients i 
oferir l’oportunitat de participació d’aquells/es amb menys recursos. 
 
Seguim treballant "amb i per" a les persones, i creiem de manera ferma en la 
transformació social a petita escala, per aquest motiu seguim treballant des de la 
proximitat i des de l'escolta per crear vincles d'ajuda que ens permetin millores en la 
qualitat de vida de les persones que ens envolten. El nostre repte és denunciar i incidir en 
les polítiques d'habitatge que assegurin uns drets fonamentals per a una vida digna. 
D’aquesta manera, un del projectes destacables d’aquest any, és l’aposta per l’obertura 
d’un “pis d’acollida temporal“, que té com a finalitat oferir un habitatge temporal per a 
persones amb situacions de precarietat econòmica i/o risc d’exclusió social. 
 
La nostra funció és ser un instrument de canvi social i continuarem lluitant per tenir 
aquesta funció, no sols de contenció, sinó de transformació.  
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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 

 
 
 

ÀMBIT DE LES AJUDES  LLIURADES Participants 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 
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Ajuts econòmics   
 
 

CONCEPTE Núm. 
participants 

Núm. persones 
beneficiàries 

Núm. de 
respostes 

Import 
(euros) 

Alimentació 69 168 158 4.022,42 

Lloguers 12 32 13 3.088,84 

Subministraments llar 

(inclou vals de butà) 73 213 215 4.662,75 

Salut i higiene 13 37 13 1.728,29 

Educació 26 89 35 3.371,87 

Transport desplaçaments 3 8 3 518,31 

Taxes administratives àmbit 

jurídic-legal 10 20 12 1.571,56 

Parament de la llar 17 61 21 2.619,10 

Beques projectes  

(horticultura i Reciclem) 13 24 24 11.426,65 

Total 207 652 494 33.009,79 
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  Formació i Inserció sociolaboral. 4.2
 
 

ORIENTACIÓ LABORAL 

 
El Servei d’orientació i acompanyament sociolaboral de Càritas ha ates al 2018, 120 
persones (31 homes i 89 dones). 

65 persones han començat itineraris laborals durant aquest any. 

Del total de persones ateses, 84 disposaven de permís de residència i treball i 36 no 
tenien regularitzada la seva situació administrativa al país.   

 

NIVELL D’ESTUDIS Nombre de PARTICIPANTS 

Sense alfabetitzar 4 

Educació primària 49 

Educació secundària 36 

Cicle Formatiu de GRAU MIG 20 

Estudis Universitaris  11 

 

7 persones han participat en les capsules de recerca de feina grupals . 

En el gràfic inferior es recull  la distribució de la tipologia de les 441 respostes donades 
des del servei d’acompanyament per la recerca de feina (169 respostes més que l’any 
2017) 

 

 

 

 
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.  
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 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 2018, del total de participants del servei d’orientació laboral, 23 persones han trobat 
feina: 

 
 

 

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

SECTOR   ACTIVITAT PARTICIPANTS 

INDÚSTRIA 11 

SERVEIS 7 

HOSTELERIA 1 

SERVEI DOMÈSTIC 9 

SERVEIS PERSONAL (ATENCIÓ A  LA PERSONA) 18 

  *Una persona pot estar comptabilitzada més d’1 vegada per trobar més d’1 feina en un any. 

Des de Càritas s’ha estat donant una resposta immediata a la sol·licitud de primera 
entrevista, les persones manifesten que s’han sentit acompanyades en el seu procés. 
Aquest any han augmentat considerablement les respostes donades a les persones, i 
gràcies a aquest seguiment s’han detectat mancances competencials i s’han pogut 
realitzar capsules de recerca de feina i competencials, amb el material d’Emplea+. 

A partir dels cursos ocupacionals s’han creat classes d’idiomes i grups de conversa per 
reforçar la llengua catalana. 
 
Reptes: S’ha detectat que hi ha persones que no provenen dels serveis d’acollida de 
l’entitat i no coneixen o no poden utilitzar un altre servei d’orientació laboral. És per aquest 
motiu que s’obrirà el servei a aquestes persones per oferir-les orientació laboral i també es 
vol crear una nova figura ‘Voluntari acompanyant’ que reforci la recerca de feina a través 
d’un acompanyament més proper i emocional. 
També es realitzarà un curs d’auxiliar de cuina ja que es vol ampliar l’oferta formativa i el 
de cuina és un àmbit laboral pel qual algunes persones ateses han expressat voler rebre 
formació i creiem que es tracta d’un sector on hi ha possibilitats d’insertar-se laboralment 
pel perfil de persones que atenem a Càritas.  
 

