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Memòria 2019 
          
Presentació 

 

Un cop recollides les dades que indiquen l’activitat de Càritas durant l’any 2019, volem 

destacar en primer lloc tot allò que ens satisfà, com l’inici de les classes de català en 

quatre escoles públiques per a les famílies, la realització amb èxit del curs d’auxiliar de 

cuina, la col·laboració amb l’Agrupació Fotogràfica en les exposicions del FineArt i 

sobretot l’acabament de les obres d’arranjament del pis per a persones en risc d’exclusió.  

Hi han altres dades que ens dol molt haver de tornar a constatar: la precarietat de 

l’habitatge, cada cop són més les famílies que viuen com a ocupes o en condicions molt 

deficients, la situació d’irregularitat en la que es troben un bon nombre de les persones 

que atenem, més del 36%, i també la cronificació de la situació (un 25% de persones o 

famílies fa més de 5 anys que són ateses a Càritas). 

Per altra banda, hem iniciat un canvi en el servei. Hem deixat de ser Equip Basic d’Atenció 

Primària per passar a ser servei de suport als Serveis Socials Bàsics. Això comporta 

reforçar el nostre paper d’acompanyament sobretot a través de l’orientació laboral i la 

formació tenint en compte els diferents punts de partida. 

La  lectura de la memòria ens planteja els reptes a assumir, com acompanyar les 

persones en situació d’irregularitat, obrir el pis del carrer Nards i fer el seguiment dels nois 

que hi visquin i millorar els projectes de pretallers, alfabetització, formació i orientació. 

Per fer tot això comptem amb el voluntariat i els recursos que aporten socis i donants, a 

qui donem les gràcies. Per a nosaltres és molt important tenir recursos propis per tenir 

llibertat a l’hora de definir els projectes i poder-los adequar més a les necessitats.  

Recordant sempre que: Els pobres necessiten les nostres mans per reincorporar-se, els 

nostres cors per sentir la calor de l'afecte, la nostra presència per superar la seva solitud. 

 

Junta de Càritas Arxiprestal 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: 

 202 persones ateses en el servei d’acollida i atenció social. 
 433 persones beneficiades del servei d’acollida i atenció social. 
 89 persones en el servei d’orientació laboral 
 28 persones en cursos formatius ocupacionals.  
 89 persones en projectes formatius de llengua catalana i castellana 
 50 persones en el projecte Família i Escola 
 22 persones acollides a la Llar d’acollida 

Han format part de l’equip de Càritas un total de 118 persones: 

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

de recollides de roba)  
 104 voluntàries 
 2 alumnes en pràctiques 
 73 sòcies 

 
Són Membres del Consell Arxiprestal de Càritas: Eduard Flores, Montserrat Roca, 
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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61% 11% 
5% 

23% 

Nacionalitat persones ateses 

Magreb

EEUU

Àfrica

 
  Que hem fet  4

 
 

 Acollida i Atenció Social   4.1
 

 

    
 
En el 2019 s’han realitzat 1.781 intervencions, donant resposta a  202 persones.  
D’aquestes 202 persones/famílies, 82 (un 40%) van arribar a Càritas per primera vegada 

el 2019  (un percentatge 5 punts superior respecte a 2018) i un 25% (un percentatge dos 

punts per sota que en 2018), fa més de 5 anys que estan sent ateses en aquest servei, 

cosa que continua indicant un cert nivell de cronificació en un bon nombre de famílies. 

 
 

Per tipologia de les llars      % 

Llar de parella amb fills 72 35,64% 

Llar de parella sense fills 18 8,92% 

Llar monoparental 15 7,43% 

Llar unipersonal 17 8,41% 

Llar amb altre relació de parentesc   47 23,27% 

Llar sense relació de parentesc  29 14,35% 

Sense llar 4 1,98% 

Total 202 100,00% 

 
 
Valoració 
 
Durant l'any 2019, la finalitat de les actuacions realitzades pel departament d’Atenció 

Social de Càritas Anoia-Segarra és la de prevenir, detectar i intervenir en les situacions de 

necessitat social o les necessitats personals bàsiques que afecten a les persones que 

viuen a la nostra ciutat, per tal de millorar la seva qualitat de vida i afavorir la igualtat 

d’oportunitats per a tothom.  

Hem atès a un total de 202 casos (unitats de convivència d’una o més persones), dels 

quals 110 són dones i 92 homes, amb edats compreses majoritàriament entre els 25 i 49 

anys. 

 

Si fem referència a la nacionalitat de les 

persones/famílies ateses, podem dir que 

més de la meitat provenen de països 

àrabs (60%), seguit de la població llatina 

americana i Carib (23%), europeus (12%) 

i per últim, africana (5%). 
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54% 

14% 

32% 

0% 

Règim de tinencia de vivenda 

Llogat

Ocupat

Acollit

Propietat

 

Una de les dades més notables de l'any 2019 relacionades amb “dades personals dels 

participants”, és l'increment del nombre de persones ateses que es troben en situació 

administrativa irregular respecte a l'any anterior, un terç de les persones ateses en 2018 i 

la meitat en 2019, i conseqüentment, l’augment del número de respostes ofertes a una 

mateixa persona/família (2018: 1.622 respostes, 2019: 1.781 respostes), donat que la 

població atesa és més vulnerable. 

Cal també informar del canvi de titularitat que s’ha produït a l’entitat i de la reestructuració 

que això comporta en la nostra intervenció vers a la població atesa. Al maig del 2019, 

Càritas rep una resolució a través de la Generalitat de Catalunya on es notifica que 

deixem de ser un “Equip Bàsic d’Atenció Primària” i passem a ser un “Servei de Suport als 

Serveis Socials Bàsics”, la qual cosa fa que només acollim a població no empadronada 

que queda exclosa de les ajudes bàsiques dels Serveis Socials de l'Ajuntament 

d'Igualada. Aquest canvi  suposa un handicap per a la nostra intervenció, ja que dificulta 

l’accés d’aquests a serveis bàsics com ara la sanitat pública i al sistema educatiu, entre 

d’altres. 

