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PRESENTACIÓ 

Com cada any per aquestes dates, fem la memòria del treball i de la vida de Càritas de 
l’any anterior. L’any 2020 ha estat sens dubte un any molt peculiar i difícil.    

Per a Càritas Anoia Segarra ja havia de ser un any de canvis: 

En primer lloc deixàvem de ser un servei bàsic d’atenció social, iniciant un procés de 
traspàs als serveis bàsics d’atenció social de l’ajuntament de les famílies que estan 
empadronades al municipi. En compensació, aquest canvi anava acompanyat d’una 
ampliació i reforç de les activitats de formació i orientació laboral. 

Vam obrir l’activitat del pis d’acollida per a homes al barri de Montserrat. Es va iniciar el 
febrer amb dos joves i des de l’estiu ja hi viuen sis joves, de manera que totes  les places 
estan cobertes. 

Havíem  d’iniciar la transformació del rober, del taller d’Itinera i de la botiga “De mà en mà”  
per incorporar-nos al projecte moda-re de Càritas Confederal, de la mà de l’empresa 
d’inserció laboral "Formació i Treball".  

I amb tot això el mes de març va arribar la Covid, el confinament i les diferents mesures 
restrictives pel que fa a reunions, cursos i  altres trobades. La Covid ens va exigir: 

En un primer moment, donar resposta immediata a les necessitats més primàries, i 
mantenir el contacte sense riscos amb les persones vinculades a Càritas, però estant-hi 
presents. Això vam fer-ho a través del seguiment telefònic o telemàtic i una atenció 
presencial reduïda. 

Un cop superat el confinament domiciliari, ens vam proposar recuperar la màxima 
normalitat pel que fa a cursos, tallers, atenció directa, etc.  

Entre les pèrdues que ha comportat la situació de pandèmia, volem destacar: en primer 
lloc, la disminució del nombre de voluntàries, ja que n’hi ha un bon grup que són persones 
de risc per l’edat avançada. I volem fer una menció molt especial a les persones que han 
mort i a les que han patit la malaltia directament.   

També la dificultat de la realització de pràctiques vinculades als cursos de formació, la 
impossibilitat de portar a terme projectes com el de “família i escola” per les restriccions 
viscudes a les escoles.  

Sense cap dubte, podem afirmar que la covid ha tingut un gran impacte de forma directa o 
indirecta en la nostra tasca, i que la pandèmia ha afectat molt greument a les persones 
que tenen ja de per si mateixes una situació de precarietat. 

Un fet positiu és que la Covid ha posat tres conceptes en el centre de la vida de tothom: 
inter-dependència, vulnerabilitat i cures, Ens ha fet evident que en l’actual món 
globalitzat tots som dependents els uns dels altres. Ens ha fet conscients que tots som 
vulnerables i davant d’aquesta realitat hem près consciència de la importància de les 
cures, , dels serveis públics  i del que s’ha anomenat serveis essencials. Aquests tres 
conceptes estan en el centre de la nostra acció i de la nostra visió;  aquest fet dóna més 
valor encara a la nostra raó de ser i d'actuar.. 

MEMÒRIA 

2020 
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Aquesta realitat ens ha ajudat a veure més visiblement situacions que ja existien abans de 
la pandèmia, però ara s'han agreujat i de les que en som més conscients, com són: 

 L’agreujament de les condicions de vida de les persones “sense papers”, que veuen 
com es fa cada cop més difícil la seva incorporació al món del treball, a la formació i a 
un habitatge digne. 

 Les conseqüències de la precarietat laboral que comporta l’augment de persones 
sense cap ingrés. 

 La dificultat per trobar un habitatge digne per a les persones sense recursos.  

 La bretxa digital, la dificultat de fer gestions telemàtiques, la dificultat de seguir les 
formacions i cursos digitals. 

 La desigualtat en el punt de partida dels nens i nenes pel que fa a l’èxit escolar. 

 

Tot plegat ens fa estar amb una actitud oberta i atenta per adaptar-nos a les noves 
demandes i per  no deixar de denunciar tot allò que dificulta la dignificació de les 
persones, com són la llei d’estrangeria, el fet que l’habitatge enlloc d’un dret sigui un font 
d’especulació i les lleis que  encobreixen la precarietat laboral. 

 

No podem acabar aquesta presentació sense agrair la resposta de moltes persones que 
s’han acostat a Càritas, ja sigui per fer donatius o per fer voluntariat.  

I volem fer referència a l’esperança que la vivència de la pandèmia comporti la reflexió i 
l’avenç cap a unes condicions de vida més solidàries i centrades en la cura de la vida en 
lloc de l’èxit individual i el consum. 

 

Junta de Càritas Arxiprestal Anoia Segarra 
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  QUI SOM 1

 
La nostra identitat, missió  i valors 
 

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 
 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

438 persones 

beneficiàries 

 

284 Participants en 

serveis i projectes 
79 socis i 

sòcies 

127 Persones 

voluntàries 

 

13 llocs de treball  amb 

persones contractades 

164 donants 
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13% 

2% 

68% 

4% 

13% 
0% 

Nacionalitats 

Espanya

Resta de Europa

Marroc

Resta d'Africa

Amèrica del Sud i
Central

Àsia

 
 
 

   QUE HEM FET 2
 
 

     4.1. ACOLLIDA I ATENCIÓ SOCIAL  

   
 
 

La memòria presentada, recull les actuacions més rellevants que s’han dut a terme per 

part del departament d’Atenció Social de Càritas Anoia-Segarra durant l’any 2020, amb 

l’objectiu de promoure la inclusió social i la lluita contra les desigualtats, així com afavorir 

la igualtat d’oportunitats al país. 

Una dada important a destacar, és  l’augment de persones ateses durant l’exercici de l’any 

2020;  170 homes i 159 dones (any 2019:  110 dones i 92 homes), principalment en 

franges d’edats compreses entre 20 - 30 anys i 35 - 40 anys. 