16 

7 

97 

Treballant  amb contracte Treballant   sense contracte Aturats
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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. 

28 persones han passat per aquest servei. 

 Informació, orientació i assessorament: 13 respostes 
 Valoració/diagnòstic: 7 respostes 
 Acompanyament físic: 1 resposta 
 Tràmits/gestió: 4 respostes 
 Acords/seguiment/acompanyament procés: 20 respostes 

 

S’han gestionat 16 ofertes de treball. 

 15 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. 

 1 oferta s’ha realitzat amb una empresa. 
 

D’aquestes ofertes gestionades deu han estat cobertes per persones derivades des de  
Càritas (4 amb contracte de treball regularitzat i 6 sense contracte). Els treballs ocupats 
per aquestes persones són: 
 

 2 en atenció a la persona al domicili 
 6 en treball a la llar 
 1 treball com a interna en el domicili 
 1 peó de transport 

 
Reptes: Es farà un registre detallat de les persones/famílies possibles ocupadores que 
truquen per demanar informació sobre la intermediació. L’objectiu es poder disposar de 
dades que ens orientin per accions futures. 
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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.  
 

 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.

 
 

HORT 
 

El taller de l’hort, es porta a terme 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 6  persones, concretament dos dones i quatre homes de 
diverses nacionalitats com ara: Marroc, Hondures, Mauritània i Camerun. 

La durada del curs ha estat d’un any i han participat dos monitors voluntaris  (un monitor 
d’hort i un professor de català). 

També s’han realitzat activitat formatives externes relacionades amb l’horticultura com ara 
l’activitat de recollida i poda d’oliveres i pràctiques remunerades a altres horts. 
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Si fem un anàlisi basat en els tres eixos principals del projectes, podem destacar que: 

 

La part manual i pràctica, ha estat treballada tres hores setmanals, cultivant l’hort 
segons l’època de l’any. Els participants han pogut aprendre quines són les verdures-
hortalisses que es cultiven segons cada estació, com s’han de cuidar i tractar plagues, 
insectes, quin és el moment de la recollida, etc. En èpoques de més fred, on l’hort no 
requereix tanta cura per la baixa plantació, els alumnes s’han dedicat a fer altres feines 
com ara la manutenció del pati de l’entitat, o bé, activitats externes relacionades amb el 
camp (oliveres i treball en un altre hort).  

La part d’aprenentatge de la llengua, s’ha treballat de manera transversal durant les 
sessions pràctiques, com també a les classes de català setmanals. Per a la gran majoria 
dels participants del taller d’horticultura, ha sigut una primera familiarització amb la 
llengua. S’ha utilitzat el mètode “Oralpha”, com a eina d’alfabetització i comunicació oral 
en català, la qual ha donat molt bons resultats entre els/les alumnes. Tot i això, els/les 
alumnes manifesten que tenen una bona comprensió oral però que els hi costa practicar la 
llengua dins i fora del grup. 2/6 participants, han continuat els estudis de llengua catalana 
assistint al Consorci de normalització Lingüística d’Igualada.   

La part competencial personal i sociolaboral, s’ha treballat des de diferents vessants, 
per una banda, al finalitzar el curs, s’ha fet un acompanyament individual des del 
departament d’orientació laboral, també s’han treballat hàbits com ara la higiene, el 
compromís, la puntualitat, el treball en equip, etc. I s’han adquirit coneixements 
d’horticultura per ser capaços d’autogestionar-se un hort de manera individual, tot i que 
manca la falta de coneixements teòrics al respecte.  

1/6 participants va tenir l’oportunitat d’un contracte de treball a un hort particular, derivat 
de les activitats externes (pràctiques remunerades a un hort particular). 

 

Objectiu Curs 2019-2020 

Aquest curs es proposa facilitar més coneixements teòrics relacionats amb l’horticultura i 
un augment d’activitats externes dirigides al coneixement d’altres horts i altres formes de 
cultiu. 
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RECICLEM 
 

Taller de reciclatge i recuperació de materials de segona mà. En el transcurs del projecte 
s’han realitzat diverses feines internes de Càritas, com ha estat la rehabilitació de la porta 
principal de l’entitat i la construcció de mobiliari per a la botiga de roba de segona mà. 
D’altra banda, s’han portat a terme diferents projectes individuals segons les necessitats 
de cada participant. 
 
