
Perquè, per molt bé que s’organitzi 
la nostra societat, els recursos 
públics mai no arriben a cobrir 

totes les necessitats.

Perquè una societat madura 
és aquella que  comparteix 
iniciatives i responsabilitats

Perquè Càritas acull i aplega, a 
l’hora d’actuar, a totes les persones de 
bona voluntat, disposades a prioritzar 

la justícia i la solidaritat activa.

A la web de Càritas Anoia-Segarra
http://www.caritasanoiasegarra.org

A l’adreça electrònica:
voluntariat.anoia@caritasbv.cat

Personalment, a les nostres oficines:
carrer Roca 3 d’Igualada

 (de dilluns a divendres de 9:00
 a 13:00 i de 15:00 a 18:00).

Contactant al tel. 93 8032747.

T’hi apuntes?

Si tu vols,

Actuant de forma competent 
i desinteressada,

Fent costat als 
més febles,

Fent front a situacions 
injustes,

...  és la teva decisió!

Per què 
necessitem 

el voluntariat? 

La força 
de Càritas és 
el voluntariat

On ens 
pots 

trobar? 



Partim de la dignitat 
de cada persona,

Buscant un tracte just

Estimant de cor

Des de l’austeritat que ens 
obre a la solidaritat

Denunciant situacions injustes,

Acompanyant cada persona, 
i ajudant-los a alliberar-se de 

qualsevol esclavatge,
atents a descobrir les causes de la 

pobresa, per eradicar-la de soca-rel.

Com podem actuar, 
des de CÀRITAS ?

Acollint les persones en situació 
o risc de pobresa i d’exclusió social.

Acompanyant-les, colze a colze, 
en el seu camí de promoció i 
desenvolupament integral.

Analitzant la realitat, per identificar els 
llocs i situacions de vulnerabilitat i de 
desigualtat, i descobrir-ne les causes.

Treballant per anul.lar les 
causes de la pobresa,

Col.laborant activament a refer 
el teixit d’una major justícia social

Promovent incansablement la 
iniciativa i la coresponsabilitat 

comunitàries.

Un servei d’acollida diligent 
i respectuós.

Promou cursos de llengua.

Ofereix cursos de capacitació 
informàtica.

Ajuda a l’orientació i inserció laboral
Promou el reciclatge de la roba, a 

través de la botiga “De mà en mà”, que 
comporta:  classificació, cosidor, etique-

tatge, atesa personal a la botiga, etc.

Ofereix l’acompanyament d’avis i àvies 
amb problemes de mobilitat i de gestió.

A través dels mitjans de comunicació, 
intenta apropar la societat a les situacio-

ns precàries dels més desvalguts.

Contacta amb empreses amb cor, 
buscant sinèrgies,  col.laboracions,, 

complementarietats.

Col.labora amb el Banc de Queviures 
i el Banc d’articles reutilitzats.

Com 
treballem 

a Càritas? 

La xarxa de 
Càritas  al nostre  
arxiprestat atén:

Com podem 
actuar, des de 

Càritas? 


