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Membres Consell Axiprestal

Mn. Eduard Flores Serradell
Montserrat Roca Tort
Salvador Serra Guarro
Isabel Casas Penas
M. Teresa Miret Solé
Pilar Salat Agramunt
Joan Ordi Fernández
Joan Sellarès Alegre

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:
- L’inici d’un procés de traspàs a l’ajuntament dels serveis bàsics d’atenció social de les famílies 
empadronades al municipi per tal d’ampliar i reforçar les activitats de formació i orientació laboral.
- L’obertura d’un pis d’acollida per a joves al barri de Montserrat. Des de l’estiu hi viuen sis nois, que 
cobreixen totes les places disponibles.
- La incorporació del rober, el taller Itinera i la botiga De mà en mà al projecte Moda-Re de la mà de 
la fundació Formació i Treball, de Càritas.
I amb tot això, el mes de març va arribar la Covid, el confinament i les mesures restrictives pel 
que fa a reunions, cursos i altres trobades. La Covid ens va exigir donar resposta immediata a les 
necessitats més primàries i mantenir el contacte amb les persones vinculades a Càritas, a través del 
seguiment telefònic o telemàtic i amb una atenció presencial reduïda.
Entre les pèrdues que ha comportat la pandèmia, volem recordar les persones que han patit la 
malaltia i algunes que han mort. També hi ha hagut una disminució del nombre de voluntàries, 
que eren persones de risc o d’edat avançada. I no s’han pogut realitzar pràctiques dels cursos de 
formació i ni projectes, com el de Família i escola. 
Sense cap dubte, la pandèmia ha tingut un gran impacte de forma directa o indirecta en la nostra 
tasca i ha afectat greument les persones que ja patien una situació de precarietat.
L’únic fet positiu és que la Covid ha posat tres conceptes en el centre de la vida de tothom: 
interdependència, vulnerabilitat i cures. Ens ha fet evident que en l’actual món globalitzat tots 
som dependents els uns dels altres i que tots som vulnerables. També hem pres consciència de la 
importància de les cures i dels serveis públics i essencials. Són tres conceptes que estan en el centre 
de la nostra acció i de la nostra visió i són la nostra raó de ser i d’actuar.
Aquesta realitat ens ha ajudat a adonar-nos de situacions que ja existien abans de la pandèmia, 
però que ara s’han agreujat com:
Les condicions de vida de les persones «sense papers», que veuen com es fa cada cop més difícil la 
seva incorporació al treball i a la formació. 
- Les conseqüències de la precarietat laboral, que comporta l’augment de persones sense cap ingrés.
- La dificultat de trobar un habitatge digne per a les persones sense recursos. 
- La bretxa digital: la dificultat de fer gestions telemàtiques i 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.
Cal, doncs, una actitud oberta i atenta per adaptar-nos a les noves demandes i per denunciar tot 
allò que dificulta la dignificació de les persones, com la llei d’estrangeria, el fet que l’habitatge en 
lloc d’un dret sigui una font d’especulació i les lleis que  encobreixen la precarietat laboral.
També volem agrair la resposta de moltes persones que s’han acostat a Càritas, ja sigui per fer 
donatius o per fer voluntariat. 
I, per acabar, esperem 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 les persones.

Montserrat Roca
Directora de Càritas Arxiprestal d’Anoia-Segarra

"Es urgente despertar del sueño de la cruel inhumanidad -más que 
sueño, pesadilla- y ponernos un colirio en los ojos para hacernos 
conscientes, de que estamos sosteniendo un sistema que está en 
guerra contra la vida, porque atenta contra las bases mismas de su 
materialidad y se construye sobre el expolio del Sur global." 
Pepa Torres, teóloga
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Dades rellevants 2020

Participants 

Participants

Llars     

Rostres i situacions socials (Persones i famílies ateses)

444

289

 52,5%
Dones

 48,5%
Homes

Equips i  projectes 

Persones voluntàries 

Persones contractades

Projectes i accions socials

3 equips de Caritas parroquials
Vilanova el Camí,Santa Margarida de Montbuí i Calaf

Cost econòmic 

127

13

16

357.764,68€ 
Costos anuals

*Viure en una llar sense 
tinença legal, viure 
temporalment a 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.

Des de Càritas hem fet costat a 289 llars.  Un total 
de 444 persones han participat en els diferents 
projectes. 