Aquesta dada es tradueix bàsicament en persones acabades d'arribar al territori, moltes 

vegades indocumentades i amb problemàtiques d'habitatge. Novament, l'habitatge 

continua essent una qüestió preocupant, donat que ha disminuït el nombre de 

persones/famílies que viuen en un habitatge de lloguer i, ha augmentat el nombre de 

persones/famílies que es troben acollides en domicilis particulars (2018: 36 casos, 2019: 

64 casos). D'altra banda, també s'ha vist incrementat uns punts, el nombre d'ocupacions i 

va en augment. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenim en compte que Càritas considera "La llar" com un espai fonamental i bàsic per 

poder desenvolupar un projecte de vida d'integració i de participació dins de la comunitat, 

les dades anteriors reflecteixen una dificultat per aconseguir aquest objectiu. És per 

aquest motiu que un 48% del pressupost total de les ajudes econòmiques realitzades l'any 

2019, han estat destinades en concepte "d'habitatge i organització de la llar". 
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48% 

7% 
5% 

34% 

6% 

Ajudes econòmiques  

Vivenda i organització
de la llar

Salut

Àmbit jurídic i legal

Educació

Altres àmbits
d'intervenció

 

 

Un altre gran bloc de les ajudes 

econòmiques de l'any 2019, ha 

estat destinat en concepte 

"d'educació" (34%), ja que s'han 

realitzat ajudes de llibres, de 

material i ajudes de menjador als 

menors acabats d'arribar i a les 

famílies que es troben en 

seguiment per part del departament 

d'atenció social i, que s'han quedat 

excloses de les beques públiques 

de la Generalitat de Catalunya i de 

l'Ajuntament d'Igualada. 

 

Tanmateix, s'ha invertit una part d'aquest pressupost en formació professional i formació 

d'idiomes (matrícules de català per adults), ja que Càritas aposta per la llengua com a 

element fonamental per a la integració en la nostra societat. 

Com a última dada a ressaltar en relació a les ajudes econòmiques proporcionades durant 

l’any 2019, Càritas ha volgut apostar per les activitats de lleure dels infants amb un 

augment del 50% del pressupost econòmic respecte a l'any anterior (2018: 342,85€, 2019: 

617,62€), entenent l'oci com un aspecte que incideix en la qualitat de vida de les persones 

i ajuda al desenvolupament d'aquestes. 

Servei d'ajudes econòmiques  
    

Núm. participants import econòmic 

1-Alimentació 
28 2.008,97 

2-Roba i calçat 
  795,00 

4-Lloguers 
10 4.593,54 

5-Subministraments llar 
17 5.364,29 

6-Salut i higiene 
33 2.137,06 

7-Educació 
44 5.123,93 

8-Transport desplaçaments 
4 962,3 

9-Taxes administratives àmbit jurídic-legal 
10 1.399,86 

10-Parament de la Llar 
8 1.396,80 

11-Beques participants en pretaller laborals 
13 10.774,32 
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Totes les ajudes facilitades des de l’entitat, s’han donat mitjançant diferents tipus 

d’intervencions. Cal destacar de la següent taula, les intervencions “d’ajudes i serveis” que 

es proporcionen en forma d’ajut econòmic o bé, en especies i les intervencions “d’acords, 

seguiment i acompanyament del procés” per al correcte desenvolupament del pla de 

treball realitzat amb les persones/famílies que venen a Càritas.  

 

TIPUS D’INTERVENCIÓ Participants Respostes 

ACOLLIDA i ESCOLTA  52  52 

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 38 48 

VALORACIÓ / DIAGNÒSTIC / Resposta participants/famílies) 2 2 

DERIVACIÓ A ALTRE PROJECTE-ENTITAT 45 55 

ACOMPANYAMENT FÍSIC 40 53 

TRÀMITS / GESTIONS (de la treballadora social) 1 1 

AJUDES I SERVEIS 184 1.343 

ACORDS / SEGUIMENTS / ACOMPANYAMENT DEL 

PROCÉS 

118 230 

Total 202 1.784 

 

Així doncs, Càritas Anoia-Segarra treballa dia rere dia per acollir i treballar amb les 

persones que es troben en situació d'exclusió i pobresa i, fer-les protagonistes, oferint-li 

eines i recursos que els hi permetin liderar per si mateixes el seu projecte de vida. 

Apostem per la dignitat de la persona i, per aquest motiu seguim sensibilitzant a la societat 

i denunciant situacions d'injustícia social.  
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  Formació i Inserció sociolaboral. 4.2
 

 
ORIENTACIÓ LABORAL 
 
El Servei d’orientació i acompanyament sociolaboral de Càritas ha ates al 2019, 89 
persones (29 homes i 60 dones). 

38 persones han realitzat itineraris laborals, seguint un pla de treball,  durant aquest any.  

Del total de persones ateses, 45 disposaven de permís de residència i treball i 44 no 
tenien regularitzada la seva situació administrativa al país.    

       

NIVELL D’ESTUDIS PARTICIPANTS 

Sense alfabetitzar 5 

Educació primària 45 

Educació secundaria 23 

Cicle Formatiu de GRAU MIG i 
superior 13 

Estudis Universitaris  3 

 

 

10 persones han participat en les càpsules de recerca de feina grupals. 