 

Si fem referència a les nacionalitats 

de les persones/famílies ateses, 

Càritas segueix atenent 

majoritàriament a població provinent 

de països àrabs (68 %) però, cal 

observar l’augment de població 

espanyola (13%) atesa el 2020, 

igualant a les persones d’Amèrica 

del Sud i Central, seguit de països 

de la resta d’Àfrica (4%) i per últim, 

població de la resta d’Europa.  

 

Aquest fet fa que incrementi el nombre de persones ateses en situació administrativa 

regular amb un 53% del total (persones amb permís de residència o treball – persones 

amb nacionalitat espanyola – persones de països comunitaris), davant de les persones 

que es troben en situació administrativa irregular, un 45% (persones sense documentació i 

persones extracomunitàries en situació irregular).  
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Els diferents motius d’aquest creixement, han estat l’obertura del servei d’atenció social de 

Càritas en ajudes socials concretes, derivades dels diferents  serveis socials municipals, 

de centres educatius, ... i la situació de la COVID-19, que ha provocat l’augment de 

persones aturades que es troben en situació de risc social.  

Cal remarcar que aquest 45% de persones en situació administrativa irregular, 

requereixen intervencions més intensificades i moltes vegades basades en la urgència. 

Dada que es tradueix en persones acabades d'arribar al territori, moltes vegades sense 

cap mena de documentació, amb problemàtiques d'habitatge i conseqüentment, excloses 

dels sistemes bàsics de salut, educació, mercat laboral, etc. 

Aquestes intervencions més intensificades, es poden veure reflectides en la següent taula 

on s’observa el nombre de respostes facilitades en processos de seguiment, 

acompanyament i acords de les persones participants de Càritas segon l’àmbit 

d’intervenció, com també la quantia econòmica destinada. 

ÀMBIT INTERVENCIÓ  PARTICIPANTS RESPOSTES QUANTIA 

00000100 - ÁMBIT GENERAL 194 241 0,00 € 

10000000 - ALIMENTACIÓ, ROBA, CALÇAT I ALTRES ESTRIS 248 1383 0,00 € 

20000000 - VIVENDA I ORGANITZACIÓ DE LA LLAR 161 503 6.169,99 

30000000 – ECONOMIA 24 38 0,00 € 

40000000 – SALUT 57 105 1.268,00 € 

50000000 - JURÍDIC-LEGAL: CIVIL / ESTRANGERIA / PENAL / 

PENITENCIARI 49 70 

 

844,02 € 

60000000 – EDUCACIÓ 47 72 1.744,57 € 

70000000 – OCUPACIÓ 27 33 160,31 € 

80000000 – FAMILÍA I ENTORN SOCIAL 1 3 0,00 € 

90000000 - ALTRES ÁMBITS D’INTERVENCIÓ 79 118 4.195,62 € 

Total 329 2566 14.382,51 € 
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Més enllà del tipus d’intervenció, cal destacar de l’anterior taula l’augment de respostes en 

concepte d’alimentació, roba, calçat i articles personals, ja que gairebé s’han doblat les 

ajudes  en comparació a l’any anterior (2019:742 – 2020:1.383).  

Càritas ha complementat durant els primers mesos de confinament (març, abril i maig) les 

ajudes d’aliments, amb donacions setmanals de “frescos” per part de Casa Ametller, 

tanmateix,  s’han incrementat les ajudes d’urgència en concepte de roba i articles 

personals, donat que el perfil d’usuari que atenem, és més vulnerable.  

D’altra banda, en l’àmbit de l’habitatge s’han vist incrementades les respostes 

d’intervenció (2029: 345 – 2020:503) en relació a l’any 2019. Càritas detecta una gran 

dificultat d’accés al mercat regulat de lloguer per manca d’habitatges, preus excessius i 

grans exigències per part de les immobiliàries alhora de formalitzar un contracte. Motius 

pels quals s’augmenta l’ocupació de pisos que no reuneixen les condicions d’habitabilitat i 

a l’hora, sorgeixen “màfies” que es dediquen a vendre claus d’habitatges aliens, certificats 

d’empadronament i accés il·legal a les xarxes de subministraments bàsics .  

Per últim, cal reflectir en aquesta memòria l’elevat nombre de respostes relacionades amb 

la realització de tràmits i gestions (2020: 202 – 2019: 53) arran de la pandèmia, ja que 

s’ha incentivat la utilització de la via telemàtica en tots els serveis possibles. En aquest 

sentit, Càritas ha ofert nous serveis amb suport i sense suport tècnic per facilitar tràmits i 

gestions a les persones, des del departament d’atenció social i acollida.  

És per aquests motius que Càritas Anoia-Segarra segueix treballant des de la proximitat, 

oferint intervencions professionals d’informació, prevenció i valoració de les necessitats 

socials per l’activació de les respostes més apropiades a cada situació. 

Tanmateix, s’actua en la promoció i prevenció de les persones que es troben en situacions 

de vulnerabilitat.  

Finalment, Càritas segueix treballant per la justícia social des de la solidaritat i el compartir 

fratern. 

 

 

 

 

 



  
_________________________________________________________________________________MEMORIA 2020 

 
9 

 

 4.2.FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

 
ORIENTACIÓ LABORAL 
 
El Servei d’orientació i acompanyament sociolaboral de Càritas ha ates al 2020, 91 

persones (68 dones i 23 homes ). 

Les derivacions al servei provenien d’altres projectes de Càritas, persones que han arribat 

per iniciativa pròpia i 10 derivacions dels serveis socials d’atenció primària municipals 

d’Igualada. 

Del total de persones ateses, 43 disposaven de permís de residència i treball i 48 no 

tenien regularitzada la seva situació administrativa al país.    

. 

NIVELL D’ESTUDIS Nombre de PARTICIPANTS 

Sense alfabetitzar 9 

Educació primària 22 

Educació secundària 27 

Cicle Formatiu de grau mig  i superior 21 

Estudis Universitaris  12 

 
Es constata l’augment de persones amb estudis Universitaris en relació a l’any anterior. 

