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Presentació

Benvolguts/des, 
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 per-
sones en risc d’exclusió. 
Hi ha altres dades que ens dolen molt haver de tornar a constatar: una de les més 
importants és 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 què es 
troben un bon nombre de les persones que atenem, més del 36%. I també la cron-
ificació de la situació de pobresa (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 Bàsic 
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’orient-
ació 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, 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. 
I recordem sempre que els pobres necessiten les nostres mans per reincorpo-
rar-se, els nostres cors per sentir l’escalf de l’afecte i la nostra presència per super-
ar la seva solitud.

Montserrat Roca Tort

 “L’amor supera la 
dificultat; l’amor ens fa 
tirar endavant” 

Papa Francesc
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Dades rellevants       2019
Participants 

Participants

Llars     

5

Rostres i situacions socials

322
275 57%

Dones
43%

Homes

48%

Equips i  projectes 

Persones voluntàries 

Persones contractades 

Projectes 

Cost econòmic 

104
8
14
307.501,55 €
Costos anuals

Famílies
amb fills

42%
Persones 

soles

66%
En edats de  
20 i 44 anys 

60%
Procedents 
del Magreb

36%
Situació

administrativa 
irregular

78%
En situació

d’atur

50%
En situació 
d’habitatge 
insegur i/o 
sense llar* 

*Viure en una llar sense tinença legal (viure temporalment en casa de familiars, amics o coneguts de 
manera involuntària, viure sense contracte de lloguer i per tant en ocupació de l’immoble, notificació 
legal de desnonaments, o en un servei o centre d’allotjament temporal.
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Alba Medina
Treballadora social
Treballar a Càritas m’ha obert una fin-
estra d’oportunitats i confiança en mi 
mateixa.  Treballar “amb i per” a les per-
sones, formar part dels projectes, envol-
tar-me i conèixer  grans professionals 
que creuen en la transformació social ha 
contribuït al meu creixement personal i 
professional.

Omar Ben Saddik Participant
La veritat és que Caritas significa molt per 
a mi,  i puc arribar a dir que sense Càritas 
potser ara estaria al meu país. Han canviat 
moltes coses a la meva vida, m’han ajudat 
molt  (en l’estudi, en el menjar, el tema del 
metge, el lloc on visc, ...). Els agraeixo des 
del meu cor tot el que han fet i continuen 
fent per mi.

Sincerament, sense Càritas no hauria fet 
gairebé res a la meva vida.

6

Testimonis

Eduard Flores
Mossèn
La meva participació a Càritas m’ha apor-
tat  sentir-me més humil i més al costat 
de les persones que  ho necessiten. Al 
mateix temps, quan un coneix el treball 
que es realitza i les persones que acu-
deixen a Càritas es produeix un canvi de 
mirada cap a les persones més vulner-
ables de la nostra societat. Com a pre-
vere ha permès sentir-me més proper a 
aquestes persones a través de l’escolta i 
de discernir accions per ajudar a valorar la 
dignitat humana de cadascuna.

Carme Sabaté
Voluntaria
Vaig començar a fer voluntariat a Cari-
tas amb el desig d’ésser útil i ajudar on 
calgués. Després d’aquests mesos em 
venen al cap aquestes paraules:
“Quan en  temps de dificultats i prob-
lemes, quan no veus sortida i et trobes 
desemparat  i sense recursos emociona-
ls ni materials, Càritas Igualada és com 
l’abraçada que t’encercla i et dona ales 
per volar de nou. I et segueix i no et deixa 
fins que no has trobat la ruta segura.”
I dia darrere dia, i mai més ben dit, com el 
miracle dels pans i els peixos del poc  en 
feu molt. Només per la voluntat  que po-
seu  d’ajudar a qui ho necessita  sembla 
que tot el que teniu es multiplica.  

Carme Eduard Alba Omar
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Un compromís amb les 
persones que acollim i 
acompanyem a Càritas

Programa d’acollida i acompanyament social

202
Programa d’inclusió social

176

Programa d’acollida i 
acompanyament social
Tothom té dret a accedir als béns i materials necessaris per viure dignament.  

Col·laborem en la millora de les situacions personals i familiar, 
acompanyant-les en els seus processos vitals.

433
Persones beneficiàries

176
Llars

1781
intervencions realitzades

619
Seguiments

Persones ateses

Programa d’inserció sociolaboral

89

El 2019 augmenta el 
nombre d’intervencions.  
Això respon a un model 
de treball més intensiu 
amb un major esforç en 
l’acompanyament.

202
 Participants
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Programa d’Inclusió social
L’aïllament social i la manca de xarxes de relacions familiars i comunitàries 
és la causa i  un dels indicadors d’exclusió més important que actua com 
agreujant de moltes formes de pobresa.

A través dels projectes d’inclusió Càritas aposta  per intensificar els vincles 
i lligams amb els participants dels projectes, i  alhora ajudar a crear xarx-
es de suport a les persones que viuen situacions personals i familiars més 
crítiques.