En el gràfic inferior es recull  la distribució de la tipologia de les 464 respostes donades 
des del servei d’acompanyament per la recerca de feina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMACIÓ, 
ORIENTACIÓ, 

ASSESSORAMENT 
20% 

VALORACIÓ INICIAL 
I DIAGNÓSTIC 

28% 

DERIVACIÓ A UN 
ALTRE PROJECTE - 

ENTITAT 
9% 

TRÀMITS / 
GESTIONS (dels  

agents) 
1% 

FORMACIÓ 
3% 

ACORDS / 
SEGUIMENTS / 

ACOMPANYAMENT 
DEL PROCES 

39% 



  
_________________________________________________________________________________MEMORIA 2019 

 

 10 

 

 

En el servei hem pogut detectar que les principals mancances per a la incorporació en el 

mon laboral de les persones ateses són:  

 

En primer lloc les persones que no tenen regularitzada la seva situació legal no poden 

accedir degut a la Llei d’estrangeria. A més hi ha altres factors com poden ser: 

 

 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. 

 La falta del carnet de conduir. 

 
 
En 2019, del total de participants del servei d’orientació laboral, 89 persones, 24 
persones han trobat feina:  

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

 

SECTOR   ACTIVITAT PARTICIPANTS 

INDUSTRIA 3 

SERVEIS 3 

HOSTELERIA 4 

SERVEI DOMÈSTIC i DE LA LLAR 6 

SERVEIS PERSONAL (ATENCIÓ A  LA PERSONA) 9 

ALTRES 9 

 

Des de Càritas s’ha estat donant una resposta immediata a la sol·licitud de la primera 

entrevista, les persones manifesten que s’han sentit acompanyades en el seu procés, 

aquest any han disminuït les persones ateses, però s’han augmentat les respostes 

donades a les persones. 

Valoració:  Dins del departament d'Orientació laboral 77 persones han realitzat algunes 

accions laborals, i d’aquests, a  38 se'ls ha ajudat a fer un itinerari de recerca de feina, 

augmentat el número de respostes en relació a anys anterior com a aposta des de Càritas 

per reforçar un treball del seguiment individual a les persones a les quals se’ls està fent un 

acompanyament laboral.   

9 
15 

65 

Treballant  amb contracte Treballant   sense contracte Aturats
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Es constata la dificultat que les persones participants adquireixin un compromís en relació 

a la recerca de feina a Càritas, ja sigui per que han estat derivats d'altres serveis locals 

d'ocupació per fer formació i finalment tornen al servei de referència, o perquè hi han 

persones que quan tenen el Currículum elaborat no veuen la necessitat de fer més 

accions de recerca de feina. Dins de l'acompanyament individual (Impuls) s'han 

derivat dues persones, una de elles amb una valoració molt positiva del recurs.  

 
Un altre aspecte que aquest any ens ha fet replantejat les formacions ocupacionals que 

realitzem són totes les limitacions que la llei d’estrangeria posa per a que les persones 

sense NIE puguin apropar-se al sector empresarial, com la impossibilitat de fer pràctiques.  

  
Repte: Per l'any 2020 es veu necessari realitzar tallers grupals de motivació.  
 

 

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: 15 respostes 

 Valoració/diagnòstic: 24 respostes 

 Acompanyament físic: 7 respostes 

 Tràmits/gestió: 9 respostes 

 Acords/seguiment/acompanyament procés: 4 respostes 

 

S’han rebut 31 consultes de particulars i famílies que s’adrecen a Càritas en recerca 

d’alguna persona per treballar en servei domèstic o atenció a gent gran al domicili.  

D’aquestes, 12  s’han gestionat, i 8 ofertes s’han cobert des de CàritasEls treballs 

ocupats per aquestes persones són: 

 3 en atenció a la persona al domicili 

 4 en treball a la llar 

 1 treball com a interna en el domicili 

 

També s’han gestionat altres intermediacions  (gestions per regularitzar situació 

administrativa entre empresa i participant de Càritas, col·laboracions en vigilància al 

Fineart, pràctiques remunerades empresa). 

 

Dins de l’àmbit del treball a la llar i pel que fa les accions adreçades a la ciutadania  en 

general, la principal plataforma de comunicació i difusió sobre aquesta realitat social 

invisibilitzada ha estat a través d’una Taula Rodona a Igualada en el marc de la campanya 

del treball digne. Durant l’acte es va presentar un vídeo elaborat amb testimonis reals, amb 

la finalitat de poder difondre i complir amb els objectius i propòsits d'aquest projecte.  
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L’activitat va comptar amb la participació de 25 persones, entre elles diferents agents del 

territori  que formen la xarxa d’entitats Igualada Solidària. 

 
Reptes: Es veu la necessitat de fer prospecció en empreses per poder donar oportunitats 

laborals a les persones que estan en bossa de treball. Aquesta prospecció es realitzarà a 

través d’Entitats amb Cor. 

 

 
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, la part 

d’aprenentatge de la llengua. i la part competencial personal i sociolaboral.  

 
RECICLEM 

 
El projecte Pretaller Reciclem  s’ha portat a terme durant els mesos de gener a desembre 

del 2019, i ha donat l'oportunitat de participació a 9 membres de diverses nacionalitats 

(Marroc, Algèria, Perú i Equador), amb la intenció de proporcionar un espai 

d'aprenentatge i creixement personal. 

Destaquem com factor innovador d'aquesta edició, la paritat entre dones i homes dins del 

grup, a diferència d'altres anys. 

La metodologia del pretaller està pensada, des de la part practico-teòrica, ja que en molts 

casos, les dificultats idiomàtiques poden ser una barrera d'aprenentatge i participació en 

cursos formatius. 

El reciclatge de fusta ha estat el fil conductor del curs, i ha permès realitzar diferents 

treballs manuals de forma individual i grupal amb la guia i acompanyament d'un monitor. 

