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MEMÒRIA 2017 

Per iniciar la memòria d’enguany, compartim amb 

vosaltres uns apunts de les reflexions que en 

Sebastià Mora, fins ara secretari general de Càritas,  

va aprofundir en una trobada de  l’equip diocesà: 

 -Vivim temps d’una incertesa radical i no previsible, 

social, política, econòmica, canvis profunds de 

context canviant, tenim un diccionari de respostes a 

preguntes que ningú fa! -Ens cal una mirada al món 

amb atenció i intenció per encarnar el model d’acció 

social a la realitat del món canviant. 

-Estem en una societat on alimentem la cultura de la 

indiferència, amb la banalització del mal, legitimem 

discursos que justifiquen accions injustificables... 

-El món de la exclusió ens confronta amb el millor de 

l’ésser humà i amb el pitjor. -Vivim sota la cultura del 

“descarte” que diu en Papa Francesc, per primera 

vegada existeix població sobrant, refugiats, pobles 

sencers que sobren, murs en construcció, vides 

ofegades!. 

- Estiguem alerta amb la construcció d’una societat 

“sin adentros”, sense espiritualitat.. Quants rostres 

tenim en el nostre interior? No quantes persones 

atenem!. La dignitat de la persona és sagrada. Calen 

amor, tendresa i mètodes qualificats. -Càritas és la 

carícia de l’amor al seu poble, als  empobrits. 

A l’Equip de Càritas Arxiprestal de Manresa ens va 

ressonar profundament el seu missatge, perquè 

connecta directament  cap un model d’acollida i 

d’integració social i laboral vers el que estem 

treballant. Us n’oferim quatre dades rellevants! 

La situació actual i l’atenció oberta dels dilluns ha fet 

augmentar  molt l’acollida, atenent entre sis i set 

persones noves cada setmana. Durant el 2017 hem 

atès mes de dues mil persones. 

Hem passat de fer seguiment individualitzat de 604 

persones a 761  i de 201 en seguiment social 

específic i continuat  a 396 persones.  

També continua creixent la demanda 

d’alfabetització. Creiem que la llengua és un pilar 

bàsic per la integració social, per l’acompanyament,  

per la formació i la inserció laboral. Estem insistint 

perquè l’administració creï l’ estructura adient per 

donar-hi la cobertura necessària amb urgència. 

A través dels projectes FITA, Activa’t a l’hort i  

Inserció laboral General, es continua donant 

formació en el treball de la llar, en l’agricultura 

ecològica i  en Orientació laboral General. S’ha 

aconseguit feina puntual o continuada per a 196 

persones. 

A través de la 3a fase de Masoveria Urbana s’estan 

rehabilitant cinc pisos, sumant 5 famílies més a les 9 

que van aconseguir pis en les dues fases anteriors. 

S’ha acomplert una antiga reivindicació de Càritas, 

d’unificar la gestió dels aliments en un únic banc  

d’aliments municipal que gestiona la F. Rosa Oriol. 

Per mantenir un bon canal de comunicació hem 

renovat el Web de l'Arxiprestal  on es poden trobar 

les informacions més rellevants de Càritas , els 

programes, les accions que portem a terme, i 

sobretot la missió i els valors que ens mouen! 

LA SOLIDARITAT suposa el reconeixement de la identitat de l’altre, de la seva intransferible alteritat(...);tan 

sols es pot ser solidari amb qui hom reconeix lliure i igual(...),sense paternalismes, sense dependències, sense 

arrogància, sense humiliació. 

LA SOLIDARITAT ha de ser sempre crítica i autocrítica, i hem d’intentar comprendre la fragilitat dels processos 

humans.                   Bisbe Pere Casaldàliga                                                             
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TREBALL COMUNITARI 

El mes de novembre vam fer la trobada amb les 

parròquies. Dels temes tractats destaquem l’acord 

amb Solidança-Roba Amiga per  la gestió de la roba  

i la centralització de la recollida de roba  al Portal .   

I el traspàs a la Plataforma Municipal d’Aliments de 

les persones que eren ateses per Càritas, unificant 

el servei en un sol banc d’aliments. 

Vam tenir la xerrada d’Ester Busquets: “Tenir cura i 

acompanyar persones, lectura creient i ètica de la 

pobresa, ..”ens aportà reflexions d’una gran 

profunditat  a l’entorn de la fragilitat i la riquesa de 

la condició humana i sobre l’escala de valors. 

En l’àmbit municipal participem en els Consells 

Municipals relacionats en l'àmbit de la nostra 

actuació i també a les Taules Municipals. 