Dins del departament d'Orientació laboral 75 persones van començar un pla de treball 

individual, augmentant més d’un 50% en relació a l’any anterior. En total s'han donat 611 

respostes, augmentant 142 respostes en relació a l'any 2019. Durant el confinament es va 

realitzar el seguiment telefònicament, però es va fer un gran esforç posteriorment per què 

la gran majoria dels seguiments es poguéssim realitzar de manera presencial un cop 

implementades totes les mesures de prevenció (pantalles protectores, mascaretes,...). 

També 7 persones van participar en les capsules de recerca de feina grupals. 

En el gràfic inferior es recull  la distribució de la tipologia de les 611 respostes donades 

des del servei d’acompanyament per la recerca de feina. 
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En el servei hem pogut detectar que les principals mancances de les persones ateses per 

a la incorporació en el mon laboral són:  

 La manca de documentació per poder treballar. 

 El baix nivell de comprensió de la llengua.  

 La poca disponibilitat horària en el cas de famílies monoparentals.  

 La falta de convalidació del nivell formatiu del país d’origen. 

 No disposar del carnet de conduir. 

 

En 2020, del total de participants del servei d’orientació laboral, 19 persones han trobat 

feina: 

 

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

 

SECTOR   ACTIVITAT PARTICIPANTS 

INDUSTRIA 1 

SERVEIS (empreses neteja,...) 5 

HOSTELERIA 1 

SERVEI DOMÈSTIC i DE LA LLAR 5 

SERVEIS PERSONAL (ATENCIÓ A  LA PERSONA) 7 

ALTRES 11 
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Un altre aspecte que s'ha detectat és la manca d'habilitats informàtiques en les persones 

ateses, és per aquest motiu que s'ha creat un curs/servei perquè puguin formar-se en 

aquest àmbit. Com a propostes de futur  es valora crear un espai grupal. Es creu 

necessari realitzar tallers grupals de motivació. 

Aquest projecte està confinançat pel POISES-Programa Operativo d’Inclusió social i 

econòmica social 2020-2023. 

 

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. 

23 persones han passat per aquest servei. 

 Informació, orientació i assessorament: 26 respostes 

 Valoració/diagnòstic: 2 respostes 

 Tràmits/gestió: 17 respostes 

 Acords/seguiment/acompanyament procés: 7 respostes 

 

S’han rebut 34 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 19  s’han gestionat. 

9 ofertes s’han cobert des de Càritas. 

 3 Servei domèstic 

 6 Servei a la persona 

 

També s’han gestionat altres intermediacions  a nivell d’empreses: 

Els treballs ocupats per aquestes persones són: 

 

 1 Indústria 

 1 Sector Serveis 
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Durant l’estat d’alarma per la  COVID, van sortir diferents demandes de feina, totes elles 

per cuidar persones dependents a domicili, residències i per neteja d’espais. Algunes 

ofertes no es van poder cobrir per por de les candidates a infectar-se, o per manca 

d’experiència en el lloc de treball. 

 

De cara a 2021 es veu la necessitat de fer prospecció en empreses per poder donar 

oportunitats laborals a les persones que estan en borsa de treball i persones que estan 

regularitzant la seva situació laboral. Aquesta prospecció es realitzaria a través del 

projecte 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 econòmics, situacions administratives 

irregulars entre d’altres.  

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 

de 2020 de manera interrumpuda per motius de la COVID-19.  

Ha ofert l'oportunitat de participació a 9 membres de diverses nacionalitats (Marroc, 

Algèria i Equador), amb la intenció de proporcionar un espai d'aprenentatge i creixement 

personal. 

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. 
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Arrel de les propostes recollides pels participants d’altres edicions, aques any hem innovat 

amb la realització de diferents mòduls de treball com ara el mòdul d’electricitat i el mòdul 

d’arranjament de bicicletes, amb l’objectiu d’augmentar l’interès dels alumnes, oferir més 

varietat de continguts en les diferents modalitats i fer dels participants, persones més 

auto-suficients. 

Mòdul d’arranjament de bicicletes: Té com a finalitat adquirir coneixements de 

mecànica bàsica i sensibilitzar sobre la reutilització i el reciclatge, a partir de 

bicicletes que han estat donades per la ciutadania.  

S’han reparat 7 bicicletes que més tard, les hem prestat a persones que requereixen 

un medi de transport per realitzar activitats formatives o anar a la feina.  

Mòdul d’electricitat: L’objectiu és conèixer de més aprop l’electricitat domèstica i 

aprendre a resoldre petits imprevistos que sorgeixen dins de les llars.  

La part pràctica final del mòdul, ha consistit en la instal·lació de l’enllumenat del 

taller. 

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 (1,5h), ja que considerem l'idioma com eina 

bàsica per a la integració de la persona.  
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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 4  persones (2 homes i 2 dones), amb nacionalitat marroquí i 

equatoriana.  

La durada del curs ha estat d’un any, impartit setmanalment (2 dies / 2 hores).  

Han participat dos monitors voluntaris  (un monitor d’hort i un professor de català).  

També s’han realitzat activitat formatives externes com ara l’activitat de recollida i poda 

d’oliveres, la visita a altres projectes d’horticultura ecològica de la comarca (Horta Lliure), 

l’elaboració de conserves alimentaries amb productes de temporada i la classe teòrica-

pràctica sobre eines de jardineria.  

                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
_________________________________________________________________________________MEMORIA 2020 

 
15 

 
FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES 
 
+QPARAULES 
 

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, l’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 iniciat  el curs 12 dones i han finalitzat  10. 