L'objectiu no és només l'adquisició de coneixements relacionats amb el món de la fusta, 

sinó que també s'han treballat hàbits laborals (puntualitat, compromís, ordre i neteja, 

treball en equip, entre d'altres) i competències personals (presa de decisions, habilitats 

comunicatives, creativitat, etc.). 
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El pretaller ha brindat un lloc a persones que no tenen l'oportunitat de participar en el 

mercat regulat de treball i obtenir uns ingressos econòmics, per aquest motiu tots els/les 

participants han estat becats mensualment. D'altra banda, ha ofert un espai a aquelles 

persones que no disposen de xarxa social o tenen dificultats per establir noves relacions 

socials. 

 

Les pràctiques al taller s'han portat a terme durant dos dies a la setmana (2h), i s'ha 

complementat amb un dia de classe de català (1:30h), ja que considerem l'idioma com un 

dels principals factors d'integració dins de la comunitat. 

 

 

 

      

 

 

A continuació s'exposen les diferents activitats que s'han desenvolupat al llarg del curs, 

algunes proposades des de l'entitat i altres des del grup participant. 

- Inici  (endreça de taller, conèixer les eines, elaboració de cartells per ambientar el 

taller i coneixença de grup) 

- Elaboració d’instruments musicals (projecte individual/parelles) 

 

- Elaboració de Jocs de fusta (projecte grupal) 

- S’han elaborat diversos jocs tradicionals  de fusta (Tangram, Jenga, Domino, Tres 

en ratlla entre d’altres) que més tard, s’ha venut a la parada de nadal de Càritas 

- Altres: Visita guiada Taller fusteria industrial; Feines de reparació al taller 

(reparació armari i escales) 
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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 3  persones, concretament dos homes del Marroc i una dona 

de Mauritània. 

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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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 12 persones provinents 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 5 voluntàries de 

l’entitat, 13 professionals i 4 visites/sessions, quatre empreses contractades 

(manipulació d’aliments, cuina, neteja i Fisioterapeuta), i per la educadora social de 

l’entitat (mòdul recerca de feina i competències professionals). 

 

Valoració. 

 Aquesta ha estat la 7a edició del curs, cal destacar que aquest curs s’ha consolidat i 

és referent en altres serveis que deriven participants que no poden accedir a cursos 

oficials, per manca nivell formatiu i així poder-les facilitar una  formació  
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 S’ha mantingut el format de l’edició anterior. Un canvi important  ha estat la 

contractació d’una empresa per fer el mòdul de neteja, per poder professionalitzar 

aquesta part que cada vegada és més demandada.. 

 

 Cal destacar que 4 empreses han col·laborat en la realització de les pràctiques. 

D’aquestes, una era la primera vegada que col·laborava, amb molt bona valoració de 

la seva participació.  

 

 2 alumnes un cop realitzades les pràctiques han passat directament a la borsa de 

treball de l’empresa, assolint un contracte laboral. 

 

 5 alumnes han trobat feina en aquest sector a nivell particular 

 

 7 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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CURS D’AUXILIAR DE CUINA 

 

 

 

S’ha realitzat per primer cop un curs de formació en les competències necessàries per el 

desenvolupament de la feina d’auxiliar de cuina. Aquest curs s’ha ofert després de 

comprovar que aquesta professió té força demanda en la nostra comarca i els llocs de 

treball s’adeqüen al perfil de les persones que atenem. 

Aquest curs ha estat organitzat amb fons propis de l’entitat i cofinançat pel Fons Diocesà. 

El curs disposava de 14 places, 12 persones van finalitzar la part teòrica.  La part pràctica 

la van finalitzar 7 persones. Un punt a destacar de resultat no aconseguit en aquest curs 

ha estat que una part dels participants no han pogut realitzar les  pràctiques en empreses, 

per motius aliens al curs. 

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,  Serveis Socials i iniciativa 

pròpia.  

El curs ha tingut una durada de 157 hores, una part teòrica de 77 hores i una part 

pràctica de 80 hores. La part teòrica està impartida per 1 voluntària de l’entitat, 2 

professionals voluntaris, tres empreses contractades (manipulació d’aliments, mòdul de 

cuina i mòdul de neteja), i per l’educadora social de l’entitat (mòdul recerca de feina i 

competències professionals). 

 

Valoració. 

 En el mòdul pràctic van col·laborar 12 empreses/restaurants. 

 Aquest curs va estar molt pràctic, per aquest motiu les proves de coneixement van ser 

un informe individual a través de l’observació del professor de cuina,  1 prova pràctica 

en el mòdul de recerca de feina i un examen reglat. 
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 La gran majoria de les persones participants han obtingut una valoració entre bé i 

bastant bé de les empreses/restaurants de pràctiques, inclús cinc de elles han 

passat a la borsa de treball i d’aquestes 3 han estat contractades directament  per 

les empreses de pràctiques o del formador i  una altra treballa per hores. 

 

 11 dels participants  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 2029 és de 50.122 quilos . 

El volum aprofitat per la venda enguany ha estat del 24 % del total recollit (12.302 quilos)  

El 76%  (37.820 quilos) es roba que es dóna a pes i 1.100 quilos són rebuig. 

 

Enguany han treballat en el taller de roba 6 dones, 3 d’elles havien iniciat el contracte 

laboral al 2018 i 3 al 2019. Una d’elles amb situació d’irregularitat administrativa va 

regularitzar la seva situació legal al país gràcies  a aquesta oferta laboral i contractació de 

Càritas. 
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Un cop finalitzada la contractació, han començat un procés d’acompanyament laboral des 

del departament d’orientació laboral.  