Persones voluntàries que formem Càritas i que 
han fet possible la realització de 16 projectes 
socials. 

Les dones, les famílies amb fills i d’origen extracomunitari són 
les persones que més es veuen afectades per les  situacions 

de vulnerabilitat.

48,5%

Famílies
amb fills

42%

Persones soles

56%

En edats de 20
i 44 anys 

87%

Persones d’origen
extranger

62%

Procedents
del Magreb 

37%

No té
autorització de 

residència

88%

En situació 
d’atur 

42%

En situacions 
habitacionals 

insegures* 

Trobar-se a l’atur o no poder treballar 
per causes administratives, viure en un 

habitage inadequat o insegur són alguns 
dels factors d’exclusió social.  
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Com ens
ha afectat
la Covid-19

3
2

Com ha 
afectat a 
la vida de 
Càritas?
Hem incrementat 
el nombre d’ajuts 
econòmics per a les 
persones. 
Hem atès un major 
nombre de persones 
que per primera vegada 
s’han atansat a Càritas. 
S’han creat alternatives 
a l’atenció presencial en 
diferents projectes.
Els espais de formació 
i de participació s’han 
reconvertit en espais 
virtuals. 
Projectes grupals que es 
van aturar temporalment 
a causa de la pandèmia.
Els equips han fet 
molts esforços per 
reorganitzar-se.
El treball en xarxa i de 
coordinació amb els ens 
públics i privats ha estat 
una constant. 
S’han incorporat els 
protocols de seguretat i 
s’ha garantit el material 
de protecció.
Més accions de 
sensibilització i 
comunicació. 

Quins 
efectes
ha tingut 
en la vida
de les
persones? 
Ha augmentat la 
precarietat i la fragilitat 
laboral.
Més dificultat per 
mantenir o accedir a un 
habitatge digne.
Menys accés a les ajudes 
públiques i més barreres 
per accedir-hi.
Un major deteriorament 
i augment dels 
problemes de salut 
física, psicològica i 
emocional. 
Més dificultats 
en els processos 
socioeducatius d’alguns 
infants i adolescents.
Més barreres als drets i 
oportunitats a causa de 
la bretxa digital.  

1Quines han 
estat les 
persones 
més 
afectades?
Les famílies amb fills 
i especialment les 
monoparentals. 
Les persones migrades 
i especialment les que 
es troben en situació 
administrativa irregular.
Les persones 
treballadores de 
l’economia informal.
Les persones 
treballadores que ja 
tenien feines precàries i 
l’han perdut. 
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Marina Morera
Integradora social

Elena Bové 
Voluntària

Càritas m’ho va oferir tot 
i em va ajudar: estava 
perduda i em va mostrar 
el camí. Em va donar una 
oportunitat. Allà van canviar 
els meus pensaments i vaig 
saber on eren les meves 
fites; era una persona plena 
de pors i em vaig convertir 
en una dona que vol arribar 
fins al final. Vaig sortir del 
món ple de pors per entrar 
en un món ple d’esperança. 
Allà em van donar la mà i 
mai me la van deixar anar. 
Estic agraïda a Càritas per 
aquest gran canvi en la 
meva vida.

Aya Zaidi     
Participant

Quan va arribar el moment 
de la meva jubilació, ja fa 
set anys, vaig incorporar-me 
a Càritas com a voluntari. 
Coneixia  Càritas  com una 
entitat a on deixàvem la 
roba que ja no fem servir 
i que Càritas lliurava a les 
persones nesessitades, 
però una vegada hi entres 
t’adones de tot el que s’hi 
porta a terme. 
Formo part del projecte 
Entitats amb Cor i la meva 
tasca, junt amb altres 
companys, consistex a 
visitar empreses que ens 
puguin ajudar. També estic 
col·laborant amb el taller de 
L’hort des del qual s’ensenya 
a nois perquè puguin trobar 
una sortida en el món 
laboral.
Ser voluntari a CÀRITAS m’ha 
ajudat a veure el món amb 
uns altres ulls.

Salvador Serra 
Voluntari

El meu treball a Càritas 
m’ha aportat l’oportunitat 
de conèixer de més a prop 
la realitat que ens envolta, 
sobretot aquella realitat que 
protagonitzen les persones 
que queden invisibles en 
la nostra societat. M’ha 
permès donar respostes 
a les persones des d’una 
mirada global sempre tenint 
en compte els interessos i la 
realitat. He aprés a valorar 
cada detall i oportunitat que 
ens dóna la vida. 

