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Ha augmentat el nombre de persones que viuen en pisos llogats en condicions 
d’insalubritat, en habitatges ocupats i en habitatges compartits amb altres familiars  
o sense cap relació de parentesc. 

55%

45%

La franja d’edat més significa és 
de 25 a 49 anys. El 60% famílies amb fills/es i  

1/4 part famílies monomarentals.

381 persones han participat en algun dels 12 projectes i serveis que es desenvolupen 
a Càritas Arxiprestal de l’Anoia-Segarra. Un augment del (21%) respecte l’any passat.

AturOrigen Documentació Llar Pobresa
El 75% de persones 

en situació d’atur 
i un 14% té feina, 

però precària.   

El 80% són persones 
d’origen estranger; 

destaquem l’augment 
de les persones 

d’origen llatinoamericà 
un 29% del total.   

Un 30% de les 
persones amb situació 

administrativa 
irregular. Augmenta el 
nombre de persones 

amb documentació no 
regularitzada. 

Un 27% de les 
persones fa més 
de cinc anys que 

són acompanyades 
des de Càritas. Les 

situacions de pobresa 
es cronifiquen amb  

el temps.

Un 41% no té una llar 
digne on viure o viu 
en una situació de 

precarietat. Per algunes 
persones  la única opció 

és l’ocupació. 

75%80% 30% 27%41%

60%

Dades rellevants 2018

Presentació 
Tot seguit presentem les dades que parlen de les persones que han estat ateses o han participat 
dels projectes i accions realitzades a Càritas. L’elaboració i lectura d’aquestes dades ens porta 
a denunciar-ne les causes, com la manca d’habitatge social i la llei d’estrangeria, entre d’altres. 
I ens planteja nous reptes, com el nou projecte de pis per a persones vulnerables. També és el 
moment d’agrair l’acció del voluntariat, socis i donants que, conjuntament amb l’equip tècnic, 
permeten portar a terme els nostres objectius que es poden resumir amb els verbs ACOLLIR, 
PROTEGIR, PROMOURE i INTEGRAR anunciats pel Papa Francesc.

Montserrat Roca
Directora



Un compromís amb les persones  
que acollim i acompanyem a Càritas 

“Càritas m’ha donat l’oportunitat de recuperar la meva vida en 
un país difícil pels estrangers irregulars negats d’una vida digna i 
desemparats de drets humans”  

– Elizabeth, 41 anys. 
    (Treballadora regularitzada a través de la contractació en el projecte Itinera.)

A Càritas estem convençuts que la inversió social garanteix la transformació i el canvi, i redueix els nivells de 
pobresa i vulnerabilitat. Volem apostar per nous projectes que facilitin la creació de vincles, així com l’acompa-
nyament personalitzat. 

L’ACOLLIDA I  
L’ATENCIÓ SOCIAL

ATENCIONS
1.649
La porta d’entrada a Càritas es fa des del servei 
d’acollida.

INTERVENCIONS
1.619 
L’atenció individualitzada i personalitzada ha 
permès que es fessin “intervencions” recollides  
en plans de treball.

SEGUIMENTS
680
S’ha comptat amb la coordinació amb els serveis 
socials i altres entitats i recursos especialitzats. 

EL SERVEI D’AJUDES EN ESPÈCIE  
I ECONÒMIQUES
El servei d’ajudes en espècie i econòmiques són  
un suport per cobrir algunes de les necessitats  
més bàsiques.

ROBA
73 persones / 121 ajudes 

ALIMENTACIÓ
A través del Banc de Queviures  

179 persones i/o famílies.
A través de Càritas  
69 persones i/o famílies

AJUTS ECONÒMICS DIRECTES 
652 persones*.

DESPESES EN DIFERENTS  
AJUDES ECONÒMIQUES
33.009,79€
Augmenta el doble d’ajudes de lloguer i per serveis 
jurídics (97% respecte l’any passat).
La pujada dels lloguers, la manca de treball i d’ingres-
sos ha provocat un increment d’ajudes relacionades 
amb l’accés a l’habitatge.

* Una persona pot haver rebut ajut en més d’un concepte.

Un dels compromisos de Càritas és garantir que tothom tingui accés als drets socials bàsics i pugui 
viure una vida amb dignitat. L’objectiu del programa és col·laborar en la millora de la situació personal 
i familiar amb la que es troba la persona, comptant amb la seva participació activa. Posem a disposició 
de les persones els diferents projectes i serveis per a la cobertura de les necessitats més bàsiques però 
també un acompanyament integral en els seus processos vitals.  