Donem suport i participem a les celebracions 

organitzades per la Federació de Moviments 

Cristians. 

Fem difusió del “Des de Caritas” en format de 

correu electrònic per a tots els voluntaris i 

col·laboradors. És un espai de denúncia i de 

conscienciació de la realitat dels pobres. 

S’ha renovat el web, amb actualització constant. 

VOLUNTARIAT 

Per a la realització dels diversos programes socials 

comptem amb la participació assídua de 101 

persones voluntàries més les de les Parròquies i 

les que participen en accions puntuals. 

El curs passat es va fer la tercera edició dels Curs 

Bàsic per a Voluntaris, amb una participació de 10 

persones. També vam fer el Curs Bàsic a la 

parròquia de Navarcles en resposta a la seva 

demanda , que va tenir una gran acollida.  

Vam participar en la Jornada de Voluntariat, 

organitzada al teatre Kursaal a mig octubre. 

El novembre vam tenir una Jornada de formació a 

càrrec de Sebastian Mora, secretari general de la 

confederació de Càritas espanyola, centrada en 

l’acció social del voluntariat de Càritas avui, en 

base al Model d’Acció Social que ens guia. 

Vam engegar la campanya SIGUES PART de la 

solució contra la pobresa. 

Durant l’any 2017 s’han signat quatre nous 

convenis de col·laboració amb diverses empreses i 

institucions de la comarca que col·laboren amb 

projectes de Càritas Arxiprestal Manresa, 

especialment relacionats amb la inserció laboral de 

les persones. A final de 2017 un total de 19 

empreses tenien en vigor convenis de col·laboració 

amb Càritas Arxiprestal Manresa. Moltes altres, fins 

a un total d’unes 70 empreses, col·laboren amb 

Càritas encara que no totes ho fan a través d’un 

conveni. A la tardor de 2017, se’ls va fer un acte de 

reconeixement i homenatge. 

EMPRESES AMB COR 
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 RECEPCIÓ SOCIAL 

ÀREA SOCIAL 

Les persones ateses són totes aquelles  que 

s’han adreçat a la porta de Càritas. En aquell 

moment, sobretot si és el primer cop que la 

persona hi acut, es fa l’escolta activa de la 

primera demanda i el motiu pel qual acut a 

Càritas.  

S’inclouen al servei de recepció totes les 

atencions realitzades, ja siguin de voluntariat o 

d’atenció social, demandes de formació , etc.  

Respecte l’any 2016 s’ha vist un increment de les 

persones que acudeixen al servei. Si el 2016 van 

ser comptabilitzades 1876 recepcions el 2017 

han estat 2092, un increment del 11’5%.   

Dintre de les recepcions del 2017 hi ha 

comptabilitzats 1981 recepcions socials, 96 

d’aquestes gestions són de demanda puntual 

d’àpat. 

 

ATENCIÓ SOCIAL I ACOMPANYAMENT 

La persona, en tant que posseïdora de la màxima dignitat possible, en tant que ésser 

integral i social i en procés de fer-se en la societat i de fer societat, esdevé eix i centre 

fonamental de la nostra acció.                              Model d’Acció Social de Càritas 

Durant aquest 2017 s’han aplicat els canvis 

projectats en el servei de la primera acollida. 

Aquesta modificació s’ha vist reflectida tant en la 

forma d’atendre les persones com en l’espai de 

recepció i acollida.  L’objectiu d’aquest canvi és 

oferir una atenció més immediata i garantir un 

espai íntim i acollidor on la persona se senti 

escoltada i pugui expressar la seva demanda. 

D’aquesta manera, oferint escolta activa a 

tothom qui ho sol·licita hem pogut ampliar el 

perfil de les persones en una primera escolta. El 

2017 s’ha vist incrementat el nombre de les 

persones ateses respecte el 2016, passant de 

180 (2016) a 363 (2017) unitats familiars, es 

duplica així el nombre d’acompanyaments en un 

any. D’aquestes 363 persones, 218 són dones i 

145 són homes. 305 tenen ciutadania 

extracomunitària i 48 són comunitaris. 
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REPTES PER AL 2018: 

Revisar els canvis introduïts el 2017 al servei. 

Flexibilitat i qualitat: Adaptar el servei a les necessitats de les persones ateses. 

TIPUS DE FAMÍLIA

Persones soles Parella sense fills

Parella amb fills Monoparental

Altres tipus d'estructures familiars
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Pel que fa a la procedència de les persones 

ateses, volem destacar una nova entrada de 

persones nouvingudes recentment arribades al 

país. Entre les persones de nova arribada, hi ha 

diverses nacionalitats que es destaquen com són 

Marroc, Hondures , Veneçuela i Senegal.  