L’edició 2020 ha estat marcada per l’aturada del curs durant gairebé 4 mesos pel 

confinament, havent-lo començat a finals de febrer i tornant-lo a reiniciar el 6 de juliol, 

malgrat tot s’ha pogut finalitzar amb una assistència molt elevada de les alumnes 

participants.  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, 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 s’ha donat continuïtat a les seves demandes laborals i es va oferir a totes 

les alumnes fer l’itinerari per la recerca de feina. Tres d’elles han començat cursos 

ocupacionals (1 d’elles comença a treballar a través del curs), dues comencen a treballar 

a través de la intermediació de Càritas, una troba feina per iniciativa pròpia, dues han 

estat interessades en fer recerca de feina, i finalment  dues tampoc comencen la recerca 

de feina per temes de salut.  
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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, en la seva vuitena edició, ha estat organitzat amb fons propis de l’entitat i 

cofinançat pel POISES-PROGRAMA OPERATIU D’ICLUSIÓ SOCIAL I  ECONOMIA 

SOCIAL 2020-2023. Es va iniciar el mes de febrer i després d’una aturada de 6 mesos 

per l’estat d’alarma decretat per la COVID19 es va poder reprendre al mes de 

setembre per poder completar-lo i finalitzar-lo a finals del mes de desembre. 

El curs el van iniciar 16 persones, i el  van  finalitzar 9. 

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 i Serveis Socials municipals. 

Les persones que han realitzat el curs han rebut 300 hores de formació, 

potenciant els aprenentatges en cuina, treball domèstic i atenció a la persona, de les 

quals 80 hores les han dedicat a fer pràctiques en diferents serveis d’atenció a domicili 

i residències de la nostra comarca. Com a novetat aquest any les alumnes que 

tenien experiència demostrable han pogut convalidar les pràctiques. 
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De les 220 hores teòriques 102 hores van estar impartides de forma voluntària per 

10 professionals i 5 voluntàries de l’entitat.  

De les 118 hores restants 57 van estar impartides per quatre empreses contractades 

dins de aquests sector (manipulació d’aliments, cuina, neteja i Fisioteràpia) i 61 hores  

per personal intern de Càritas.  

Durant els mesos de confinament es van realitzar diferents activitats online de 

suport/seguiment que van servir per  activar/motivar a les alumnes de curs. 

Cal destacar les dificultats per poder fer totes les hores teòriques (visites) i trobar 

empreses/entitats on fer les pràctiques. Només 2 empreses han col·laborat en la 

realització de les pràctiques, oferint 2 places. 

6 alumnes han demostrat que tenien experiència prèvia i han convalidat les pràctiques 

(2 acreditant-ho a través de contractes laborals, i 4 a través de contacte directe amb la 

família contractant que ha acreditat el treball realitzat). 

Un altre aspecte a destacar és que la gran majoria de les alumnes van haver de 

compaginar el curs amb la seva jornada laboral, o inclús van haver d’abandonar-lo. Ha 

estat l’edició on hi ha hagut més incorporacions laborals durant el curs. De les 16 

alumnes que van iniciar-lo, 10 alumnes han trobat feina o han renovat el contracte 

mentre feien en curs. D’aquestes alumnes,  6 han compaginat el curs amb la jornada 

laboral  de treball a l’empresa/domicili particular.
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RECICLEM ROBA 
 
ITINERA 
 

El projecte que té una trajectòria de 16 anys, ha consistit en utilitzar la recollida i triatge de 

la roba de segona mà per a poder generar llocs de treball, que han permès fer un procés 

d’inserció sociolaboral amb dones, en situació de vulnerabilitat social.  

A 31 de desembre de 2020 aquest projecte ha finalitzat amb motiu de la creació a Càritas 

Diocesana de Vic d’una empresa d’inserció que portarà a la reformulació del projecte de la 

Roba a l’entitat a partir de 2021. 

 

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 a Càritas en 2020 ha estat de 60.708 quilos . 

El volum aprofitat per la venda enguany ha estat de gairebé un 20% del total recollit 

(11.868 quilos). El   80% (48.840kg) és roba que es dóna a pes i 1.600 quilos són rebuig. 

 

Enguany han treballat en el taller de roba 4 dones, 2 d’elles van iniciar el contracte laboral 

al 2019, i les altres dues al 2020.  

Les nacionalitats d’aquestes dones són les següents: 2 marroquines, 1 de Guinea i 1 de 

Perú. La mitjana d’edat ha estat de 40 anys, i  3 d’elles tenien fills al seu càrrec. 

 

Abans de cada contractació s'ha fet 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 fet l’acollida en el projecte 

amb una entrevista personal, l'explicació de la feina i la normativa interna. 

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

grupals  per temes laborals i de  seguiment . 

 

En aquest 2020 i des del projecte Itinera s’ha pogut regularitzar la situació administrativa 

al país, a través de la línia ACOL (que ha finançat el 100% del cost),  a una treballadora.  
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L’oferta de feina a Càritas ha permès disposar de permís de residència i treball i la seva 

inserció laboral. 

 

Totes les treballadores, un cop finalitzada la contractació, han començat un procés 

d’acompanyament laboral des del departament d’orientació laboral de Càritas on 

continuen el seu procés de coneixement i aprenentatge de competències personals/ 

professionals i acompanyament en el cas necessari en la recerca de feina. 

 

Degut a la situació de COVID-19 el grup de 19 voluntàries en la secció del cosidor que 

donaven suport a aquest projecte, va haver de suspendre l’activitat al mes de març, i ja 

partir del maig van ser 6 les voluntàries que venien al cosidor en parelles van reprendre 

aquestes tasques de suport de penjar  la roba, cosir i organitzar la roba de la llar.  

 

 
 

     
BOTIGA DE MÀ EN MÀ 

 
L’any 2020 ha estat l’últim any de la Botiga de Mà en Mà després de 2016 anys d’història, 

ja que en 2021 passarà a ser una botiga del projecte Moda-Re de Càritas Espanyola i 

gestionada per de l’empresa d’Inserció de Càritas Diocesana de Vic, Treball Digne SLU. 

Durant aquests anys de recorregut els principals objectius de la botiga de mà en mà han 

estat: 

 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. 
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Enguany s'ha comptat amb la col·laboració d’un total de 32 voluntàries botigueres que han 

participat en el funcionament de la Botiga, fins al mes de març quan degut a la situació de 

pandèmia pel  CÒVID-19 es va haver de tancar durant poc més de dos mesos. En la seva 

reobertura el 21 de maig, complint amb totes les recomanacions i mesures de seguretat 

establertes per les autoritats sanitàries per aquest tipus d’establiments, van continuar 

participant 15 voluntàries.  