Les nostres veus

El voluntariat a CÀRITAS 
per a mi ha estat i és la 
IL·LUSIÓ de començar un 
projecte nou i diferent del 
que havia fet fins ara; UN 
REPTE perquè amb paraules, 
somriures i gestos... calia 
donar a conèixer, parlar i 
ensenyar la nostra llengua 
i la nostra cultura. I també 
ha estat un APRENENTATGE 
perquè he pogut descobrir 
i conèixer directament la 
realitat de les persones que 
arriben de fora i totes juntes 
hem après tot compartint 
experiències i vivències.
Moltes gràcies per donar-me 
aquesta oportunitat. 
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Un Gest amb les 
persones que acollim i 
acompanyem

Acollida i acompanyament social

329
Inclusió social

107
Acompanyament sociolaboral i economia solidària

91
Accés a l’ habitatge

7

Programa d’acollida i 
acompanyament social
Acollim i acompanyem les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social 
en la cobertura de les necessitats bàsiques per viure-hi dignament i millorar la 
seva situació personal i social.

Acollir, escoltar, orientar i acompanyar,  individualment o grupalment, les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.Participants

217
Participants

329
Persones beneficiàries

201
Llars

98.579,72€
Cost del programa

Ens preocupa el fet que 
moltes persones viuen en 
habitatges provisionals 
i precaris, fet que no 
ajuda a iniciar processos 
d’acompanyament en 
l’àmbit comunitari, amb 
el risc de només ajudar 
a cobrir les necessitats 

12 CÀRITAS ARXIPRESTAL ANOIA-SEGARRA - MEMÒRIA 2020

Acollida a Càritas

56
Persones voluntàries
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6
Participants en l’espai@,
curs de competències digital

17
Participants al
Cosint Històries

74
Participants en
cursos de llengua

2.566
Intervencions realitzades

452
Entrevistes de seguiment 
presencials*

58%
Acollides per 1a vegada
al 2020

18%
Persones ateses des de fa 
més de 5 anys

189
Persones beneficiades 
d’ajuts econòmics 

Ens preocupa la bretxa 
digital, que s’ha fet més 
evident amb la covid i 
la  dificultat per a moltes 
persones per fer gestions 
telemàtiques, seguir les 
formacions i cursos digitals, 
l’accés d’infants en classes 
telemàtiques.

Programa d’inclusió social
Vetllem perquè les persones tinguin les oportunitats i recursos necessaris per a 
reforçar les seves capacitats, el seu apoderament com a persones i la seva plena 
participació  en la vida social, cultural i econòmica de la comunitat on viuen.

Apostem  per intensificar els vincles i lligams amb els participants dels 
projectes, i  alhora ajudar a crear xarxes de suport  a les persones que 
viuen situacions personals i familiars més crítiques.

107
Participants

58%
Acollides per 1a vegada
al 2020

18%
Persones ateses des de fa 
més de 5 anys

1138
Ajuts en alimentació

151
Ajuts de roba

13
Ajuts en salut i higiene

57
Ajuts en subministraments 
de la llar i lloguers

52
Ajuts en educació

*L’any 2020 molts dels 
seguiments realitzats a les 
persones i famílies ateses 
ha estat, a causa de la 
situació de pandèmia, via 
telefònica.

7
Dones i 5 infants acollits 
a la Llar d’acollida

Ens preocupa la dificultat 
real per trencar les diverses 
fronteres que separen les 
persones nouvingudes 
que arriben soles de la 
comunitat d’acollida. 
Sobretot en el cas dels 
joves sols.

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Entrega de diplomes d'un curs de formació

97.720,34€
Cost del programa

56
Persones voluntàries
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Programa d’inserció sociolaboral
i economia solidària
Acompanyem les persones en els seus itineraris cap a la inserció sociolaboral 
apostant per la millora de l’ocupabilitat i l’accés al mercat de treball. Els 
projectes d’orientació i tallers de competències professionals, els cursos 
formatius, el servei d’intermediació i la prospecció en el teixit empresarial 
són els instruments que ho fan possible. L’impuls de les  iniciatives 
d’economia solidària i ecològiques contribueixen a posar la persona al centre 
i a tenir cura del planeta. 