 

Les nacionalitats d’aquestes dones són les següents: 3 marroquines, 1 hondurenya , 1 de 

Guinea i 1 Mauritània.  

La mitjana d’edat ha estat de 40 anys i totes  6 amb fills/es al seu càrrec. 

 

Durant l’any s’han fet diferents sessions de formació:  

 

 218  hores de pràctiques en la botiga. 

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

 2 hores de prevenció de riscos laborals 

 6 hores manipulació d’aliments 

 10 hores participant en un taller de neteja 

 

També han participat en activitats socioculturals per facilitar la cohesió del grup i  

coneixement de l’entorn (Sant Jordi, Carnaval, Aniversaris, festa de Sant Joan). 

 

Comptem amb un grup de 19 voluntàries en la secció del cosidor, funcionant dos dies a la 

setmana (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 noies del taller.    

 

Valoració: 

 

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. 

Al desembre van iniciar el procediment per efectuar una regularització a una noia però 

finalment va ser revocada.  

Durant els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, octubre i novembre les 

participants del taller van fer pràctiques, on han pogut fer tasques pròpies de dependenta 

amb el suport de les botigueres. Cada dona ha fet un cop a la setmana dues hores cada 

dia. 

Durant l’any s’han fet algunes tutories individualitzades per tractar qüestions concretes  i 

grupals  per temes laborals i de  seguiment . 

Un cop finalitzat el seu contracte laboral 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 en la recerca de feina. 

 

 
 



  
_________________________________________________________________________________MEMORIA 2019 

 

 21 

 
BOTIGA DE MÀ EN MÀ 

 
El projecte de la botiga té com a objectius:  

 Donar una segona oportunitat a la roba , apostant per la reutilització i el  reciclatge. 

 Dignificar l’entrega de roba a persones en situació d’exclusió social. 

 Vendre la màxima quantitat de roba i articles per cobrir els costos de la 

contractació de les dones del taller de roba. 

 Aconseguir promoció i difusió de la botiga tant entre els clients com als mitjans de 

comunicació, per tal de captar nous clients/es. 

 Promoure formació en pràctiques com a dependentes a les treballadores del 

projecte Itinera. 

Enguany s'ha comptat amb la col·laboració d’ un total de 28 voluntàries botigueres que 

han participat en el funcionament de la Botiga de roba de segona mà de Càritas. S’han 

incorporat 3 dones, dues d’elles usuàries del club social Aidar. Enguany han participat 5 

noies de l’ESO, amb un total de 10h cada una prestant servei comunitari. 

En 2019 s'han venut a la botiga un total de 24.604 peces de roba i han entrat a la botiga 

un total de 25.193 clients, cal destacar l’augment de vendes de peces en comparació amb 

els darrers anys.  

Des de l'atenció directa a Càritas  s'han lliurat 124 targetes monetàries, donant resposta a 

76 famílies ateses. De derivacions dels serveis socials dels ajuntaments, s'han lliurat 138 

targetes monetàries, donant resposta a 58 famílies. Això suposa un total de 3.520 €. 

Com cada any, hem participat en l'edició d'estiu de les "Botigues al carrer d'Igualada, 

organitzada per Igualada Comerç, amb uns resultats menys positius que l’any anterior. En 

total es van vendre 605  peces a 1 € cadascuna. 

 

2017 2018 2019

18543 
19330 

24604 

COMPARATIVA VOLUM DE VENDES 
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 Inclusió social. 4.3
 

 
CURS  DE LLENGUA CASTELLANA PER 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. 

 

L’any 2019 un total de 69 persones (35 homes i 34 dones) han participat d’aquests cursos 

de Càritas. Més d’un 88% estaven en la franja d’edat del 20 als 50 anys i gairebé el 80% 

eren del Marroc, i la resta d’altres països africans.  

 

Al gener de 2019 va iniciar-se el 2on mòdul del curs 2018/2019 en el qual es van inscriure 

40 persones. El curs  el finalitzen 35 persones. Dades significatives d’aquest grup són que 

11 eren persones sense alfabetitzar ni tan sols al seu país d’origen, i que 28 estaven en 

situació administrativa irregular a Catalunya, doncs un 65% dels inscrits (26 persones) 

havien arribat en l’últim any (2018) a Catalunya. Càritas era el primer lloc on acudien per 

l’aprenentatge de la llengua. 

Un cop finalitzat el segon mòdul del curs 2018/2019 es va realitzar un examen de nivell a 

tot l’alumnat, dels resultats dels qual es desprèn que 25 alumnes van assolir més nivell un 

cop realitzat el curs i 10 no aconsegueixen assolir més nivell i presenten més dificultat. 

 

El curs 2019/2020 que s’inicià l’1 d’octubre tindrà la durada d’un curs (fins a finals d’abril 

de 2020). En anys anteriors s’havia distribuït el curs en dos mòduls (un d’octubre a 

desembre, i l’altre de febrer a maig). Els participants han estat 46 persones, el 60% en 

situació administrativa irregular i un 56% arribats a Catalunya en el darrer any. 

 

Tal com es va començar en 2018, 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. 
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Un total de 3 persones voluntàries amb una dedicació de 3 hores setmanals cadascuna 

han 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,... També s’ha comptat amb suport del voluntariat dels serveis comunitaris 

de l’institut Joan Mercader, d’alumnes de 4rt d’ESO. 

La dedicació anual de voluntariat dedicada a aquest projecte han estat 264 hores. 

 

 
 

CURS DE CATALÀ 
 
Amb l’objectiu d’aprendre la llengua autòctona que permeti la integració social en la 

comunitat d’acollida oferim un curs de llengua catalana per a persones d’origen estranger 

que ja participen d’altres projecte formatius o ocupacionals de  Càritas. 