Han participat 8 homes de diferents nacionalitats: Hondures, Marroc i República 
Dominicana.  
La durada del curs ha estat d’un any i han participat dos monitors voluntaris  (un monitor 
del taller i un professor de català). 
 
 

 

 
Valoració 
 
Donat que la primera edició del pretaller de Reciclem va tenir lloc a l’octubre del 2017 i és 
un projecte relativament nou, l’inici d’aquest ha passat per adequar el taller, endreçar-ho, 
equipar-lo amb eines, construir mobiliari, etc.  
Si fem un anàlisi basat en els tres eixos principals del projectes, podem destacar que: 

La part manual i pràctica, ha estat la més treballada i valorada, ja que l’inici va requerir 
una tasca molt productiva. D’altra banda, a mitjans de curs, cada alumne va portar a terme 
un projecte de fusta individual, on la creativitat, la destresa i l’atenció eren els elements 
principals a treballar. En aquesta part, el monitor va poder percebre millor quines eren les 
destreses personals de cada alumne i també com reforçar les mancances.  

Generalment cada participant va elaborar de manera individual de tres a quatre mobles, 
utensilis de cuina o bé joguines de fusta. També van participar en projectes grupals com 
ara la reconstrucció de la porta principal de Càritas, encàrrecs de mobiliari per a l’entitat i 
un drac de festa major. 
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La part d’aprenentatge de la llengua, s’ha treballat de manera transversal durant tot el 
curs. Un dia a la setmana, durant una hora i mitja els alumnes han assistit a classes de 
català amb una assistència del 90% aproximadament. Respecte a la pràctica de la llengua 
fora de l’aula, tot els alumnes comenten que els hi costa parlar i que quan realitzen 
gestions del dia a dia com anar a comprar, al metge, etc. els hi parlen en castellà i això els 
dificulta l’aprenentatge. Segons les valoracions realitzades pel monitor, tots els 
participants han adquirit coneixements bàsics de comprensió i expressió oral de la 
llengua. Una altra dada a tenir en compte ha estat que cap alumne ha continuat 
l’aprenentatge de la llengua en el Consorci de Normalització Lingüística. 

La part competencial personal i sociolaboral, és un aspecte de redescobriment de 
cada persona. Tots els alumnes han comentat en la seva valoració final del projecte, que 
aquest espai ha servit com un espai terapèutic, on venien i aconseguien no pensar en 
totes les dificultats que envolta el seu dia a dia, com també sentir-se útils i valorats.  

S’ha observat a nivell general, una dificultat per expressar sentiments i reconèixer 
habilitats pròpies.  

En relació a les habitats que el monitor ha anat treballat contínuament com la puntualitat, 
l’ordre, el compromís, els hàbits d’higiene o bé la comunicació, es valora a títol grupal que 
cal incidir més en la millora d’hàbits d’ordre i higiene. També la necessitat d’immediatesa 
en els resultats de la feina, ha estat un factor problemàtic, donat que en certs projectes ha 
provocat desmotivació i uns resultats diferents als esperats. 

Com a últim aspecte a ressaltar, tots els alumnes han manifestat una evolució molt 
positiva respecte a l’adquisició de coneixements en el món de la fusta, i concretament 1/8 
participants vol dedicar-se al sector. 

 

Objectius Curs 2019 – 2020 

Fer partícips als/les alumnes del treball que es portarà a terme al llarg del curs. L’objectiu 
és treballar per mòduls centrats en un àmbit concret com ara la música, la tecnologia, les 
joguines infantils, etc. Cal que cada participant doni sentit allò en lo qual treballa i pugui 
expressar-se a través de l’art, com també de manera oral. 

Es manté el propòsit de fer grups mixtes d’homes i dones i incorporar algun membre amb 
un nivell molt baix d’idioma, ja que desprès d’una prova pilot amb alumnes d’aquestes 
característiques, es pot observar com ha progressat el seu nivell d’expressió i comprensió 
oral.  
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FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES 

 
+Q PARAULES 

 
Aquest curs de formació ha estat adreçat a dones ja alfabetitzades, on 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 9 dones. 

Valoració 

L’assistència ha estat força elevada en general, més de la meitat 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’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, però algunes alumnes han tingut dificultats amb el català i 
necessitaven suport a classe amb el castellà de manera més freqüent. 