Aquest 2020 s'han venut a la botiga 23.736 peces de roba i han entrat a la botiga 6.391 

clients.  

Una de les finalitats de la botiga ha estat sempre poder lliurar la roba com a entrega social 

a aquelles famílies més necessitades, d’una manera digna, a  través de l’entrega d’unes 

targetes monetàries. Des de l'atenció directa a Càritas  s'han lliurat 151 targetes 

monetàries, de les quals han estat beneficiàries 113 persones, el que representa un cost 

econòmic  d’aproximadament 5.800€. De derivacions dels serveis socials dels 

ajuntaments i altres entitats, s'han lliurat 184 targetes monetàries, això suposa un total de 

7.139 €. 

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

organitzada per Igualada Comerç, on a més de fer presència de Càritas i de la Botiga en 

un àmbit de participació comunitària, es van poder vendre 710 peces.  

 

 
 
 



  
_________________________________________________________________________________MEMORIA 2020 

 
21 

 

    4.3. INCLUSIÓ SOCIAL 

 
CURS  DE LLENGUA CASTELLANA PER A PERSONES 
IMMIGRADES 
 
Amb els objectius de la seva integració en la societat d’acollida, augmentar les 

oportunitats laborals i estendre la seva xarxa de relacions amb altres persones es duu a 

terme el projecte de curs de llengua castellana per a persones immigrades. 

 

S’imparteixen classes de castellà (tres hores per setmana). 

Es realitzen sessions durant el curs escolar i segon el nivell de cada participant: 

alfabetització en castellà i neolectora el castellà. 

 

Entre els cursos 2019/20 i 2020/21 han participat en el curs 48 participants (26 homes i 22 

dones), dels quals gairebé un 19% havien arribat en l’últim any a Catalunya des del seu 

país d’origen, i gairebé un 30% en els últims dos anys. Per portar a terme les classes s’ha 

comptat amb  6 persones voluntàries. 

 

El més  rellevant d’aquest 2020 ha estat la finalització del curs 2019/20 al mes de març, 

conseqüència de l’aturada de les classes pel COVID19 i que ja no es van poder 

reprendre. El curs el van acabar 27 persones. 

 

El curs 2020/21 es va iniciar a l’octubre de 2020, amb 30 inscrits i amb grups bombolla 

més reduïts per assegurar poder realitzar l’activitat complint totes les recomanacions 

sanitàries de prevenció pel coronarivus i controlar la traçabilitat davant possible contagis.

CURS DE CATALÀ 
 
A Càritas s’imparteix un curs de llengua catalana amb l’objectiu  que les persones 

nouvingudes que participen dels diversos projectes de Càritas (pre laborals i 

ocupacionals) puguin aprendre l’idioma o millorar-lo quan ja tenen alguns coneixements  
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previs d’aquest, doncs és bàsicament, amb l’aprenentatge de la llengua com les persones 

poden integrar-se en la societat que les acull. 

El curs té tres nivells d’aprenentatge: alfabetització en català, neolectura en català, i un 

nivell més superior on practicar sobretot la conversa per aquells participants amb nivell 

més avançat. 

Al 2020 han participat en el projecte 5 persones voluntàries i les classes és fan una tarda 

durant una hora i mitja. Al 2020 han participat un total de 26 persones, 7 homes i 19 

dones, i malgrat la suspensió del curs 19/20 al març de 2020 motivat per la pandèmia del 

COVID19, van acabar el curs 11 persones. A l’octubre de 2020 van iniciar el nou curs 19 

persones, establint-se grups bombolla més reduïts per garantir la seguretat dels 

participants. 

 

 

Imatge lliurament diplomes final del Curs de Català 2019/2020 
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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, facilitar la participació de les famílies en el funcionament del centre i 

promoure la implicació de les famílies en el seguiment de l’evolució acadèmic i personal 

de l’alumne, entenent que l’èxit educatiu depèn també del compromís de les famílies en el 

procés educatiu del seus fills i filles.   

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 

AFAs 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 les  quatre escoles públiques d’Igualada; 

Gabriel Castellà,  Emili Vallès,  Dolors Martí i Ramon Castelltort. 

En el mes de novembre de 2019 va començar la preparació del curs amb la coordinació 

de les AFAs de les diferents escoles i al desembre i gener es va fer la informació a les 

famílies i la inscripció al curs.  

Les classes es van  iniciar la primera setmana de febrer amb previsió inicial de finalitzar-

les al maig i amb horari de matí i tarda coincidint amb l’horari escolar dels fills/es. 

El nombre de persones inscrites al curs 2019/20 van ser: 

 Escola Dolors Martí: 22 persones 

 Escola Emili Vallés: 15 persones 

 Gabriel Castellà: 21 persones 

 Ramon Castelltort: 24 persones 

 

Donada la situació de confinament per la pandèmia de la covid-19, al març es van 

suspendre les classes de català per tancament dels centres educatius i confinament 

general. A partir del dia 13 de març ja no es va realitzar cap més classe fins al mes de 

maig que era la previsió de finalitzar-les 

Al mes de setembre es va proposar reprendre el projecte Família i escola. Donada la 

situació de restriccions d’entrada a les escoles recomanades pel departament 

d’ensenyament, es van cercar equipaments i instal·lacions  públiques per portar a terme 

aquesta activitat. 
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El dia 5 d’octubre es van començar les classes als equipaments cívics de la ciutat 

d’Igualada, però davant les noves restriccions recomanades per les autoritats sanitàries 

pel brot de la COVID-19 a finals del mateix mes d’octubre, ens vam veure obligats a donar 

per finalitzat el curs 2019/20, ja que no es poden realitzar activitats grupals que impliquin 

presencialitat. 