En l’atenció social s’acompanya a la persona/

família de forma individual. Des del 2016 s’està 

realitzant també intervenció de forma grupal per 

tal de poder acompanyar la persona des de 

diversos prismes i poder tenir un coneixement 

més integral d’aquesta. Durant el 2017 s’ha 

desenvolupat un grup de NIU i s’ha creat l’Espai 

Maritxu.  
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RECURSOS BÀSICS 

 

Els recursos bàsics entren dins del programa 

d’ajudes  econòmiques i en espècies que ofereix 

l’entitat. Per poder accedir a aquestes ajudes es 

té en compte la valoració que realitzen  des  

d’atenció social i acompanyament en base a uns 

barems establerts. S’ofereixen diferents tipus 

d’ajudes en funció de les necessitats de les 

persones. Diferenciant així entre ajudes 

econòmiques com són complements de 

supermercat, medicaments, desplaçaments, 

documentació, subministres, etc  i ajudes en 

espècie. 

Referent a les ajudes en espècie aquest any 

s’han realitzat canvis importants, tant en els 

ajuts d’alimentació com en els ajuts de roba. 

Durant la primera meitat de l’any 2017, Càritas 

va seguir amb l’entrega d’aliments pròpia. Es 

van fer un total de 1618 entregues d’aliments. 

A partir del juny i amb la voluntat que existeixi 

un sol servei de distribució municipal s’ha 

acordat amb la Fundació Rosa Oriol el traspàs de 

l’entrega d’aliments i ara és la Fundació, l’única  

distribuïdora d’aliments a la ciutat de Manresa. 

Càritas des de l’atenció social i 

l’acompanyament deriva a aquest servei.  S’han 

derivat 101 unitats familiars i s’han realitzat un 

total de 445 entregues d’aliments. Igualment es 

continua oferint el complement a l’ajuda 

d’aliments amb ajuda de supermercat en 

situacions excepcionals i valorades prèviament. 

Durant el 2017 s’han beneficiat d’aquest servei 

44 unitats familiars. 

Referent a les ajudes de la roba se n’han facilitat  

88 al llarg de l’any. Aquestes ajudes s’han donat  

gràcies a la col·laboració del projecte Tria de la 

Parròquia de Sant Joan de Vilatorrada i a 

Solidança de Manresa. 

Un total de 9 voluntaris/es han participat al 

projecte de recursos bàsics. . 
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És un grup socioeducatiu que es va crear al mes 

de juny amb la finalitat de ser un espai de trobada 

per a dones amb poca xarxa social i amb 

dificultats socioeconòmiques. 

És un espai setmanal d’1:30 h. on hi ha una part 

inicial d’acollida , una activitat socioeducativa i un 

tancament de la sessió.  Les participants no han 

d’assumir un compromís d’assistència, ja que  es 

valora que les persones que hi participen  tenen 

en aquests moments una situació prou estressant 

i es pretén que hi assisteixin quan puguin. Les 

activitats proposades han estat realitzades en 

sessions diàries per tal d’anar en concordança 

amb la fluctuació d’assistència. També es procura 

fer recordatori setmanal  a tot el grup. 

ESPAI MARITXU 

 A partir de l’activitat lúdica es pretén poder crear 

un vincle diferent amb les persones i poder 

observar  habilitats i necessitats amagades. De 

cara a les participants és un espai on poden 

establir relacions amb altres persones ampliant la 

seva xarxa social, disminuint el seu aïllament i 

podent afavorir i fer aflorar les seves capacitats. 

Al juliol es va iniciar la participació de voluntariat al 

grup, afavorint que la tècnica referent pugui 

dedicar-se més a l’observació i al coneixement més 

integral de les participants. 

De juny a desembre del 2017 han participat de 

l’espai Maritxu 22 dones.    
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EL NIU 

El Niu és un grup de suport social entre dones, que 
té l’objectiu de desenvolupar una intervenció amb 
les mares en situació de pobresa i exclusió social que 
afavoreixi el seu desenvolupament integral, 
habilitats i competències, amb especial atenció al 
foment de la parentalitat positiva i la criança dels 
seus fills. 

En el 2017 s’ha realitzat un grup en el període de 
l’octubre al desembre del 2017. Hi han participat un 
total d’ 11 dones derivades de l’àrea social de 
l’entitat. L’assistència ha estat molt oscil·lant a causa 
de les situacions personals de les participants. Tot i 
això les dones han fet una valoració molt positiva de 
la seva participació en el grup.  