Des de l’entitat per donar continuïtat a les seves demandes es va oferir a una part del grup 
de 4 dones participar en un taller de recerca de feina. 
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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 teòrica-
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 per Inditex. 

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,  Creu Roja i la FAP.  

El curs ha tingut una durada de 300 hores, una part teòrica de 220 hores i una pràctica 
de 80 hores. La part teòrica està impartida de forma voluntària per 16 professionals i 3 
visites/sessions i 5 voluntàries de l’entitat, dues empreses contractades (manipulació 
d’aliments i cuina), i per la educadora social de l’entitat (mòdul recerca de feina ). 
 

       

 

Valoració. 

 En l’edició de 2018 s’ha refet el format del curs, mantenint les sessions d’atenció a la 
persona (90 hores) i apostant fort per les sessions de treball domèstic (81 hores).  

 S’han augmentant considerablement les hores transversals (49 hores) i mantenint 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, proves de coneixement escrits proposats per part de 
diferents  professionals, proves pràctiques i 1 examen reglat. 
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 Cal destacar que 4 empreses han col·laborat en la realització de les pràctiques, 

d’aquestes dues era la primera vegada que participaven i com a novetat totes les 
alumnes només van estar fent pràctiques en un únic centre de treball, permeten que 
l’empresa pogués fer millor la valoració i que les alumnes s’adaptessin millor al lloc de 
treball. 

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

 Cinc de  les alumnes que van finalitzar el curs han iniciat un seguiment per la 
planificació i desenvolupament d’un itinerari individualitzat per l’orientació i recerca de 
feina.  
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RECICLEM ROBA 

 
ITINERA 

 

 
 

El projecte consisteix en utilitzar la recollida i triatge de roba de segona mà per poder 
generar llocs de treball, que ens permetin fer un procés d’inserció social i laboral amb 
persones, específicament dones, en situacions de vulnerabilitat, fragilitat, necessitat i/o 
problemàtica sòcio-econòmica. 

 
Els objectius previstos són:  

 Contractar durant un any, a dones en risc d’exclusió social, de diferents 
nacionalitats i amb problemes per accedir al mercat laboral. 

 Seleccionar, classificar i reciclar la roba que arriba a Càritas.  
 Orientar un itinerari creant una metodologia de treball grupal i individualitzat. 
 Fomentar i educar l’adquisició d’uns hàbits laborals i de treball en equip. 

 
La majoria de la roba que arriba a Càritas és de segona mà, encara que també, 
esporàdicament, ens arriba roba nova procedent  de les botigues tèxtils de la ciutat.  La 
roba prové dels habitants de la Conca d’Òdena, que inclou la ciutat d’Igualada, els quals la 
fan arribar a Càritas a través del contenidor que l’entitat té situat a la seva seu.  
 
El volum de roba recollida en 2018 ha estat de 52.085 quilos . 
El volum aprofitat per la venda ha estat un  19 % del total recollit (9.965 quilos)  
El 81% (42.420 quilos) ha estat roba donada a pes i 5.000 quilos per rebuig. 
 
 
Enguany han treballat en el taller de roba 7 dones, 5 d’elles han  iniciat el contracte laboral 
al 2017 i 3 al 2018.  
Un cop finalitzada la contractació, han començat un procés d’acompanyament laboral des 
del departament d’orientació laboral. 
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Les nacionalitats d’aquestes dones eren diverses: 4 marroquines, 1 espanyola, 1 
dominicana i 1 hondurenya, amb una mitjana d’edat de 40 anys. De totes elles, 6 amb 
fills/es al seu càrrec. 
Com a novetat, una de les dones  del taller ha estat regularitzada per Càritas, amb un 
contracte laboral a temps complert i durant un any. 
 
Durant l’any s’han fet diferents sessions de formació:  
 

 160  hores de pràctiques en la botiga. 

 12 hores  de recerca de feina coordinat amb l’orientadora laboral. 

 2 hores de prevenció de riscos laborals 
 

També han participat en activitats socioculturals per facilitar la cohesió del grup i  
coneixement de l’entorn (Sant Jordi, Aniversaris, festa de Sant Joan, festa d’inici de les 
vacances). 
 
Comptem amb un grup de 18 voluntàries en la sessió del cosidor, funcionant dos dies a la 
setmana. Enguany  el grup del dimarts al matí s’ha eliminat i només hi vénen el dimarts 
tarda i dijous matí i tarda. Les voluntàries desenvolupen tasques pròpies de l’espai (cosir, 
planxar) i  penjar la roba ja revisada per les treballadores del taller.    