5
Serveis i/o projectes diferents

9-13
9 dones i 13 infants 
acollits a la Llar d’acollida

15
Participants a Cosint Històries

89
Participants
en cursos de llengua

50
Dones participants a
Família i Escola. Apropem-nos

Mitjançant  diferents 
projectes de formació 
enfocats a la promoció 
de la persona (llengua, 
competències, ...)  
s’acompanya les 
persones amb dificultats 
de comunicació i relació 
per tal d’afavorir la seva 
autonomia

Encara que el nombre 
de famílies ateses, 
amb fills/es ha 
disminuït, constatem 
que la infància és un 
dels col·lectius més 
vulnerables. La pobresa 
infantil és en realitat la 
pobresa de les famílies 
amb fills. El risc social de 
les famílies amb menors 
és notablement major 
que el de qualsevol altre 
configuració familiar.

40%
Acollides per 1a 
vegada en el 2019

25%
De cronificació
Més de 5 anys en seguiment

166
Persones han rebut
ajuts econòmics

578
Ajudes en alimentació

114
Ajudes en roba

33
Ajudes en salut i higiene

27
Ajudes en subministraments 
de la llar i lloguers

44
Ajudes en educació

34.556,07 €
Invertits en ajudes 
económiques

176
  Participants

S’observa  encara una 
cronificació important 
del nivell de pobresa 
de moltes famílies, en 
què incideixen diversos 
factors de risc: nivell 
d’estudis, el gènere, la 
situació laboral, la renda, 
...
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Programa
d’acompanyament 
sociolaboral
El servei d’orientació i intermediació laboral possibilita millorar les 
condicions laborals i socials dels participants. Des de Càritas  s’està fent 
prospecció empresarial i laboral per ampliar l’oferta de llocs de treball. 

Des del servei s’aposta per la  formació qualificada i l’acompanyament dels 
i les participants. Sobretot amb la realització de pràctiques en empresa.

89
Participants

28
Participants en
formació ocupacional

12
Participants en els
pre-tallers laborals

28
Participants en el servei 
d’intermediació laboral

21
Empreses col·laboradores

Una de les principals 
dificultats que porta  a la 
precarietat laboral és la 
situació administrativa 
no regularitzada, o 
caure en la irregularitat 
sobrevinguda.

Programa d’inserció sociolaboral

464
Intervencions 

25%
De les persones 
acompanyades,
han trobat feina:

38%
Insercions sector
d’atenció a les persones

55%
Insercions en
l’economia informal
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Economia Solidària

Economia Solidària
El projecte Itinera és un taller de triatge i reciclatge de roba per tal que un 
cop recuperada és venuda a la botiga “De mà en mà”. Les persones con-
tractades treballen i alhora es formen i se les acompanya en el seu procés 
d’inserció sòciolaboral. 

6
Dones contractades

50.122 Kg
De roba recollits a Càritas

24%
De la roba reaprofitada
per la venda

124
Targetes moneder pel 
lliurament social de roba

25.193
Vendes

Reciclar, recuperar i 
consumir de manera 
responsable és un deure 
de tots i totes. 
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Un compromís amb les 
persones que formem 
Càritas

  Persones voluntàries

104
Persones contractades

8

Persones voluntàries i contractades
Accions  formatives i participants 

Accions formatives

5
Participants

141
17

Un compromís amb les persones que formem caritas

5%
18-34 anys

8%
35-49 anys

20%
50-64 anys

67%
Majors de 64

Persones al servei de persones

Persones voluntàries

77%
Dones

23%
Homes

8.410
Hores dedicades

Persones contractades

7
Dones

1
Home

9.770
Hores dedicades
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Ens hem format  per millorar la nostra acció i poder així  
contribuir a transformar la realitat que ens envolta.
Caritas ha ofert formació a  les persones voluntàries i contractades per 
potenciar l’aprenentatge continuo i potenciar la reflexió. També obre la 
formació a altres persones per tal de sensibilitzar.

4
Formacions de temàtica específica:

Tenir en compte l’altre. Com acollir?
Com acompanyar? 

Motius per fomentar el treball comunitari 

Com dignificar les condicions laborals de 
les treballadores de la llar?

Cap al procés de decisió 

1
Formació inicial sobre 
Caritas i el voluntariat

5
Persones han  
participat  jornades 
diocesanes

19

Formació
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Un compromís amb la 
societat i els seus drets

COL·LABORACIONS

73Socis     86Donants

 ACCIONS DE DIFUSIÓ

576
ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

5Campanyes   9Accions d’incidència social

 TREBALL EN XARXA

3
21

Seguidors 
de xarxes 
socials  30 Aparicions 

en mitjans de 
comunicació 

Organismes 
oficials 10 Associacions

i institucions 2Fundacions

Ens ha calgut el compromís i la col·laboració de les 
empreses i institucions per contribuir des dels nostres 
projectes socials a combatre la pobresa i la injustícia social. 