En el projecte  s’ha comptat amb 4 voluntàries, dues 
de les quals han gestionat l’espai infantil i les altres 
dues (una infermera i una psicòloga) han realitzat 
una o dues sessions amb el grup de mares.  

S’ha realitzat una visita a un espai de l’àmbit de la 
salut on 2 professionals d’aquest recurs han 
participat de la sessió.  

En l’espai grupal de les mares s’han acomplert els 
objectius establerts del projecte: crear un espai de 
confiança, ampliar els seus coneixements sobre 
parentalitat i criança i aprofundir en la cura d’una 
mateixa.  

SERVEI DE SUPORT TERAPÈUTIC 

Aquest servei pretén donar suport emocional a les 

persones que ho sol·liciten. Les persones 

voluntàries són psicòlegs o terapeutes acreditats i 

amb experiència en atenció directa a persones. Les 

especialitats que actualment s’ofereixen són la 

Psicologia Clínica (Teràpia cognitiva-conductual), 

Psicologia Humanista amb tècniques de la teràpia 

Gestalt, de Pedagogia Sistèmica i del Mindfulness, 

Teràpia sacra cranial, Teràpia de polaritat, PNL 

(programació Neurolingüística) i Teràpia Floral 

amb conveni amb SEDIBAC (societat per a l’estudi i 

la difusió de la teràpia del Dr. Bach de Catalunya). 

Són sessions en format individual i generalment 

amb una periodicitat setmanal. 

L’any 2017 han realitzat aquesta tasca un total de 

4 voluntaris/es.  

Set  persones són les que s’han beneficiat d’aquest 

servei durant l’any. La durada del suport 

emocional va en funció de la valoració del 

terapeuta i de la motivació del participant. Al llarg 

de l’any s’han establert 3 trobades periòdiques 

anuals entre els voluntaris. El motiu principal de la 

creació d’aquestes trobades és fer xarxa, i que 

sigui un espai d’intercanvi de coneixements i 

fomentar l’intercanvi  

 A la vegada ens serveix per fer-ne valoració i 

millores.  
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A la tècnica acompanyant de la intervenció  grupal li 

ha permès tenir un coneixement més integral de la 

persona i per tant poder augmentar la qualitat de 

l’acompanyament. 

També s’han dut a terme acompanyaments 

individuals per necessitat de la persona interessada.  

L’espai infantil està destinat a crear un lloc de 

trobada i reforçament positiu per les mares. Les 

responsables de l’espai han mantingut l’ambient 

tranquil i de confiança que ha facilitat l’adaptació 

dels infants. Les voluntàries han creat dins l’espai 

unes rutines educatives que han permès una 

seguretat i confiança mútua facilitant l’observació 

del seu procés de creixement.  

  Aquest espai ha estat gestionat per 2 voluntàries 

amb el suport de la referent. En el darrer grup han 

participat d’aquest espai 4 infants.  

PISOS DE PAS 

El projecte dóna cobertura d’habitatge a famílies 

en situació de vulnerabilitat.   

En aquest projecte, han participat  4 voluntaris/es 

al llarg de l’any. 

Durant el 2017 el projecte ha ofert allotjament a 

8 famílies, que formen un total de 27 persones. 

D’aquestes hi ha: 10 adults, 1 persona gran i 15 

menors. La tipologia de les llars beneficiades 

queda recollida de la següent manera: 5 famílies 

monoparentals, 1 persones sola i 2 famílies 

nombroses.  

Durant aquest any s’ha disposat d’un total de 7 

habitatges. Aquests, n’hi inclouen 2 de cedits per 

la Companyia de Jesús, 2 cedits per un particular, 

1 cedit per la Parròquia Sant Pere Apòstol, 1 cedit 

per la Congregació Comunitat Vedrunes i 1 cedit 

pel Casal de l'Església. 

Durant el 2017 s’han realitzat 6 sortides/relleus 

dels pisos. 

S’ha realitzat una revisió i actualització del 

projecte per millorar la derivació, el perfil de 

persones ateses i la intervenció realitzada, amb 

l’objectiu de que es pugui produir una sortida  

que permeti una millora personal i social, i evitar 

la cronificació de situacions que s’allarguen en el 

temps. 
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MASOVERIA URBANA 

Aquest 2017 s’ha finalitzat la 2a fase de la 

Masoveria Urbana, amb la reforma de 5 habitatges, 

els quals es troben ja ocupats per les respectives 

famílies. També s’ha iniciat la 3a fase en la qual 

s’estan reformant 6 habitatges, 3  al casc antic de 

Manresa. En aquesta fase s’ha treballat de manera 

coordinada amb Fòrum, el Comissionat del Nucli 

Antic i l’Ajuntament per tal d’aconseguir una 

intervenció de majors dimensions a l’edifici que 

s’està reformant al carrer Escodines, on s’està 

rehabilitant  tot el conjunt de l’edificació, amb 2 

pisos per a la Masoveria Urbana i 2 més en cessió 

d’ús per a Fòrum, gràcies a l’esforç col·lectiu de 

totes les parts. 