 
Conclusions: 

 
Enguany, s'ha hagut de reorganitzar la col·locació i la recollida dels residus que es 
generen al taller (roba de rebuig, plàstic, elements electrònics,....) per seguir amb les 
pautes correctes de gestió de residus. 
  
Abans de cada contractació s'ha pogut fer una selecció de candidates i entrevista amb la 
treballadora social i la responsable del projecte per tal de valorar les necessitats i perfils 
de cada candidata.  
 
Un cop feta la selecció, la responsable ha pogut fer una petita entrevista personal i 
l'explicació de la feina i la normativa interna. 
Valorem molt positivament la regularització que es va fer a una de les treballadores al 
taller. Tant per la persona contractada com per a la dinàmica del taller, s’ha pogut 
desenvolupar la feina amb més eficàcia.  
 
Al gener es van iniciar les pràctiques a la botiga “de mà en mà” on les participants han 
pogut fer tasques pròpies de dependenta (durant 2h setmanals, cadascuna) amb el suport 
de les voluntàries botigueres. Durant els mesos d'abril, juliol i setembre per excés de 
feina, i en el mes d’agost, per vacances, no es van realitzar pràctiques.  
 
Un cop finalitzat el seu contracte laboral les dones participants tornen al departament 
d'orientació laboral on continuen el seu procés de coneixement i aprenentatge de 
competències personals / professionals i acompanyament en el cas necessari per la 
recerca de feina. 
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BOTIGA DE MÀ EN MÀ 

 
La Botiga de mà en mà de Càritas té com a objectiu central poder posar a la venda la 
màxima quantitat de roba i articles que arriben a Càritas, per  poder cobrir amb els 
beneficis de les vendes els costos de la contractació de les dones en situació de 
vulnerabilitat, en el taller de roba de Càritas. 

Alhora es pretén dignificar que persones amb pocs recursos econòmics puguin comprar la 
roba a un preu assequible. 

Enguany s'ha comptat amb la col·laboració de 30 voluntaris/àries botiguers/es que 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 dues alumnes, de l'Institut Pere Vives. 

En 2018 s'han venut a la botiga un total de 19.330 peces de roba i han entrat a la botiga 
un total de 19.746 clients. 

Des de l'atenció directa s'han lliurat 93 targetes monetàries, donant resposta a 55 famílies 
ateses des de Càritas, i 100 targetes monetàries a 56 famílies diferents derivades de 
serveis socials d’atenció primària de diversos ajuntaments de la comarca. Aquestes 
targetes monetàries han sumat un total de 4.835 €. 

Com cada any, hem participat en l'edició d'estiu de les "Botiga al carrer d'Igualada, 
organitzada per Igualada Comerç, amb uns resultats molts positius. En total es van vendre 
738 peces a 1 € cadascuna. 
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 Inclusió social. 4.3
 

 
CURS  DE LLENGUA A PERSONES IMMIGRADES 

 
Amb el curs de llengua per a persones immigrades, Càritas pretén assegurar que totes les 
persones estrangeres puguin tenir accés al coneixement de la llengua castellana i/o 
catalana per així afavorir-ne l’ús i participar la participació d’aquestes persones en 
qualsevol àmbit de la societat. 
 
En l’any 2018 han participat un total de 108 persones. 43 alumnes de 74 inscrits van 
finalitzar el 2on mòdul del curs 2017/2018, i 37 alumnes de 44 inscrits van finalitzar el 1er 
mòdul del curs 2018/2019. El 76% dels participants eren d’origen del Magreb i una dada 
rellevant ha estat que en més d’un 50% eren persones nouvingudes, arribades a 
Catalunya en el darrer any.  
 
La singularitat d’aquest últim curs 2018/2019 ha estat que en el moment de les 
inscripcions al curs ja es va realitzat als alumnes una prova de nivell per conèixer el seu 
nivell previ de llengua castellana i aquelles persones amb un nivell mínim requerit han 
estat derivades a l’escola d’adults. 
D’aquesta manera el curs de Càritas s’ha centrat en oferir classes a persones amb un 

nivell de llengua més baix i també a persones sense alfabetitzar. Igualment el curs s’ha 

estructurat en 3 nivells: persones sense alfabetitzar, un nivell inicial,  i un nivell mig. Això 

ha permès que tothom pugui aprendre la llengua sense excloure a ningú atenent al seu 

nivell previ de coneixement de la llengua. 