Des de Càritas s’ha ofert a les participants  la possibilitat de continuar amb l’aprenentatge 

del català als cursos que l’entitat organitza en la seva seu. S’han inscrit  5 alumnes en 

diferents nivells en grups ja formats anteriorment. 

L’assistència en general ha estat força bona tal com es pot constatar en les llistes 

d’assistència. El centre on hi ha hagut més absentisme ha estat l’escola Emili Vallès. 

El grau de continuïtat de les alumnes després de la interrupció causada per l’estat 

d’alarma de la Covid-19 ha estat molt baix.  Del total de les alumnes inscrites al curs s’han 

donat de baixa 37. Les baixes han sigut per dificultats de desplaçament i per por al contagi 

per coronavirus. 

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

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

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

que han deixat d’assistir a les classes.  

Quant a les AFAs totes han participat amb diferents graus de compromís. Dues 

d’aquestes han aportat dues persones voluntàries de reforç al professorat i una altre, ha 

aportat una persona voluntària per cuidar els infants de les participants.  

Des de l’entitat de Càritas s’han derivat a 4 persones voluntàries; una a l’escola Emili 

Vallés, dos a l’escola Gabriel Castellà, i una per cuidar infants a l’escola Ramon 

Castelltort. 
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TALLER DE COSTURA “COSINT HISTÒRIES” 
 
 

 
 

A causa del perfil de persones que arriba al departament d’atenció social de Càritas va 

sorgir la idea de crear el projecte Taller de costura Cosint històries, iniciat el 2018, el qual 

seguim impulsant i ampliant segons  les necessitats i possibilitats de les persones ateses. 

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 de la llengua 

catalana/castellana. 

 

A través d’un espai grupal d’aprenentatge de costura i també de la llengua catalana, junt 

amb altres activitats complementàries com visites culturals, sessions de ioga, taller de 

fotografia...s’ajuda a les dones a fer un petit parèntesi en el seu dia a dia, i a trobar en les 

companyes i voluntàries que acompanyen en el procés, recolzament mutu i identificar que 

és el que les vincula com a dones. A més, promou hàbits de vida saludable mitjançant 

l’educació de valors i rutines adquirides, fomenta estats anímics positius a través d’una 

activitat motivadora, ajuda a augmentar les habilitats relacionals i a evitar l’aïllament 

social. 

 

El projecte va començar el darrer trimestre de 2019 realitzant activitats diverses, però a 

partir del gener de 2020 va tenir continuïtat fent classes de costura i català. Per portar-lo a 

terme han col·laborat un total de 5 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... 
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En referència al perfil de les participants han assistit al taller 13 dones, totes procedents 

del Marroc entre 26 i 57 anys i amb diferent situació administrativa; 6 tenien autorització 

de residència i treball i 7 estaven en situació administrativa irregular. 

 

Davant la situació de confinament per la pandèmia de la Covid-19 que hem viscut durant 

l’any 2020 i la suspensió continua de les classes degut a les restriccions recomanades per 

les autoritats sanitàries, no s’ha pogut realitzar totes les sessions programades.  

 

Però podem dir que en general l’assistència al taller ha estat elevada i constant des de 

l’inici. De les 13 dones que han participat en el curs, 10 l’han finalitzat i 3 s’han donat de 

baixa, 1 per motius personals i 2 per derivació a altres projectes de l’entitat. 

 

En relació amb els objectius plantejats des de l’inici del curs, pensem que les dones han 

assolit diversos aprenentatges al llarg del curs; han anat millorant i progressant en 

l’aprenentatge i en la pràctica oral del català, fet aquest que considerem indicatiu de 

l’activació del seu procés d’integració.  

 

S’han generat moltes sinergies i complicitats. El fet de participar i trobar-se en aquest 

espai han ampliat les seves xarxes de relació considerablement. Es valoren més 

positivament i han après a valorar les seves capacitats i a ser més autònomes. 

 

Com a resultat general pensem que amb aquest projecte contribuïm que la dona s’apoderi 

i reconegui moltes de les capacitats que ja té, però que sovint té amagades i formi part de 

manera més activa en aquesta societat.  

 

Cal descartar que dues dones de les participants del curs de costura, han pogut inserir-se 

en altres projectes de l’entitat i complir així, 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). 
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ESPAI@. COMPETÈNCIES DIGITALS 

 

 

 

A Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra s’ha detectat  que les persones que atenem, tenen  la 

necessitat de realitzar tràmits i gestions online i degut a la manca de competències 

digitals, no poden accedir i afirmen haver perdut oportunitats d’ocupació i l’accés a ajudes 

de l’administració. 

Davant aquesta situació es va iniciar el projecte l’ESPAI@, amb l’objectiu d’apropar l’ús de 

l’ordinador i les xarxes a les persones que més ho necessiten.  

És un projecte dividit en dues vessants:  

Un primer espai de formació, de 5 sessions amb una durada d’1h i  mitja. En aquesta part 

de formació  es treballen de manera pràctica les diferents necessitats detectades: crear i 

gestionar  el correu electrònic, crear i gestionar  documents, conèixer  l’Smartphone, fer 

tràmits en línia, .  

El segon espai, d’1 hora,  està obert a persones que necessiten un acompanyament més 

individual per realitzar tràmits i fer gestions telemàtiques. 

Han participat 6 alumnes (3 dones i 3 homes)  i 2 professors voluntaris. 

En general la valoració dels  alumnes d’aquest primer projecte pilot que hem dut a terme 

al 2020, ha estat positiva i manifesten que el que han aprés els servirà per la seva vida 

diària 
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LLAR D’ACOLLIDA 
 
Des de la seva data d'entrada en funcionament  al març de 2007, la  “Llar d’acollida”  s'ha 

consolidat como el recurs de referència necessari del qual disposen els diferents serveis 

del territori (Catalunya Central), per l'acollida d'urgència de dones que han patit violència 

masclista. El projecte ha pogut veure assolit el seu objectiu d'afavorir un recurs al territori  

per acollir en condicions de dignitat i seguretat a les dones que havien d'abandonar la 

seva llar per viure relacions de violència masclista. S'han atès  en aquests anys a 135 

famílies (276 persones, 135 dones i 141 menors). 