S’han realitzat entrevistes a 24 famílies de les quals 

se n’han seleccionat 6 per a ser els masovers dels 

nous pisos. Les obres de la masoveria  es varen 

iniciar el mes de desembre, ja que la complexitat de 

lligar tots els actors que intervenen en el projecte 

ha allargat les fases de preparació.  

Els objectius que ens plantejàvem s’han acomplert, 

la reubicació de les famílies amb necessitats 

d’habitatge, la reforma dels habitatges, l’assoliment 

de coneixements per part dels masovers, així com la 

importància de recuperar un ritme de treball diari i 

en grup han sigut els principals valors d’aquesta 

segona fase i de la tercera que es troba en execució. 

 Està previst acabar el maig-juny del 2018. Per altra 

banda segueix la cerca de nous pisos per poder 

engegar una nova fase de pisos per poder-los 

reformar. 
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ACTIVA’T 

En el transcurs del 2017, i amb les novetats de la 

formulació de la Àrea Laboral de Càritas 

Arxiprestal de Manresa, l’ ”Activa’t” s’integra en el 

si d’aquesta com a línia formativa en els sector 

agrari, com a espai d’inserció i com a economia 

social. Aquestes són les línies que 

desenvolupàvem i es segueixen duent a terme des 

del projecte. 

Durant l’any 2017 hem rebut 51 derivacions i 

d’aquestes hi han participat un total de 35 

persones derivades des dels serveis d’Atenció 

Social de Càritas, dels Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Manresa i del Ministeri de Justícia 

per el compliment de mesures de reinserció social. 

El perfil tipus de participant és de persona aturada 

de llarga durada o acabada d’arribar al territori, 

amb una mitjana de 35 anys. 

PROMOCIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

Durant el passat any, hem desenvolupat 5 formacions: 

 

Curs Participants Dates 

Auxiliar d’horticultura 7 participants 01/01/17 – 31/12/17 

Poda de fruiters 8 participants 02/02/17 – 15/02/17 

Restauració de Marges de pe-
dra seca 

10 participants 20/02/17 – 05/03/17 

Horticultura per l’autoconsum i 
coneixement de l’entorn 

1ª edició: 12 participants; 
2ª edició: 10 participants 

15/04/17 – 15/07/17 
20/10/17 – 30/01/18 
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Hem establert convenis per fer pràctiques no laborals i convenis de col·laboració amb entitats com: 

- El consell regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages. 

- El Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus. 

- Gest! 

I estem en contacte amb molts actors rellevants del sector i el territori per a possibles col·laboracions de 

forma proactiva, per exemple, participant amb una ponència a la IX Trobada per la Pedra Seca dels Països 

Catalans, celebrada a les Valls del Montcau l’octubre passat. 

Des de la vessant d’economia social, on hem 

tingut 7 participants formant-se, i actualment un 

grup fix de 4, seguim desenvolupant el projecte 

en dues línies: 

Producció hortícola: Produeixen hortalisses de 

temporada i ecològiques, tot fent pràctiques de 

producció i comercialització.  

Serveis agro-paisatgístics: complement formatiu 

especialitzat per a desenvolupar treballs i 

competències tècniques polivalents en el sector 

agrari i paisatgístic. És sobretot restauració de 

marges de pedra seca, poda de fruiters i maneig 

de petita maquinaria.  

És una aposta d’entitat per poder inserir des del 

propi projecte a participants sortits de les 

formacions que necessitin un espai laboral 

protegit abans de poder accedir al mercat 

laboral ordinari. Estem explorant el sector per 

estudiar quina cabuda tindria obrir una línia de 

treballs i quina viabilitat podria tenir a nivell 

econòmic per a poder ocupar formalment un 

grup de persones. 
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ORIENTACIÓ LABORAL I DESENVOLUPAMENT DE 

COMPETÈNCIES 

Amb la incorporació d’una nova tècnica d’inserció 

sociolaboral, aquest any hem pogut ampliar 

l’acompanyament de les persones que atenem des 

de l’àrea laboral i un total de 190 persones han 

iniciat un itinerari laboral. 