Un total de 7 persones voluntàries amb una dedicació de 2 hores setmanals ha estat els 

responsables de impartir les classes, amb el suport d’una tècnica de l’entitat coordinant 

les inscripcions, el calendari de classes, l’ equip de voluntariat, el control d’assistència,... 

La dedicació anual de voluntariat dedicada a aquest projecte han estat 441 hores. 

Altre aspecte a destacar del darrer curs és que s’han obtingut millor resultats respecte al 

grau d’absentisme dels participants a les classes. L’assistència ha estat més regular, 

l’absentisme ha disminuït, el fet de dividir el curs en dos mòduls diferents implementat ja 

fa dos cursos, permet abandonar les classes de manera més ordenada i sense causar 

baixa a meitat d’un trimestre.  

 
 

. 
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TALLER DE COSTURA “COSINT HISTÒRIES” 

 

   
 
Des de Càritas s’ha impulsat com a prova pilot la primera edició del taller de costura 
“cosint històries”, amb l’objectiu de Fomentar i millorar, a través d’un espai de trobada i 
formatiu,  les relacions interpersonals i socials de les dones. La idea del projecte era  
contribuir a crear una xarxa d’espais en clau femenina per potenciar la interculturalitat i la 
cohesió social de les dones mitjançant l’ús social de la llengua catalana/castellana.  
 
Les destinatàries del taller són dones amb seguiment des del departament d’atenció social 
de Càritas i que donades les seves característiques personals (desconeixement de la 
llengua, manca de xarxa social, nivell formatiu baix...), no tenen cabuda en altres 
formacions de la entitat per la inserció laboral.  
 
 
Objectius específics:  
 

1. Compartir un espai de convivència i relació  

2. Fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana. 

3.  Desenvolupar la creativitat individual 

 
El projecte s’ha desenvolupat durant aquest any 2018, des del dia 13 de setembre i 
finalitzant el dia 20 de desembre amb un total de 27 hores. Les participants han assistit al 
curs durant quatre hores, dos dies a la setmana, els dimarts i dijous als matins. 

 
RELACIÓ D’ACTIVITATS: 

Les activitats durant aquest trimestre s’han dividit en dos blocs; Les activitats relacionades 
amb el teixit i la costura i d'altra banda, les activitats més lúdiques. 
 
Per a l'execució de les sessions de costura, les participants han comptat amb el material 
didàctic necessari (màquina de cosir, llapis, fils, patrons, teles, metre, agulles, tisores, ...) 
així com amb una formadora amb àmplia experiència en costura i confecció, la qual els ha 
orientat en l'elaboració de patrons, el maneig de la màquina de cosir, així com de diferents 
tècniques per a la realització de diferents arranjaments de roba, canvis de cremalleres... 
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En relació a l'apartat d'activitats lúdiques, cal dir que ha estat un espai pensat on oferir 
alternatives que no coneixen i/o que mai havien pensat realitzar, com per exemple: cants 
de coral, estètica, dansa, ioga,...i també s’ha comptat amb la col·laboració de voluntari/es. 
 
En referència al perfil de les participants: 

- L’edat dels participants ha oscil·lat entre els 26 i 55. 

- En relació a l’origen 8 participants eren del Marroc, i 1 procedent de Guinea. 

- En relació al seu estat civil, 7 estaven casats i 2 divorciades. 

- Nivell d’estudis: 7 amb estudis primaris i 2 sense alfabetitzar. 

 
AVALUACIÓ: 
 

L’assistència al taller ha estat regular des de l’inici. De les 9 dones que han començat el 
curs set l’han finalitzat i dues s’han donat de baixa per trobar feina.  

Les participants constaten que la possibilitat de trobar-se en aquest espai, els hi ha obert 
més possibilitats de sentir-se còmodes, acollides i properes a relacions que havien perdut, 
des de que han abandonat el seu país d’origen. La valoració positiva la situaven en relació 
a les companyes del taller, així com amb les voluntaris/es.  
 
Valoren positivament el taller de costura ja que han pogut confeccionar varies peces i 
portar-les a casa.   

Manifesten que han millorat les seves competències en llengua catalana i castellana. Les  
que tenien més dificultats pel seu desconeixement  inicial, s’ha observat un esforç evident 
per comunicar-se amb estratègies alternatives, fet aquest que considerem indicatiu de 
l’activació del seu procés d’integració.   