 

És precís especificar que, en aquests més de  13 anys d'història, menys  d'un 10% de les 

dones acollides en la llar la van abandonar voluntàriament i van retornar a la relació amb 

el seu agressor després de l'estada en el recurs. Aquesta dada demostra que malgrat les 

moltes dificultats amb les quals es troben les dones en el camí de recuperació, en la 

majoria dels casos el final és satisfactori i han pogut continuar amb les seves vides en 

entorns segurs i allunyats de la relació de violència 

 

Aquest any 2020, s’han atès a la Llar d’acollida 12 persones, 7 dones i 5 nens i nenes. La 

majoria dels casos han estat dones amb fills/es, només 3 dones han arribat sense fills. Pel 

que fa a les estades enguany el període mig d’estada a la Llar d’acollida de les famílies ha 

estat de 36 dies. En la majoria de casos, el temps d’estada al recurs sobrepassa els 15 

dies de permanència establerts per aquest tipus de recurs.  

Enguany per seguir els protocols de salut establerts per la Generalitat per fer front a la 

pandèmia del COVID19 també s’han acompanyat a fer proves PCR a 10 persones ateses, 

5 dones i 5 menors i també es van realitzar proves de control a l'equip educatiu. Es va 

proveir al centre d'equips de protecció individual (EPI) com mascaretes, pantalles 

protectores, guants, gel hidroalcohòlic, i roba de seguretat, i es van reforçar les qüestions 

de neteja, higiene i desinfecció en el centre. 

L'impacte de la COVID en la Llar s'ha viscut directament amb l'atenció a una família (mare 

i fills) positiu en COVID al mes de març.  Això va portar a establir un protocol per detecció 

pels futurs ingressos a partir de la irrupció de la pandèmia.  

La situació de pandèmia també ha provocat que moltes de les gestions i acompanyaments 

que es duen a terme des del recurs amb les dones acollides, hagin estat en format 

telemàtic, oferint el recolzament necessari des de l'equip educatiu. 
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       4.4. HABITATGE 

 

PIS COMPARTIT  PER A HOMES 
 

El projecte d’habitatge compartit amb suport socioeducatiu de Càritas Arxiprestal Anoia-

Segarra, pretén donar resposta a les necessitats d’homes que es troben sols i en situació 

d’exclusió social. L’objectiu ha estat oferir un habitatge com a marc estable de referència a 

sis homes i ajudar-los a augmentar i millorar la seva autonomia des d’una vessant social i 

educativa. 

Des de la seva posada en marxa, el projecte ha albergat a set participants (una baixa 

voluntària) provinents de diferents serveis/entitats com ara centres d’acollida de menors 

no acompanyats (tres persones), serveis socials bàsics de la ciutat d’Igualada (una 

persona) i de la nostra entitat, Càritas (tres persones). 

El perfil dels usuaris, és el d’un home de 18 a 30 anys en situació administrativa irregular i 

d’origen magrebí, donat que el gran volum de persones migrades a la comarca de l’Anoia 

(2.372/39.316 persones), provenen del continent africà. 

El projecte compta amb una referent tècnica que realitza l’abordatge individual dels 

participants (supervisió i compliment del projecte educatiu individual) i col·lectiu (suport en 

l’organització de la llar, de les relacions interpersonals, mediació de conflictes i es treballa 

la interdependència i el suport  mutu entre les persones d’un mateix habitatge).  

També col·laboren dos voluntaris que treballen en coordinació amb la persona referent i 

que realitzen seguiment setmanal a través d’activitats grupals com ara àpats compartits, 

acompanyaments puntuals i sortides a la naturalesa. 

Tal i com s’explica a l’inici d’aquesta memòria, l’objectiu d’aquest projecte és oferir un 

habitatge com a marc estable de referència i d’aquesta manera, garantir els drets d’accés 

a recursos bàsics. És per aquest motiu, que el document d’empadronament és la primera 

gestió que es realitza amb cada participant del projecte; clau que obre la porta d’accés al 

sistema sanitari i educatiu.  
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Així doncs, tots els participants disposen de targeta sanitària, metge de capçalera i un 

àrea bàsica de salut assignada.  

Referent a l’àmbit educatiu podem observar la següent taula on s’especifica les activitats 

realitzades pels participants del pis, el nom dels centres i el nombre de persones 

derivades a les diferents formacions. 

 

Centre/Entitat Nº persones 
derivades 

Activitat/projecte 

Milà i Fontanals 1 Formació professional d’electricitat 

Escola de perruqueria 
Casanovas 

1 Formació professional barberia 

Centre Formació Adults 
de l’Anoia 

3 Curs de català 

Centre de Joventut de 
l’ajuntament d’Igualada 

1 Curs de llengua i intel·ligència emocional 

 
Càritas 

2 Curs de llengua. Castellà 

1 Curs de llengua. Català 

2 Taller d’Horticultura 

2 Taller de Reciclatge 

 

Un dels objectius específics que planteja el projecte, és la inserció social i laboral de la 

persona. És per aquest motiu que tots els participants es troben realitzant cursos 

formatius.  

Tot i així, ens trobem amb un gran handicap en l’àmbit laboral donada la situació 

administrativa irregular dels participants (5/6 persones). Motiu pel qual, els processos 

d’inserció social es poden allargar com a mínim tres anys. 

En l’actualitat ens trobem davant d’un cas d’èxit d’inserció laboral, ja que un dels 

participants ha estat contractat gràcies a una subvenció de la Generalitat i, 

conseqüentment ha pogut regular la seva situació administrativa. 