Des del programa s’han 
acollit i acompanyat 
207 persones. 

Un 35% han estat 
acollides per primera 
vegada a l’entitat.

Programa d’Acollida i Acompanyament Social



Càritas està compromesa en la construcció d’una societat més justa i inclusiva. La participació de 
tothom a la xarxa social i comunitària és un dret que cal garantir. La finalitat  del programa és fomentar 
la inclusió i  la cohesió social. Des dels diferents projectes es pretén oferir espais per a què les persones 
puguin desenvolupar les diferents habilitats, capacitats i coneixements tot possibilitant la relació i 
vinculació social i comunitària. 

“El voluntariat a Càritas és per a mi un valuós i enriquidor intercanvi 
d’experiències entre éssers humans. La meva aportació a Càritas 
com a mestre de castellà està sobradament compensada per la seva 
confiança, noves amistats i els sincers somriures i agraïments dels 
meus alumnes” 

– Manel Claver (voluntari Curs de Llengua) 

La diversitat de projectes ha permès atendre també una diversitat molt gran de persones amb característiques i 
perfils molt diferents. Les accions inclusives fomenten la integració i la cohesió amb la resta de ciutadania. 

PARTICIPANTS 
167
persones han participat 
en els projectes d’aquest 
programa.

LLAR D’ACOLLIDA
11 dones  
i 19 infants 
han estat acollits a la Llar 
d’acollida per víctimes de 
violència masclista.

TALLER  
DE COSTURA
9
dones han participat del 
Taller de costura “Cosint 
històries”. 

FORMACIÓ 
EN LLENGUA
108
persones han participat  
en el curs d’aprenentatge 
de la llengua per a per-
sones migrades.  

PROJECTE FAMÍLIA 
I ESCOLA
20
han participat del pro-
jecte Família i escola, 
Apropem-nos aprenent  
el català. 

Curs de llengua per a persones migrades

Programa d’Inclusió Social



“Treballar m’ha aportat seguretat en 
mi mateixa i coneixement. Ara treballo 
dignament sense amagar-me, fent 
quelcom honrat i a més una remuneració 
que em permet tenir una llar amb un 
mínim de condicions que han canviat 
molt la meva vida, fent-me més forta 
i valenta i emprenedora per un futur  
millor per a mi i la meva família” 

– Elisabeth (treballadora del projecte Itinera) 

Taller laboral Horticultura

PARTICIPANTS 
160
– El 74% són dones  
– 85% d’origen extracomunitari
– 30% es troben amb documentació  

no regularitzada  
– 62% tenen entre 25 i 45 anys

ORIENTACIÓ LABORAL
116
65 participants han seguit 65 itineraris 
personalitzats d’inserció.  

RECERCA DE FEINA 
I COMPETÈNCIES
16
persones han participat en el taller.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ  
LABORAL
28
participants han participat del servei.

FORMACIÓ
16
persones han rebut formació ocupacional en el  
Curs d’atenció sociosanitària i treball domèstic.

PRE-TALLERS LABORALS
13
persones han participat dels pre-tallers laboral 
d’Horticultura i Reciclem.

La taxa d’inserció de les persones que segueix-
en itineraris és del 52% (34 insercions). 

32% de les insercions des de l’economia 
informal.

El 52% de les insercions han estat en el  
sector d’atenció a les persones.

EMPRESES
15
han col·laborat en el programa.

APOSTEM PER L’ECONOMIA  
SOCIAL I SOLIDÀRIA
7
dones han estat contractades per Càritas en  
el Taller productiu itinera participant d’accions 
formatives i pràctiques a la botiga de roba.

La contractació en el projecte Itinera ha permès 
la regularització d’una de les treballadores.

Càritas col·labora en la reutilització de roba i 
joguines que són venudes en la Botiga “de mà 
en mà”.

S’han rebut més de 52.000 Kg. de roba de les 
quals se n’ha recuperat un 18% per a la venda a la 
botiga “de mà en mà” i l’ajuda social.

VENDES
↑ 45%
Les vendes a la Botiga “de mà en mà” han  
augmentat un 45% respecte l’any anterior. 

Acompanyar a la persona en la millora de la seva ocupabilitat continua sent un compromís de Càritas. 
L’accés a un treball és un dret social bàsic. Contribuir en el desenvolupament de les competències 
professionals no només facilita la inserció sociolaboral sinó també la promoció de la participació social.