Realitzem 1,5 hores de classe cada setmana impartides per un grup de 4 persones 

voluntàries. Segons les necessitats de cada persona, les persones participants s’agrupen 

segons el seu nivell d’aprenentatge i aprenen gramàtica i vocabulari en català. 

El material utilitzat en les classes ha estat en Manual Junts.Comencem a parlar català de 

la CAL (coordinadora d’associacions per la llengua catalana). I el Catàlà inicial. Programa 

d’acollida del CNL (consorci per a la normalització lingüística) 

En 2019 20 persones (11 dones i 9 homes) han estat inscrites en el curs 2019/2020,que 

va començar el dia 2 d’octubre de 2019. Són persones joves, només 2 persones 

superaven els 50 anys. El 50% d’aquestes persones està en situació administrativa 

irregular al país i un 75% provenen el Marroc. 
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TALLER DE COSTURA “COSINT HISTÒRIES” 

 
És un espai d’acollida, trobada i cohesió social adreçat especialment a dones, on es 

proporcionen coneixements pràctics de costura a l’hora que es treballen habilitats 

personals i socials per tal d’afavorir la presència i participació en diferents espais de la 

societat. L’objectiu del projecte és afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana/castellana 

a nivell oral i potenciar el coneixement de la nostra cultura i del nostre entorn en un 

context de relació i convivència entre diferents cultures. 

 

Les destinatàries 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.  

 

El projecte s’ha desenvolupat durant aquest any 2019, des del dia 22 de gener i finalitzant 

el dia 19 de desembre amb un total de 120 hores. El bon resultat d'aquesta experiència fa 

valorar la possibilitat d’obrir un altre grup que es va iniciar el 5 de novembre del mateix 

any. Les participants han assistit al curs durant quatre hores, dos dies a la setmana. 

El taller en general s’ha dividit en tres blocs importants:  

 

 la part de costura. Permet aprendre cosir a màquina, elaboració de patrons, 

treballar amb materials reciclats, aprendre diferents tècniques per a la realització 

de diferents arranjaments de roba... I també té altres efectes positius, com la 

creativitat, la motivació, la concentració,... 

 

 la part d’aprenentatge de la llengua. s’ofereix l’aprenentatge inicial oral de la 

nostra llengua, cultura i entorn, en un context de convivència. 

 

 La part d'activitats lúdiques. Un espai pensat en oferir alternatives que no 

coneixen i/o que mai havien pensat realitzar, com per exemple: visites al Museu de 

Pell “cal granotes”, la Biblioteca, exposició “Jocs del Mon”, estètica, ioga, 

excursions... 
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Per portar a terme aquest projecte han col·laborat un total de 8 persones voluntàries amb 

una dedicació de 2 hores setmanals, essent les responsables d’impartir les classes amb el 

suport d’una tècnica de l’entitat coordinant l’equip de voluntariat, el calendari de classes, el 

control d’assistència,... 

En referència al perfil de les participants: 

- L’edat de les participants ha oscil·lat entre els 25 i 59. 

- En relació a l’origen, 14 participants eren del Marroc i 1 procedent de Guinea. 

- En relació al seu estat civil, 12 estaven casats, 2 solteres i 1 divorciada. 

- Pel que fa el nivell d’estudis: 5 amb estudis primaris, 1 secundaris, 2 batxillerat, 1 

universitaris  i 6 sense alfabetitzar. 

- En relació a la seva situació administrativa, 7 tenien autorització de residència i 

treball i 8 estaven en situació administrativa  irregular. 

 

AVALUACIÓ: 

 

L’assistència al taller ha estat elevada i constant des de l’inici. De les 15 dones que han 

començat el curs 12 l’han finalitzat i 3 s’han donat de baixa per diferents motius. 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 voluntàries.  

Manifesten que han millorat les seves competències en llengua. 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.   

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. 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 dues persones que van iniciar el curs de costura amb un nivell baix de 

coneixement de llengua, han pogut inserir-se en altres projectes de l’entitat i complir aixi, 

amb un dels objectius inicials del curs. Seguir vinculades a projectes que impliquen un 

coneixement més elevat de la llengua i poder realitzar un procés d’inserció en altres 

aspectes de les seves vides (formatiu, social, laboral i personal). 

Enguany, una de les novetats d’aquest taller, les dones han participat en la fira de Nadal, 

on han pogut vendre les seves creacions tèxtils artesanes. Valorem que la participació 

d'aquestes dones en activitats organitzades de lleure, optimitza les seves possibilitats 

d'integració i establiment de relacions entre iguals. 
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FAMILIA I ESCOLA, APROPEM-NOS 
 
El projecte Família i escola. Apropem-nos es va plantejar com a objectius potenciar 

l’aprenentatge del català del col·lectiu de mares i pares immigrants per tal de millorar la 

comunicació, i afavorir el coneixement mutu entre l’escola i les famílies i la implicació de 

les famílies en la vida i activitats escolars per  millorar l’èxit  de tot l’alumnat. 

Aquest projecte s’ha portat a terme conjuntament pel departament d’Acció Social i 

Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada, Càritas Arxiprestal Anoia Segarra  i les direccions i 

AMPAs de les escoles participants. També s’hi ha implicat Aplec, associació promotora de 

la llengua catalana, aportant el professorat.  

 

Els cursos de català s’han realitzat a les aules de quatre de  les escoles públiques 

d’Igualada.  

 

En del mes de novembre de 2018 es van fer les trobades informatives amb les AMPAs de 

les diferents escoles i el desembre i gener de 2019 es va fer la informació a les famílies i 

la inscripció al curs.  