Per finalitzar, i en relació als objectius generals/individuals dels participants i del projecte, 

la situació de la COVID-19 i les restriccions que això comporta, no han permès portar a 

terme totes les activitats grupals previstes com també, s’ha vist afectada l’agenda 

formativa i d’oci d’aquests. Cal tenir en compte, que el mateix pis s’ha vist perjudicat per 

casos positius de COVID-19 i amb confinament reglamentari grupal, la qual cosa ha fet 

tenir molta més cura de les mesures de seguretat i consciència col·lectiva del virus. 
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    Sortida a Montserrat 2020 
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 ANIMACIÓ COMUNITÀRIA 3
 
 

L’any 2020 l’acció comunitària a Càritas ha quedat molt minvada degut al confinament  i la 

restricció per realitzar trobades presencials. 

Des de Càritas Arxiprestal hem donat suport i hem col·laborat amb dues de les Càritas 

parroquials de l’arxiprestal, Càritas de Santa Margarida de Montbui i Càritas Calaf. 

Com cada any per  Nadal vam proposar i realitzar una trobada de reflexió pregaria. En 

aquesta ocasió la trobada va tenir format digital, i hi vam participar unes 20 persones. 
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 ENTITATS AMB COR. Busquem complicitats 4
 

Quan una entitat o empresa estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del 

programa Entitats amb Cor. Aquest projecte té com a finalitat promoure accions de 

Responsabilitat Social Empresarial (RSC) en les empreses compromeses en el 

desenvolupament del benestar social i amb les quals compartim els valors de la solidaritat, 

la justícia, el respecte i la igualtat. 

Entitats amb Cor, que està format per un grup de 3 persones voluntàries amb el suport 

d’una tècnica de Càritas convida a les empreses i entitats a treballar per l’excel·lència 

social i a participar d’un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de 

canvi amb la societat. 

L’any 2020, van contactar amb 24 entitats/empreses, de les quals 18 van donar algun 

tipus de suport, ja sigui econòmic, en prestació gratuïta de serveis, en espècie, ... 

Nombre de seguiments a empreses 38 

Nombre d’ empreses contactades i /o visitades 24 

Nombre d’ empreses amb les quals s ‘ ha obtingut alguna col·laboració  18 

Nombre  d’ accions de captació donatius 3 

Nombre de convenis signats amb entitats  (empreses i institucions)  2  

 

Empreses amb qui s’ha signat conveni 2 

Empreses donants d’alimentació 4 

Empreses que han fet un donatiu econòmic 3 

Empreses que s’han fet sòcies 1 

Empreses d’ altres donatius en espècies        7  

Empreses col·laboradores en inserció laboral de participants de Càritas 1 

 

AGRAÏMENTS: 

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE! 

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES SL,  PLATING BRAP S.A.,   FONT PALOMAS 

SA., MARCEL·LI LES MANTES, DESPELL S.A., ESPAI ECONÒMIC, IGUANA 

COMUNICACIONS S.L.,  UNIGRAF Cartonajes de LA PLANA,  MERITEM S.A., SERVI-

CAMP, SAI COMPUTERS S.L., SAGARRA BASCOMPTE, SA (Olis SABA) , JORDI 

RENOM, OPTIMITZEM ESPAIS S.L., LAGOUME FACILITY SERVICES, GRAFOPACK, 

SUPERMERCAT SUPERMAS SL, L’ENLLAÇ DELS ANOIENS SL.,  
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 TREBALLEM EN XARXA. 5

 
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 6
 

S’ha consolidat la presència de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra  a les xarxes socials, 

augmentant la interacció amb els seguidors per explicar la tasca que diàriament duem a 

terme. Això ha permès incrementar un 24%  les persones que ens segueixen a Facebook 

(de 349 seguidors a 2019 fins a 460 en 2020). Amb relació a l’impacte de 69 publicacions 

a facebook al 2019, hem passat 117 en 2020 

 

A twiter tenim 263 seguidors i un impacte de 337 publicacions, i a Instagram 724 

seguidors i 162 publicacions. 

  

Quant a l’aparició en mitjans s’han publicat 7 articles d’opinió, 8 notes de premsa  i 

participació en 4 entrevistes a la ràdio. 

 

Per altra banda la web de Càritas ha tingut 65 publicacions noves en 2020, i s’ha anat 

actualitzant amb la incorporació de les dades de nous projectes,... 

 

Hem conscienciat sobre  les causes de la injustícia social, realitzant fins a 4 xerrades en 

instituts de secundària, i degut a la covid únicament s’ha pogut realitzar un acte 

d’incidència social per commemorar el dia de les dones sobre el tema de les condicions 

laborals de les treballadores del sector domèstic. 

Per altra banda a través de les xarxes i articles en premsa s’ha participat en les 

campanyes institucionals de Corpus i Nadal.  

 
 

              
 Entrevista a la ràdio a la directora de Caritas       `    Acte 8M amb Carmen Juares de  
                 Mujeres Migrantes Diversas  
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 DADES ECONÒMIQUES. 7
 

 

CÀRITAS ARXIPRESTAL DE L'ANOIA-SEGARRA - 2020 
 

      

DESPESES -357.764,68 

Acció social -354.702,96 

Acollida i atenció social /i acompanyament -98.579,72 

Acompanyament sòciolaboral i economia social -141.357,71 

Inclusió social -97.720,34 

Habitatge -17.045,19 

Desenvolupament institucional -1.772,19 

      Formació -127,10 

      Voluntariat -473,25 

      Entitats amb cor -1.171,84 

Comunicació i sensibilització -1.289,53 

  INGRESSOS 356.234,39 

Fonts privades 224.619,34 

Col·laboradors periòdics 28.451,03 

Donants 80.796,99 

Campanyes 12.623,51 

Herències i llegats 1.201,69 

Entitats privades 70.711,35 

Prestació de serveis / Vendes 29.834,67 

Aportació persones ateses 1.000,10 

Fonts públiques 131.022,15 

Subvencions fons social europeu 14.580,89 

Subvencions d'àmbit autonòmic 39.472,12 

Subvencions d'àmbit local 33.587,60 

Aportació IRPF aplicat a l'acció social 43.381,54 

Altres fonts 592,90 

Aportacions en espècie 592,90 

  

  RESULTATS -1.530,29 
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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 
 