 Seguint amb el que vam iniciar el 2016, hem 

apostat per aprofundir en l’anàlisi del mercat de 

treball, definició de l’objectiu laboral i el 

desenvolupament de competències professionals. 

S’han realitzat formacions grupals combinades amb 

tutories individuals. A més, aquest any 2017 hem 

col·laborat amb el CIO (Servei d’Ocupació 

Municipal) en un Projecte d’Innovació per la Feina, 

a través del qual s’han fet dues edicions de 5 

sessions cadascuna, on un total de 18 participants 

han seguit la formació en Competències 

Professionals.  

Una vegada més, hem constatat que 

l’acompanyament integral des de diferents àmbits 

és la clau per als processos d’autonomia que 

acompanyem. Així doncs, la formació 

professionalitzada, l’orientació laboral que apropa 

al mercat laboral, acompanyada de l’atenció 

personal i familiar permet a les persones sentir-se 

amb la confiança suficient per fer els passos 

endavant que necessiten.  

 

 

 

PROSPECCIÓ, INTERMEDIACIÓ I SEGUIMENT EN EMPRESES 

Amb la voluntat d’acompanyar les persones a fer 

passos endavant per tenir la seva autonomia, l’any 

2017 hem continuat apostant per la recerca de 

col·laboracions amb empreses, havent contactat amb 

un total de 32 empreses que s’han traduït en 18 

empreses visitades, fruit d’aquests contactes, s’ha 

signat un nou conveni de col·laboració i s’han rebut 

11 ofertes de feina que s’han traduït en 8 contractes. 

A banda d’això, s’ha acompanyat en la recerca 

proactiva d’ofertes de feina a través de portals web i 

a la gestió d’enviament de sol·licituds. 

Hi ha hagut un total de 22 participants que han 

aconseguit un contracte de feina. 
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PROJECTE FITA 

Inserció laboral en l’àmbit del treball de la llar 

 

MÒDUL FORMATIU D’INTRODUCCIÓ AL TREBALL A 

LA LLAR AMB PRÀCTIQUES EN EMPRESES 

En aquest 2017 hem realitzat un curs d’introducció 

al treball de la llar de 148 hores corresponents al 

Certificat de professionalitat: SSCI0109_Treball 

domèstic. Hi han participat 11 dones, de les quals 7 

han pogut fer pràctiques al Servei d’Ajuda a 

domicili i el Servei de neteja i Bugaderia de la 

Fundació Sant Andreu Salut. Aquest curs ha estat 

possible gràcies a la col·laboració de 7 voluntaris de 

Càritas, i les àrees bàsiques de salut 1 i 2 de 

Manresa de l’ICS,  la Fundació Alícia, la Fundació 

Sant Andreu Salut, la FUB, el Consorci de residus, el 

Siad i el Programa d’Acollida de l’Ajuntament, que 

han cedit professionals per poder realitzar aquesta 

formació. Totes les noies que ha fet el curs, han 

treballat a través de la Intermediació Laboral. 

INTERMEDIACIÓ I SEGUIMENT LABORAL EN EL 

TREBALL A LA LLAR 

Com en els darrers 12 anys, hem acompanyat la 

inserció laboral de persones en el sector del treball 

a la llar en domicilis particulars, un sector que 

segueix sent molt demandat. Aquesta feina suposa 

el seguiment de les pròpies participants de l’àrea 

laboral de Càritas, però també l’assessorament de 

les famílies que necessiten suport en l’atenció de 

persones dependents o en les tasques pròpies de la 

llar. En aquest sentit, durant aquest 2017, hem fet 

seguiment de 148 relacions laborals, 102 de les 

quals eren noves d’aquest any i la resta s’havien 

iniciat el 2016. Aquests seguiments han inclòs: 

selecció de personal, encaix, acompanyament a 

domicili, mediació i seguiment laboral en el lloc de 

treball. 