 

Les classes es van  iniciar la primera setmana de febrer i van acabar al juny, tots els grups 

van realitzar un total de 45 hores de classe. L’horari dels cursos ha coincidit amb horari 

escolar dels fills/es. 

 

La primera dada per valorar els objectius assolits és el nombre de persones inscrites i 

participants i la seva assistència a les classes. De les 74 dones inscrites, es van lliurar 24 

certificats de curs complet, 22 certificats amb assistència de 15-30h., i 28 persones van 

abandonar o van assistir a menys de 15h del curs. 

L’assistència ha estat en alguns grups força irregular com es pot constatar per les llistes 

de signatures o el nombre de certificats atorgats. Els centres on hi ha hagut més falta 

d’assistència han estat les escoles Emili Vallès i  Pare Ramon Castelltort, en aquests les 

classes s’han realitzat els matins. 

Quant a l’aprofitament és difícil d’avaluar per la diversitat de situacions a l’iniciar el curs. 

Una de les dades que pot ser indicativa és el nombre d’alumnes que es van presentar a la 

prova inicial que fa el consorci de normalització. Un total de 8 alumnes han realitzat 

aquest examen, de les quals han aprovat 7;  4 alumnes eren de l’escola Dolors Martí; 2 de 

l’escola Gabriel Castellà i 1 de l’escola Ramon Castelltort. 

Una alumna assoleix el nivell B2; 4 el nivell B1 i 2 passarien al nivell inicial del Consorci de 

normalització lingüística. 
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Un dels aspectes importants del projecte era la implicació de l’AMPA i de l’escola. La 

col·laboració de les direccions ha estat bona. Han facilitat l’espai adequat, han col·laborat 

a incorporat noves persones quan se’ls ha demanat o a aclarir la situació d’algunes mares 

que han deixat d’assistir a les classes. La seva valoració és bona i manifesten la voluntat 

de continuar.  

La participació de les AMPAs ha estat diversa, i  és un dels aspectes que caldrà millorar. 

En les reunions que es van fer a l’inici del curs van manifestar la voluntat de participar, ha 

estat difícil trobar voluntariat. 
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LLAR D’ACOLLIDA 
 

Des de la data de la seva entrada en funcionament al març de 2007, la  “Llar d’acollida”  

s’ha consolidat com a el recurs de referència  necessari  del que disposen els diferents 

serveis comarcals i també de comarques més llunyanes, per l’acollida d’urgència de 

dones que han patit violència masclista. En aquests anys s’han acollit un total de 265 

persones (118 dones i 147 menors) 

 

És un servei que a més d’oferir acollida i allotjament d’urgència, ajuda a les dones i fills/es 

a superar el moment de crisi que els hi ha obligat a abandonar la seva llar, i a iniciar un 

procés  de recuperació, acompanyats d’un equip educatiu especialitzat. I també esdevé un 

recurs necessari pel professional de referència (treballadors/a social), que pot derivar de 

manera immediata al servei (disponible les 24 h. del dia dels 365 dies de l’any) i que li 

permet tenir el marge d’acció per poder articular un altre recurs més estable per la família i 

completar el diagnòstic del cas. 

 

Aquest any 2019, han passat per la Llar d’acollida 22 persones, 9 dones i 13 nens i nenes. 

El total de 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 han estat 14, per tant en un 

64 % s’ha pogut donar resposta d’acollida des del centre. 

La mitjana d’edat de les dones  és de 31 anys, i en el cas dels fills/es, les edats han 

oscil·lat entre els 3 mesos i els 13 anys. El 75% de les dones eren de procedència 

estrangera i no disposaven de nacionalitat espanyola, i el 25% restant eren del país. 

La mitjana del període d’estada a la llar ha estat de 31 dies, per tant en el 77% de los 

casos s’ha superat el temps pactat de permanència en la Llar (15 dies). El nivell 

d’ocupació de la Llar està sent elevat, com els darrers tres anys, amb 249 dies d’ocupació 

al 2019. L’augment de dies de permanència en el recurs, tal com ja va passar al 2018, ha 

provocat que en alguns casos s’hagi hagut de donar resposta a l’escolarització dels 

menors acollits. Concretament 5 infants (4 en educació primària i 1 en educació 

secundària) han estat escolaritzats.  

 

Quant a les derivacions posteriors un 55% de les famílies han ingressat en un recurs de 

recuperació de llarga estada (SAR)  dins del circuït de violència. Però cal destacar aquest 

any un 44% (4 dones) que han abandonat la intervenció i el recurs voluntàriament, de les 

quals 3 han retornat a la relació de violència. 

En tots els casos la violència ha estat exercida per la parella. En 6 dels casos hem de 

parlar de violència de menys de 5 anys i en 3 casos ha estat superior a 10 anys. 

De les  9 dones acompanyades 6 havien posat denúncia, i d’aquestes només 4 

disposaven d’ordre de protecció. Detectem que el nombre de dones ateses a la llar amb 

ordre de protecció cada cop és més baix. 
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Des de la Llar sempre es fa una valoració del risc, i es pretén contenir el primer moment 

de crisi quan arriben les famílies després d’abandonar el seu domicili. Se’ls ajuda en la 

comprensió de la seva situació, treballant el reconeixement del maltractament i les seves 

implicacions. Paral·lelament a un acompanyament més emocional les intervencions més 

habituals realitzades han estat: assessorament jurídic (denúncia i demandes de divorci), 

tramitació de prestacions econòmiques, acompanyaments mèdics, suport en l’educació 

dels fills i filles, tramitació de documentació (passaport i NIE, targetes sanitàries,...). 
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 Animació Comunitària 5
 
 
El 13 de juny es va realitzar la trobada de les parròquies de l’Arxiprestat, les que tenen 

Càritas i les que no. Tot i que va faltar la representació d’algunes parròquies hi va haver 

una bona assistència. Feia uns anys que no es realitzava aquests trobada. 