Es valora  de forma positiva el que aquesta dinàmica grupal conduís a certa complicitat 
entre elles, que volien fer altres activitats plegades, com per exemple començar a sortir 
juntes per fer encàrrecs, trobades...canvis importants en dones acostumades a replegar-se 
en la llar i manifestar poc els seus interessos, per la dependència de la figura masculina de 
la família. 

Dins del grup, les dones han estat participatives i amb bona dinàmica de treball. Han 
mostrat un alt grau d’interès, fet que ha facilitat l’aprenentatge.  

Cal destacar que la millora del coneixement de la llengua, permetia certa aproximació 
entre elles i a les activitats. Aquesta possibilitat ha facilitar el desbloqueig de les 
participants i que adoptaren noves formes de relació. 

Per realitzar l’avaluació d’aquest projecte s’han utilitzat diverses eines com ara l’enquesta, 
el full d’assistència i l’observació directe de part de la monitora i la responsable del curs. 
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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. 

 

 

FAMILIA I ESCOLA, APROPEM-NOS 
 
 

A partir de la reflexió feta el 2017 entorn a la relació família i escola de les persones 
migrades,  vam prendre consciencia de la necessitat d’afavorir l’aprenentatge de català i 
també el coneixement mutu entre les famílies i l’escola. Es van iniciar les classes de 
català en horari escolar i en les aules de l’escola Gabriel Castellà. 
 
Davant la dificultat  de trobar voluntariat per donar classes, s’ha elaborat un projecte 
conjuntament amb l’ajuntament i les AMPAs per poder estendre aquesta experiència a les 
altres escoles públiques durant l’any 2019. 
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LLAR D’ACOLLIDA 

 
La Llar d'acollida és un centre residencial protegit que ofereix acollida d'urgències a dones 

majors d'edat soles, o amb fills/es menors d'edat, en situació d'haver patit maltractament 

psíquic i/o físic o assetjament sexual, que es troben en situació de desprotecció social fora 

del seu entorn de convivència. 

És un recurs disponible les 24 hores dels 365 dies de l’any, que va iniciar l’activitat al març 

de 2007 i continua la seva activitat ininterrompudament fins l'any 2018. 

Per la gestió del projecte, Caritas va subscriure un Conveni de col•laboració amb el Consell 

Comarcal de l’Anoia  

En l’any 2018 han estat 18 els casos de dones en situació de violència masclista detectats 

pel protocol d’urgència i que han fet demanda de plaça a la Llar d’acollida. D’aquests 18 

casos s’ha acollit a 10 dones. En set ocasions es va denegar l’ingrés per manca de plaça al 

centre i en una altra ocasió, per reticències personals de la dona, finalment no va ingressar. 

Les derivacions provenien en vuit casos, en circuït d’urgències, de Serveis socials 

municipals o SIE de la Catalunya Central, i en dos casos, en circuït d’emergències, de 

Mossos d’Esquadra. 

Han estat 10 les dones que han ingressat el 2018, però en realitat s'ha fet acompanyament 

a 11 dones  (d’entre 20 i 42 anys), ja que una altra dona que havia ingressat a finals de 

2017, a inici de 2018 encara residia a la Llar. Algunes d’aquestes dones van ingressar 

acompanyades dels seus fills, per tant han estat 19 menors, les edats dels quals han 

oscil·lat des dels 2 mesos als 12 anys.  

L’atenció que ha rebut la dona que ha patit una situació de violència masclista i que es 

acollida en el recurs pretén fugir de l’estereotip de dona víctima i tracta de col·laborar en el 

seu  creixement a través de l’acompanyament en el seu procés, sobretot evitant caure en la 

doble victimització. L’atenció està destinada a que la dona pugui superar situacions i 

conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, familiar i social, garantint la 

seva seguretat i facilitant-li la informació necessària sobre els recursos i els procediments 

necessaris per resoldre la seva situació 

Durant 2018, la dada més rellevant a destacar ha estat que degut a la manca de places en 

recursos de llarga estada per la recuperació de les dones, s’ha allargat el període de 

permanència a la llar.  Seguint la dinàmica dels dos darrers anys, la mitjana del temps 

d'estada de permanència a la Llar d'acollida ha superat amb escreix els 15 dies establerts. 