Un any més, amb la manca d’ajudes a la 

dependència i la dificultat de conciliar la vida 

laboral i familiar, hem observat com les famílies 

que tenen persones dependents a càrrec els és 

molt difícil assumir el cost econòmic de contractar 

una treballadora, tot i que el salari de les 

treballadores de la llar es basa en el salari mínim i 

per les persones que el reben és molt just per 

arribar a final de mes. Per altra banda, el seguiment 

laboral en el mateix lloc de treball, és una molt 

bona oportunitat per desenvolupar les 

competències professionals ja que comptem amb 

seguiments durant la incorporació de les 

treballadores al lloc de treball i visites a domicili, 

cosa que a més facilita l’entesa i la relació laboral 

entre família ocupador i treballadora. 
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PROJECTE FITA 

Inserció laboral en l’àmbit del treball de la llar 

 CUIDA’T  

14 noies han participat del projecte “Cuida’t”, un 

espai íntim que oferim a les noies que treballen 

com a cuidadores,  per fomentar el suport mutu i 

la relació entre dones que duen a terme treballs 

solitaris i de gran sobrecàrrega emocional. Aquest 

any s’ha seguit amb activitats com: bio-dansa, 

teatre social de l’oprimit, 5 ritmes, massatges 

terapèutics i una excursió a la platja de Sitges  

 

 

 

 

 

 

 

 ALFABETITZACIÓ I INICIACIÓ A LA 

LLENGUA I CULTURA DEL PAÍS 

En comú en els dos projectes d’aprenentatge de la llengua per a persones adultes, en el  2017 s’ha finalitzat 

la proposta pedagògica adreçada a establir els diferents nivells d’aprenentatge de la llengua. S’ha elaborat 

una guia pedagògica que els mestres poden fer servir per tenir els diferents materials de consulta endreçats 

per  temàtiques. 

Dins la mateixa proposta, es va provar de fer grups més petits, de manera que poguessin ser millor atesos 

pels mestres. Així doncs, es van limitar les inscripcions d’inici de curs, cosa que va fer disminuir el volum de 

participants durant el curs 2016-2017. 

Els dos projectes són portats a terme exclusivament per voluntaris, amb el suport de la tècnica de 
referència  
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ALFABETITZACIÓ  

En el projecte d’alfabetització i formació global, en 

horari de matí, participen majoritàriament dones 

en nivells d’alfabetització inicial, tot i que també hi 

ha un grup intermedi i un de conversa. Durant el 

curs 2016-2017 es va fer la prova de fer grups 

semestrals de conversa, si bé es va valorar de cara 

al curs 2017-2018 de tornar a fer cursos sencers, ja 

que l’assistència durant el segon semestre va ser 

més baixa. El fet que l’assistència baixés 

considerablement durant el segon semestre en tots 

els grups, va fer replantejar tornar a augmentar les 

ràtios inicials en les inscripcions del curs 2017-2018. 

Sobretot també per donar resposta a la gran 

demanda d'inscripcions.  

En l’inici del curs 2017-2018 s’han invertit molts 

esforços en millorar l’espai infantil, que permet a 

les dones amb algun fill menor de 3 anys poder 

assistir a classe d’alfabetització i formació global i 

poder fer passos per la seva integració social. 

INCIACIÓ A LA LLENGUA I LA CULTURA DEL PAÍS 

En el projecte d’iniciació a la llengua i la cultura 

del país, en horari de vespre, assisteixen homes i 

dones des de nivells d’alfabetització inicial fins a 

grup de conversa. Les persones que realitzen les 

classes són deu voluntaris/es. 

Cal destacar també la gran demanda 

d’inscripcions que va generar aquest projecte a 

l’inici del curs 2017-2018. 
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ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: REFORÇ ESCOLAR 

Aquest projecte es va iniciar com a taller 

complementari de conversa dels grups 

d’aprenentatge de la llengua, si bé per l’interès de 

les participants s’ha anat transformant poc a poc 

en un taller de costura.  

En la valoració del curs 2016-2017, el grup de 

professores va considerar millor fer un canvi 

d’enfoc en el projecte i elaborar un temari per 

l’aprenentatge de les tècniques bàsiques de 

costura.  

Durant les inscripcions del curs 2017-2018 es van 

baixar les ràtios, de manera que al ser un grup 

mes petit va permetre fer el canvi de taller de 

confecció a taller d’aprenentatge de costura, amb 

una relació de molta més qualitat.  

Aquest taller també funciona exclusivament amb 

voluntàries, amb el recolzament de la tècnica de 

referència. 

TALLER DE COSTURA 

.Aquest projecte va dirigit a  infants en edat 

escolar per acompanyar-los en els aspectes 

didàctics així com també socials. Alguns dels 

voluntaris porten molt de temps fent aquest 

acompanyament i han establer un bon vincle 

amb els infants. És per això que alguns voluntaris 

es troben amb els nens que acompanyen en 

d’altres activitats lúdiques i comparteixen temps i 

espai fora del espai del reforç escolar.  

El curs 2016-2017 van ser atesos 11 alumnes de 

diferents edats i van estar acompanyats per 8 

voluntaris.  