Constatem l’augment de persones en situació administrativa irregular, el que dificulta l’accés a formació i 
orientació laboral en els serveis públics, i això ens porta a la necessitat d’ampliar aquest programa per a realitzar 
noves accions formatives i d’orientació laboral. Tot i així, l’accés a un lloc de treball dins del mercat laboral 
ordinari es veu limitat. 

Programa Sòciolaboral i d’Economia Social i Solidària



Un compromís amb les  
persones que fem Càritas

Càritas té un triple compromís 
en l’àmbit de la comunicació, 
com és informar sobre l’acció que 
desenvolupem, denunciar les 
situacions d’injustícia, les causes 
que generen pobresa i exclusió, i 
sensibilitzar la comunitat cristiana 
i la societat en general envers 
l’exclusió social. 

Càritas, a través de les persones que la 
formen arreu del territori arxiprestal, 
tenen un compromís personal, amb les 
persones, amb l’entitat i amb la societat. 
Totes s’impliquen en la transformació social, 
mostrant les diferents problemàtiques i 
cercant les millors solucions. 

Un compromís amb la societat  
i els seus drets

VOLUNTARIAT 

El voluntariat a Càritas és el pilar bàsic 
de la seva accció caritativa i Càritas ha fet 
una aposta pel seu acompanyament  
i creixement personal.

PERSONES CONTRACTADES

Les persones contractades són profes-
sionals que treballen al costat dels equips 
directius i les persones voluntàries per 
facilitar entre tots i totes que els valors i la 
missió de l’entitat esdevingui realitat.

FORMACIÓ

La formació com a eina de transfor-
mació: La formació a Càritas està 
configurada des del seu ser i fer, des de 
la seva identitat.

5 accions formatives
S’han organitzat 5 accions formatives 
de les que han participat 53 persones 
voluntàries

6 persones voluntàries i 7 contractades 
han participat en formacions 
diocesanes.

7 persones han participat en formacions 
de Càritas confederal.

7 persones han participat en jornades 
formatives d’ altres entitats i 
institucions.

6 persones 
contractades desenvolupen la seva feina  
en els diferents projectes de Caritas.

144 persones 
voluntàries han col.laborat en els diferents 
projectes i accions de cada Càritas amb un 
total de 8.288 hores de dedicació.

     82% són dones
     50% són majors de 64 anys

S’han incorporat 17 persones voluntàries 
noves.

FACEBOOK
110 seguidors

COMUNICACIÓ
17 accions
S’han portat a terme 17 accions  
en mitjans de comunicació. 

SENSIBILITZACIÓ
12 xerrades
S’han realitzat 12 xerrades a  
centres educatius.

CAMPANYES INSTITUCIONALS
36 accions

COL·LABORACIONS
77 socis
10 Entitats amb cor 

TREBALL EN XARXA
3 fundacions 
4 organismes oficials 
5 entitats i associacions 



Les nostres dades econòmiques,  
un compromís de transparència

 
 

DESPESES 292.972,42 €

Àrea Social 286.890,05 €
Acollida i atenció social i acompanyament 102.248,47 €
Programa d’acompanyament sòciolaboral i d’economia social 141.958,33 €
Inclusió social 41.736,81 €
Programa d’habitatge  946,44 €

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

Comunicació i sensibilització 2 1.837,94 €

INGRESSOS 289.627,00 €

Fons privades 216.546,48 €
Col·laboradors periòdics 24.971,87 €
Donants 40.996,85 € 
Campanyes 12.764,75 €
Entitats privades 97.367,04 €
Prestació de serveis / Vendes 42.645,97 €

Fonts públiques 68.679,32 €
Altres fonts 4.401,20 €

RESULTAT DE L’EXERCICI 2018

Total despeses 292.972,42 €
Total ingressos 289.627,00 €

-3.345,42 €

DADES ECONÒMIQUES 2018

Acollida i atenció social

Fonts privades

Fonts públiques

Altres fonts
Comunicació i sensibilització

Desenvolupament institucional

Programa d’habitatge

Acompanyament sòciolaboral i economia social

Inclusió social

35%

75%

25%

1%

48,2%

14%

0,5%

1,5%

0,8%

DESPESES INGRESSOS



Carrer de Roca, 3. Igualada
caritas-aigualada@bisbatvic.com

T. 938 03 27 47
www.caritasanoiasegarra.cat
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àritas ens im
porta la salut del nostre planeta, 

el paper per im
prim

ir aquesta m
em

òria prové de 
fonts sostenibles i certificades.