41
Col·laboracions 
d’empreses i 
institucions    

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

227
Seguidors a Twitter 

67
Publicacions a Twitter 
 

349
Seguidors a Facebook

69
Publicacions a Facebook

47
Publicaccions a pàgina web

2
Entrevistes de radio

1
Article d’opinió

9
Notes de premsa

30
Impactes als mitjans de 
comunicació

Incidència Social

2
Trobades 
interreligioses

Participació en 3 accions al carrers:
Botiga al carrer, 8a Fira d’Entitats, Fira de Nadal
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Les nostres dades 
econòmiques,
un compromís de 
transparència

INGRESSOS

287.865,67€
RESULTAT

-19.635,88€

DESPESES

-307.501,55€

DESPESES
Acció social
Acollida i atenció social /i acompanyament
Acompanyament sòciolaboral i economia social
Inclusió social
Habitatge
Desenvolupament institucional
Formació
Voluntariat
Gestió de la informació
Entitats amb cor
Comunicació i sensibilització

INGRESSOS
Fonts privades
Col·laboradors periòdics
Donants
Campanyes
Herències i llegats
Entitats privades
Prestació de serveis / Vendes
Aportació persones ateses
Fonts públiques
Subvencions d’àmbit autonòmic
Subvencions d’àmbit local
Aportació IRPF aplicat a l’acció social
Altres fonts
Altres ingressos

RESULTAT

-307.501,55
-302.332,64
-108.670,80
-144.982,61

-45.849,23
-2.830,00
-3.099,34

-60,00
-1.398,14

-267,05
-1.374,15
-2.069,57

287.865,67
237.869,08

24.440,58
41.462,08
15.383,76

2.891,69
105.116,54

46.433,89
2.140,54

48.651,83
4.760,00

18.522,57
25.369,26

1.344,76
1.344,76

-19.635,88
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AIGUAFREDA. C. Pont, 13. T. 93 844 01 04
ARTÉS. Pl. Església, 9. T. 93 830 51 11
BISAURA. C. Emma, 11-13. St. Quirze de Besora. T. 93 855 04 22
CALAF. C. Sant Jaume, 3. T. 93 869 85 40
CALLDETENES. Pl. Vella, 5. T. 93 889 33 37
CALLÚS. Psg. Anselm Clavé, 19. T. 93 836 00 31
CASTELLTERÇOL. C. Pabordia, 3. T. 93 866 81 83
CENTELLES. C. Estrangers, 6. T. 93 881 10 32
EL FIGARÓ. Rectoria. T. 93 842 90 78
FOLGUEROLES. Rectoria. T. 93 812 23 17
HOSTALETS DE BALENYÀ. Pl. Bosch i Jover, 9. T. 93 889 83 59
IGUALADA. C. Roca, 3. T. 93 803 27 47
MANLLEU. C. Madirolas, 1. T. 93 851 12 87
MANRESA. Baixada de la Seu, 3 bxos. T. 93 872 15 42
MOIÀ. Pl. Major, 2. T. 93 830 02 44
NAVARCLES. C. Ample, 15. T. 93 831 01 10
OLOST. Pl. Major, 9. T. 93 888 00 77
PERAFITA. Rectoria, Plaça de l’Església, 6 . T. 93 853 02 61
PRATS DE LLUÇANÈS. C. Major, 43. T. 93 856 01 81
RIPOLL. C. Dr. Raguer, 12. T. 972 70 02 43
RODA DE TER. C. d’en Pere Almeda, 17. T. 93 854 01 03
SALLENT. C. Clos, 1. T. 93 820 62 82
SANTPEDOR. Pl. Església,3. T. 93 832 00 82
SANT BARTOMEU DEL GRAU. C. Nou, 2. T. 93 888 00 77
SANT FELIU DE CODINES. Pl. Rectoria, 1. T. 93 866 01 21
SANT FRUITÓS DE BAGES. Pl. Sant Josep, 4. T. 93 876 01 92
SANT HILARI SACALM  C. Rectoria, 4. T. 972 868 222
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ. C. Església. T. 93 857 01 32
SANT JOAN DE LES ABADESSES. Pg. del Compte Guifré, 8. T. 972 72 00 13
SANT PERE DE TORELLÓ. C. Terricabras, 5. T. 93 858 40 80
SANT VICENÇ DE CASTELLET. C. Montseny, 3. T. 93 833 01 02
SANT VICENÇ DE TORELLÓ. Av. del Castell, s/n. T. 93 858 40 80
SANTA EUGÈNIA DE BERGA. Pl. Nova, 1. T. 93 885 62 04
SANTA MARGARIDA MONTBUI. C. Placeta, 6. T. 93 803 47 37
SEVA. C. Rectoria, 1. T. 93 884 00 55
TARADELL. C. pl. Rectoria, 1. T. 93 842 90 79
TONA. Pl. Església, 12. T. 93 812 40 77
TORELLÓ. Pl. Mossèn Jacint Verdaguer, 1 1r 1a. T. 93 859 03 40
VACARISSES  Pl. de l’Església, 15. T. 93 835 91 02
VALL DE CAMPRODON. Pl. Santa Maria, 7. T. 972 74 01 36
VILANOVA DEL CAMÍ. C. St. Jordi, 16. T. 93 806 09 73
VIC. C. Sant Just, 3. T. 93 885 16 42



C. Roca, 3                                 
08700 Igualada                                                         

Tel. 93 803 2747
caritas-aigualada@bisbatvic.org
www.caritasanoiasegarra.org