El curs 2017 han començat 10  nens i nenes 

atesos per 8 voluntaris  
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DADES ECONÒMIQUES  

Acollida i atenció social     137.671,61 
 Alimentació, roba calçat i altres atuells personals  28.614,80 
 Habitatge i organització de la llar   12.507,03 
 Salut   2.681,73 
 Jurídic-legal: civil/estrangeria/penal/penitenciari  2.601,78 
 Educació   1.161,70 
 Altres àmbits d'intervenció   11.895,36 
 Estructura acollida i atenció social     78.209,21 

Inserció sociolaboral 189.414,35 
 Servei d'orientació laboral  53.414,62 
 Cursos formatius  67.993,27 
 Economia social i solidària  6.062,04 
 Intermediació laboral     61.944,42 

Inclusió social 47.454,72 
 Suport psico-social  0,00 
 Serveis i accions destinades a infants i joves  12.625,55 
 Serveis i accions destinades a persones adultes  25.064,73 
 Serveis i accions destinades a famílies   9.764,44 

Habitatge 49.189,01 
 Pisos acollida  31.875,55 
 Masoveria urbana   17.313,46 

Serveis generals, comunicació i campanyes 1.127,27 
  
Adequació i manteniment El Portal (Càritas/C. Roja) 26.898,29 
  
TOTAL DESPESES 451.755,25 
Col·laboradors periòdics   93.306,57 
Donatius i llegats   80.479,38 
Campanyes   24.717,19 
Subvencions oficials   205.628,99 
Subvencions d'entitats privades  41.038,08 
Altres ingressos per vendes o serveis   34.622,12 
TOTAL INGRESSOS 479.792,33 

     

Resultat exercici     28.037,08 
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Totes les dades que donem en aquesta memòria 

són un resum dels indicadors que tenim recollits i 

que posem a disposició de tothom qui desitgi 

conèixer-ho més a fons. 

Volem destacar  el treball professional, rigorós i 

compromès  de tants voluntaris i voluntàries de 

Càritas que de manera altruista aporten el seu 

saber fer  i enriqueixen i multipliquen el treball que 

diàriament porten a terme els professionals 

contractats per Càritas. El treball de cohesió social 

coordinat entre tots, posa en valor el capital humà 

que permet fer un acompanyament  integral de les 

persones que s’apropen a Càritas. 

Agraïm  també totes les aportacions econòmiques 

de les persones que són sòcies de la entitat i ens 

ajuden a realitzar els programes. 

El nostre agraïment a les administracions, 

empreses,  col·laboradors habituals, també als que 

ens han donat suport  a accions puntuals, i a 

campanyes com la de “Sigues Part “de Nadal. 

.  A l’Ajuntament de Manresa, pel suport en l’acció 

social, i als projectes de  Masoveria Urbana i 

Activa’t a l’hort, ambdós projectes finançats en 

conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

.  A la Parròquia de la Seu, a la Congregació de les 

Germanes del Sagrat Cor i el Casal de l’Església i les 

germanes Caputxines, per la cessió dels seus espais 

per poder-hi desenvolupar la nostra activitat. 

.  A la Comunitat dels Jesuïtes, les germanes 

Vedrunes, la Parròquia de Sant Pere Apòstol, al 

Casal de l'Església i als particulars,  per la cessió de 

les llars de pas. 

.  A l’acompanyament de les Parròquies que 

composen l’Arxiprestal de Manresa. 

.  A les diferents entitats; Tria S.J.V., Creu Roja,  

Solidança, Federació d’AAVV, l’Associació del Barri 

Vell, la Ubic, les Associacions de comerciants, La 

Fundació La Caixa,  l’Orquestra de Cambra de 

Terrassa OCT48 i Prom-Music, i a totes les 

empreses signants de convenis d’Empreses amb 

Cor que figuren a la nostra pàgina web. 

És gràcies a la suma de totes les parts que té sentit 

el ser de Càritas i multiplica per un número infinit la 

presència  i atenció de Càritas. 

I sobretot  volem agrair la confiança de les persones 

que truquen a la porta de Càritas, a les que 

acompanyem durant una etapa de la seva vida i ens 

permeten compartir amb elles els seus processos,   

a través dels quals aprenem  i  creixem al seu 

costat.  Tenim el cor ple de noms. 

www.caritasmanresa.cat 

caritasmanresa@caritasmanresa.cat 

https://www.facebook.com/caritasmanresa 

http://www.caritasmanresa.cat
mailto:caritasmanresa@caritasmanresa.cat
https://www.facebook.com/caritasmanresa