 

La reunió va comptar amb la presència de Ramon Donada Delegat Episcopal i Fran 

Quiros secretari diocesà. 

 

Es va posar en comú la situació de les diferents Càritas i de les necessitats i servei que es 

troben a les parròquies. 

 

També es va anunciar el relleu en la presidència de Càritas Arxiprestal, M. Eduard Flores 

substituirà a Mn Josep Massana que ha estat al capdavant durant els darrers anys. 
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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  4 voluntaris amb 

perfil comercial i  una tècnica de referència.  

Accions  realitzades: 

S’ha contactat i visitat un total de 106 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 signen un conveni de col·laboració amb Càritas 

 19 col·laboren amb alumnes en pràctiques ( 5 empreses ofereixen contracte)  

 

I 14 empreses han realitzat col·laboracions amb Càritas, no laborals: 

 

 1 manteniment, 1 material ofimàtic, 1 en material de pintura, 1 impressió de 

targetes de visita 

 1 amb aportacions en calendaris, 1 aportació per la distribució de calendaris 

 3 amb aportacions en alimentació 

 4 amb aportacions en roba i material de costura 

 4 aportacions econòmiques 

 

AGRAÏMENTS: 

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE! 
CRISTOBAL TERRON PRIETO, ORIGINAL BUFF, HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS, FUNDACIÓ SANITARIA SANT JOSEP, FUNDACIO PRIVADA AURIA , AGUSTI 

DOMÈNECH PADILLA, SAI COMPUTERS S.L , ATENCIÓ FAMILIAR ANOIA S.L, PA IGUALADA, EL 

ROVELL DE L'OU S.L., EL CAPRICI D'IGUALADA, RACO DEL TRAGINER S.L., RAMON CUADRAS 

RESTAURANT, CUBICS RESTAURACIÓ S.L, COR VERD , ELS FOGONS DE L'ANOIA S.L., 

SINGULAR , EXQUISIT RESTAURANT, EL CAFE DE L'ATENEU, ASADOR MESON DEL ABUELO , 

PINTURES PLANELL S.A, APINAS, SAGARRA BASCOMPTE, SA (Olis SABA) , GRÀFIQUES 

VILANOVA S.L., ALDOMARTINS, CONSORCI SOCIOSANITARI D'IGUALADA, GESTORIA GALTÉS 

SLP , BOTTON IGUALADA SL, PROQUIP, QUINTO PUNTO SL, GRAFOPACK, SUPERMERCAT 

SUPERMAS SL, L'ENLLAÇ DELS ANOIENS SL, FORN DE PA DE POBLE SEC, FUNDACIÓ PRIVADA 

MUTUA IGUALADINA, FORN DE PA I PASTES JAUME VICENÇ, SM44  
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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: 

     
 
  

                           
 
 

                                       

              
 

                                    
   

                                          



  
_________________________________________________________________________________MEMORIA 2019 

 

 33 

 
 

 Comunicació, sensibilització i campanyes 8
 

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

TWITER     227  SEGUIDORS /  67  PUBLICACIONS   

FACEBOOK     349 SEGUIDORS    /    69   PUBLICACIONS   

A la nostra pàgina WE      47   PUBLICACIONS  

2 entrevistes a la Ràdio 

1 article d’opinió 

9 notes de premsa   

amb més de 30 impactes als mitjans de comunicació 

 

Hem conscienciat sobre  les causes de la injustícia social, convidant a la implicació i al 

compromís de la societat. 

 5 Campanyes institucionals realitzades 

Maig. Presentació Memòria 2018 

Setembre. Campanya Fes-te Voluntari 

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

Octubre. Ningú sense llar: posa-hi cara 

Desembre. “Fes-te en millor regal”  (captació de socis/es) 

 9 actes d’ incidència social:  

4 actes de sensibilització 

2 trobades interreligioses 

Participació en 3 accions al carrers: Botiga al carrer, 8a Fira d’Entitats, Fira de Nadal 

 

Hem treballat conjuntament amb altres organismes ,associacions ,institucions i fundacions 

per acompanyar i promocionar les persones que es troben en situació de vulnerabilitat 

social 

3 organismes oficials  

10 entitats i institucions                                   

2  fundacions       
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 Les xifres de la nostra acció. 9
 

 

CÀRITAS ARXIPRESTAL DE L'ANOIA-SEGARRA - 2019 
 

      

DESPESES -307.501,55 

Acció social -302.332,64 

Acollida i atenció social /i acompanyament -108.670,80 

Acompanyament sòciolaboral i economia social -144.982,61 

Inclusió social -45.849,23 

Habitatge -2.830,00 

Desenvolupament institucional -3.099,34 

      Animació comunitària -60,00 

      Formació -1.398,14 

      Voluntariat -267,05 

      Entitats amb cor -1.374,15 

Comunicació i sensibilització -2.069,57 

  INGRESSOS 287.865,67 

Fonts privades 237.869,08 

Col·laboradors periòdics 24.440,58 

Donants 41.462,08 

Campanyes 15.383,76 

Herències i llegats 2.891,69 

Entitats privades 105.116,54 

Prestació de serveis / Vendes 46.433,89 

Aportació persones ateses 2.140,54 

Fonts públiques 48.651,83 

Subvencions d'àmbit autonòmic 4.760,00 

Subvencions d'àmbit local 18.522,57 

Aportació IRPF aplicat a l'acció social 25.369,26 

Altres fonts 1.344,76 

Altres ingressos 1.344,76 

  

  RESULTATS -19.635,88 
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C/Roca, n. 3  08700 IGUALADA    TEL. 93 803 2747 

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

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