91
Participants

611
Intervencions

16
Participants en formació 
ocupacional

11
Participants en formació
de competències

13
Participants participants en 
els pre-tallers laborals

23
Participants en el servei 
d’intermediació laboral

Els itineraris de formació i laborals s’adapten a les circumstàncies i necessitats de 
cadascuna de les persones ateses.

21%
Insercions laborals  

53%
Insercions sector d’atenció
a les persones

74%
Participants en
l’economia informal

12
Empreses col·laboradores

8
Persones voluntàries

La rigidesa de la llei 
d’estrangeria i de la 
normativa laboral 
dificulten els plans 
de formació ja que no  
permeten fer pràctiques a 
les empreses a persones 
no regularitzades. No 
existeix cap escletxa que 
permeti el contacte de 
les persones en situació 
irregular amb el món 
laboral  (pràctiques,...)

Economia Solidària
En el taller Itinera s’ha fet fins al desembre de 2020 la tria de la roba  que arribava a Càritas 
per destinar-la a la venda en la botiga de roba “De mà en mà”. S’ha aprofitat aquest projecte 
per facilitar l’accés a un treball digne a dones en situació de vulnerabilitat.

4
Dones contractades   

1
Treballadora regularitzada 
a través de la línia ACOL 
d’ajuts del Programa Treball 
i Formació

                   

60.708 kg
De roba recollits a Càritas

20%
De la roba reaprofitada
per a la venda

151
Targetes monetàries
lliurades d’ajuda social
per roba

A més de la inserció laboral 
i la dignificació de la forma 
en què reben roba aquelles 
persones que ho necessiten, 
el projecte de la botiga de 
roba de Càritas està lligat a 
la cura mediambiental, tot 
promovent l’aprofitament 
de la roba i el consum 
sostenible. 

23.736
Clients

Aquest any 2020 hem acomiadat el projecte Itinera i la botiga 
“De mà en mà” de Càritas per incorporar-nos al projecte de 
Moda-Re, promogut per Càritas confederal.

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Taller

141.357,71€
Cost del programa
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Programa d’accés a l’habitatge
Acollim i acompanyem les persones i famílies en la garantia del dret a viure 
en una llar digna. Col·laborem a oferir pisos d’inclusió social a persones que 
viuen en situació d’exclusió residencial per tal que puguin millorar les seves 
condicions de vida.

L’any 2020 va tenir lloc l’obertura d’un habitatge inclusiu, una llar transitòria 
per a persones (homes)  en risc d’exclusió social,  on se’ls acompanya 
mitjançant un pla individual d’inserció que els permet potenciar les seves 
capacitats, impulsar la seva autonomia i facilitar el seu procés de millora en 
aspectes personals, relacionals i laborals.

Han participat en 14 accions 
formatives de llengua, 
prelaborals i ocupacionals

Ens preocupa 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. 
Aquesta situació fa que el 
que hauria de ser una estada 
temporal s’allargui per manca 
d’oportunitats.

1
Pis d’acollida temporal

7
Homes participants

17.045,19€
Cost del programa

1
Baixa

66
Acompanyaments
personalitzats

2
Persones voluntàries

Un Gest amb les 
persones que fem Càritas

127

Les persones que fem Càritas

127
Persones
voluntàries  74%

DONES

 36%
HOMES

 18%
18-34 ANYS

 12%
35-49 ANYS

 24%
50-64 ANYS

 46%
MÉS DE 64 ANYS 

4.841
Hores
de dedicació

8 2

13
Persones
contractades

12
Dones

1
Home

12.084
Hores de dedicació
(personal estructural)

3.492 26
Hores de dedicació
(personal en inserció laboral)

Persones
tècniques
contractades

Persones
manteniment
contractades

Persones
voluntàries

3 2 13Persones
en pràctiques 
laborals

Persones han 
participat en
10 accions
formatives

Persones
contractades en
inserció laboral

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

CÀRITAS ARXIPRESTAL ANOIA-SEGARRA - MEMÒRIA 2020 19

Àpat en el pis compartit
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La formació
La formació és una eina que permet millorar la nostra acció i contribuir a 
transformar la realitat social. 