L’estada més llarga ha estat de 82 dies, molt per sobre del període mínim i òptim per un 

recurs d’urgència. La mitjana de dies de permanència en el centre han estat 31 dies.  

Per la majoria de dones/famílies estar més temps en el recurs d’urgència s’ha convertit en 

perjudicial per elles i/o els menors, perquè la Llar no està pensada per donar resposta a 

algunes necessitats i es requeria d’un recurs més estable on acudir, amb més celeritat. Per 

poder donar resposta a alguna d’aquestes necessitats com l’escolarització dels menors, 

s’ha tramitat amb una escola de primària l’escolarització de 3 nens/es en edat d’educació 

obligatòria. 
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 Animació Comunitària 5
 

A l’Arxiprestat hi ha Càritas 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 no es organitzat, ni regular. 
 
Participem com a Càritas en el Consell Pastoral Arxiprestal per compartir els nostres 
objectius amb les parròquies de l’arxiprestat.  També hem participat en la publicació del 
full diocesà en torn a la campanya de Nadal i Corpus. 
 
 
 
 

 
Assemblea Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra. Maig 2018 

 
 

 
           Imatge de la Trobada de Càritas Catalunya, Lleida abril 2018 
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 Entitats amb cor. Busquem complicitats 6
 
Entitats 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 15 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: 

 2 empreses signen un conveni de col·laboració amb Càritas 
 4 empreses col·laboren amb alumnes en pràctiques (2 empreses ofereixen 

contracte, 1 persona es contractada i 1 persona no es contractada perquè troba 
feina en un altre sector). 

 
I 5 d’aquestes empreses han realitzat col·laboracions amb Càritas no laborals: 
 

 1 manteniment 
 1 amb aportacions en roba 
 2 amb aportacions en alimentació 
 1 amb aportacions en calendaris 

 
En aquest any han baixat considerablement les aportacions de les entitats 

 
 

AGRAÏMENTS: 
FUNDACIÓ PRIVADA AURIA, AGUSTÍ DOMENECH PADILLA, SEGARRA BASCOMPTE SA, 
CONSORCI SOCIOSANITARIA D’IGUALADA, FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP, 
CRISTOBAL TERRÓN. 
 

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE! 
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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 tasques de Càritas és la de fer visibles les situacions d’exclusió i la denúncia 
de les seves causes. A Càritas mirem l’entorn posant el focus en la dignitat de totes les 
persones, i això fa que coneguem i detectem situacions desconegudes per a molta gent. 
 
Per això desenvolupem diverses accions comunicatives: 
 

 Actualització de la nostra pàgina web a través de noticies que genera l’acció de 
Càritas. 
 

                                            

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

tasca (notes de premsa sobre l’acció de Càritas, articles d’opinió, entrevistes 
radiofòniques,...) 

 Campanyes de sensibilització com la impulsada amb la difusió d’un vídeo, pel 
projecte Entitats amb Cor, projecte de responsabilitat social de col·laboració amb 
les empreses, entitats i institucions, amb la finalitat de cooperar a favor de la 
justícia, o la campanya “El teu compromís millora el món”. 

 Participació amb la presència de Càritas en activitats de la ciutat, Botiga al carrer, 
Fira d’entitats solidàries, Fira de Nadal,... 

 Organització de xerrades de sensibilització com la celebrada a l’octubre de 2018 
sobre l’acollida persones refugiades,... 

 

 

                                      Participació Fira entitats Solidàries, Igualada octubre 2018 
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 Les xifres de la nostra acció. 9
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

CÀRITAS ARXIPRESTAL DE L'ANOIA-SEGARRA

DESPESES 292.972,42
Acció social 286.890,05

Acollida i atenció social / i acompanyament 102.248,47
Programa d'acompanyament sòciolaboral i d'economia social 141.958,33
Inclusió social 41.736,81
Programa d'habitatge 946,44

Desenvolupament institucional 4.244,43
Formació 3.294,10
Voluntariat 236,28
Entitats amb cor 714,05

Comunicació i sensibilització 1.837,94
INGRESSOS 289.627,00
Fons privades 218.746,48

Col·laboradors periòdics 24.971,87

Donants 40.996,85

Campanyes 12.764,75

Entitats privades 97.367,04

Prestació de serveis /  Vendes 42.645,97

Fonts públiques 68.679,32

Altres fonts 2.201,20

Resultat de l'exercici 2018

Total despeses 292.972,42

Total ingressos 289.627,00

-3.345,42
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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 
 

 