13 persones han participat en 11 accions formatives:

Formació Diocesana sobre el “Mercat de Treball”
Formació de Càritas Catalunya sobre el Programa Operativo
de Inclusión Social y Economia Social (POISES )
Formació Diocesana Disseny i Gestió de projectes 
Formació Diocesana sobre Treballadores de la Llar
Formació externa “Mentoria Social”
Participació en 1 curs de la Escuela de Primavera de Càritas Espanyola
Participació en 2 cursos de la Escuela de Verano de Càritas Espanyola
Sessió de Formació Com acompanyem en temps de pandèmia
Sessió de Formació Què és i significa el Treball comunitari?
Formació Bàsica Microsoft Teams

La formació continuada del 
voluntariat i el personal 
contractat és una prioritat 
per garantir la qualitat de 
l’atenció a les persones 
ateses

Un Gest de col·laboració 
amb la societat

Socis

79
Col·laboracions

Treball en xarxa

Donants 

164
Organismes oficials  

3
Associacions i institucions

9
Fundacions

2

Un Gest amb les persones que fem Càritas
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Participació virtual en una formació
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337 Publicacions a Twitter          263 Seguidors 

117 Publicacions a Facebook      460 Seguidors 

724  Publicacions a Instagram    162 Seguidors

64 Publicacions a la web   

4 Entrevistes a la Ràdio    7SArticles d'opinió    8 Notes de premsa amb més de 22
                                                                                            impactes als mitjans de comunicació

Un Gest de col·laboració amb la societat

El compromís, la solidaritat  i  la col·laboració de les empreses i institucions 
ha sigut necessària per contribuir des dels nostres projectes socials a 
combatre la pobresa i la injustícia social.

S’han obtingut 18 col·laboracions d’empreses i institucions.                                       

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.

Caritas treballa en xarxa amb altres organismes, associacions, institucions 
i fundacions que són presents  al territori i amb qui compartim l’objectiu 
per acompanyar i promocionar les persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat social, per tal d’ajuntar esforços i no replicar accions.

3 Organismes oficials          9 Entitats i institucions          2 Fundacions

Un gest amb les persones que acollim i acompanyem

Un Gest de comunicació i 
sensibilització

Seguidors  en les xarxes socials 

913
 Accions de difusió   

 Accions de sensibilització   

Impactes als mitjans de comunicació

19
Campanyes

7
Accions d’incidència social

11
Hem comunicat el que fem i com ho fem a través de la nostra presència.

Hem augmentat la interacció amb els seguidors, explicant la tasca que dia a 
dia duem a terme
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Barraca en construcció P. Secà
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Hem conscienciat  sobre les causes  de la injusícia social tot convidant a la 
implicació i al comprpmís de la societat

6 Campanyes institucionals realitzades
Març
Cada gest compta

Abril
La necessitat s’ha triplicat. Tripliquem les donacions. Caritasx3

Maig
Millor 2 a la teva casella de la declaració de la Renda

Octubre
No tenir casa mata
Defensem el treball digne

Desembre - Nadal
Bon Nadal però per a tothom

Un Gest de comunicació i sensibilització

2 Actes d’incidència social
1 acte de sensibilització per al 8M:  El treball a la llar. Visibilitzar allò invisible
Participació en  accions al carrer: Botiga al carrer
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INGRESSOS

356.234,39€
RESULTAT

-1.530,29€

DESPESES

-357.764,68€

Un Gest de transparència
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Acte de celebració del dia de la Dona
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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    
Fonts privades    
Col·laboradors periòdics  
Donants    
Campanyes    
Herències i llegats    
Entitats privades    
Prestació de serveis / Vendes    
Aportació persones ateses    
Fonts públiques  
Subvencions fons social europeu    
Subvencions d’àmbit autonòmic    
Subvencions d’àmbit local 
Aportació IRPF aplicat a l’acció social    
Altres fonts  
Aportacions en espècie  
       
RESULTATS    

Un Gest de transparència

356.234,39                    
224.619,34

8.451,03
80.796,99
12.623,51
1.201,69

70.711,35
29.834,67
1.000,10

131.022,15
14.580,89
39.472,12

33.587,60 
43.381,54

592,90 
592,90

-1.530,29
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Tel. 93 803 2747
caritas-aigualada@bisbatvic.org
www.caritasanoiasegarra.org                                                      

C. Roca, 3
08700 Igualada                                                


