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Membres Consell arxiprestal
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Fins al mes de maig;
Joan Prat
M. Antonia Gros
J. Ramon Mora
Xavier Cabot

Presentació

«Ensenya’ns aquell veritable Jesús. (...)
Aquell Jesús que, pel Regne del Pare, deixà els braços de la mare i es va lliurar a la 
multitud, sol i compassiu, poderós i servidor, estimat i traït...
Perquè és Ell el que desautoritza els projectes de les multinacionals i sosté la fe dels 
petits que s’organitzen per viure humanament.
Perquè buida les arques dels capitalistes i obre espais comunitaris per l’agricultura, 
per l’educació i per la festa en favor dels que menys tenen.»
Bisbe Pere Casaldàliga

En fer aquestes ratlles de la memòria anual, busquem  un missatge d’esperança 
pels temps difícils i el trobem en les paraules i les accions del Bisbe Pere, profeta 
del nostre temps!
Perquè és un exemple de com acompanyar a les persones que viuen en l’exclusió, 
les persones marginades, les víctimes de les guerres, d’una llei d’estrangeria que 
condemna els qui cerquen recer per viure i treballar dignament.
Perquè davant els interessos del capitalisme, de les multinacionals de la guerra, 
dels qui viuen cecs en la societat del benestar, volem que neixi  la consciència que 
el món és global, que el que jo faig al meu veí m’ho estic fent a mi mateix. És urgent 
passar del “Jo” al “Nosaltres”.
I aquesta és l’essència de Càritas, el “nosaltres”, el compartir, l’escoltar, el posar-
nos al lloc de l’altre. Perquè els processos de les persones són de llarg recorregut i 
tots  necessitem sentir l’escalf d’una mà amiga.
Volem fer un agraïment a les persones voluntàries, a les que ens donen suport 
econòmicament, a les empreses, institucions, als tècnics que donen el millor d’ells 
en el seu dia a dia, i procuren que tothom tingui el sosteniment de les necessitats 
més bàsiques cobertes, vetllant alhora per la promoció i la formació de les 
persones, perquè se’n surtin amb les seves millors eines.
Des de Càritas creiem en els valors que sostenen la nostra acció i ens sosté la 
fe dels petits que s’organitzen per viure humanament. Seguim les petjades del 
veritable Jesús i el trobem enmig dels exclosos!

Josefina Farrés. Directora Arxiprestal

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

Papa Francesc
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Dades rellevants 2019
Participants     

5

Rostres i situacions socials

920
556

64%
Dones

36%
Homes

53%Equips i  projectes 

Persones voluntàries 

Projectes 

Cost econòmic 

154
18
529.618,70 €
Al servei de la justícia social   

Famílies
amb fills

17%
Persones 

soles

71%
En edats de  
30 i 64 anys 

12%
Menors de 

18 anys

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

Trobar-se a l’atur o no poder treballar per causes administratives, viure en 
un habitatge inadequat o insegur són alguns dels factors d’exclusió social. 

75%
Procedents 

d’Àfrica

54%
Situació

administrativa 
irregular

37%
No treballen

69%
En situacions 
habitacionals 

insegures* 

*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.

Des de Càritas hem fet costat a 556 llars.  Un total de 920 persones han 
participat en els diferents projectes.

Participants

Llars
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Abdul Tounsi
Treballador
Estic molt content de treballar a Càritas;  
he tingut una experiència molt bona i 
em sento un membre més en aquesta 
entitat tan important en el món.

Pere Via
Soci
Col·laborar amb una entitat que dona 
confiança, on voluntaris i professionals 
treballen per obrir la porta a tothom qui hi 
truca amb la mateixa confiança de sentir-
se acollit i acompanyat, em fa veure que 
l’esperança es fa present. 

6

Testimonis

Mònica Mas
Voluntària
Des de Càritas, i com a psicòloga volun-
tària, faig un acompanyament emocional 
a persones que ho sol·liciten. A part de 
la gran riquesa cultural que hi trobo, 
m’emporto d’elles la seva fortalesa i 
compromís de millora. 

Kadidiatou Diallo
Participant
Des del 2010 estic a Càritas i m’ha 
ajudat molt. Per exemple a buscar 
feina, a fer cursos i a acreditar el meu 
títol de gerocultora.
 

Kadidiatou Mònica Abdul Pere
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Un compromís amb les 
persones que acollim i 
acompanyem a Càritas

Programa d’acollida i acompanyament social

481
Programa d’inclusió social

450

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.

291
Llars

8
Persones voluntàries 

173.842,46 €
Seguiments

Persones ateses

Programa d’inserció sociolaboral

266

481
 Participants

Programa d’accés a l’habitatge

26
Espai Maritxu. Acollida i acompanyament social.
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123
Participants en 
l’Acollida grupal

188
Altes noves al 2019

1858
Intervencions realitzades 

1358
Seguiments

A finals del 2019 en 
coordinació amb serveis 
socials hem iniciat el 
traspàs de tots els 
acompanyaments de 
llarga durada a les 
Àrees Bàsiques de 
serveis socials. Es 
manté l’acollida grupal 
mensual i els posteriors 
acompanyaments 
d’intervenció breu.

 Espai o serveis d’acollida i acompanyament 

481
Participants

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

45.607,98 €
Ajudes econòmiques

 Servei d’ajuda econòmica
Facilitar ajuts econòmics per poder fer front a les diferents necessitats  
bàsiques com a part del procés d’acompanyament.

S’han realitzat ajudes econòmiques en concepte d’alimentació, roba i 
calçat, lloguers i relloguers, subministres de la llar, salut i higiene, educació, 
desplaçaments i taxes administratives.

 Espais socioeducatius grupals 

52
Participants a dos 
espais socioeducatius

Fomentar trobades i espais grupals de suport mutu i creació de llaços 
interpersonals. 

23
Participants en El Niu  
grup de suport social de 
mares de 0 a 6 anys.

29
Participants a  
Espai Maritxu grup 
socioeducatiu de dones

El Niu. Acollida i acompanyament social
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Programa d’Inclusió social
Tothom té dret a participar activament a la xarxa social i comunitària de 
referència.

Col·laborem en projectes inclusius perquè tothom tingui oportunitats per 
créixer i desenvolupar  les seves habilitats i capacitats. 

450
Participants

74
Persones voluntàries

6
Serveis i/o projectes 

46.241,80 €
 Suport a l’escolarització. Reforç escolar.

13
Infants i adolescents

Apostem per reduir la desigualtat educativa que 
afecta infants i adolescents a través dels projectes 
de  reforç i suport en els aprenentatges escolars i 
acompanyament emocional.

 Suport a les activitats extraescolars. Aprèn disfrutant.

23
Infants i adolescents

Facilitem la participació d’infants i adolescents a 
les activitats de lleure, esportives o culturals per 
promoure la igualtat d’oportunitats.

Activa’t pretaller Inclusió
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Programa sociolaboral i 
d’economia solidària
Tothom té dret a un treball digne i a una economia solidària que posi al 
centre les persones i no el capital. 

Col·laborem en projectes que aposten per la millora de l’ocupabilitat de 
les persones, l’accés al mercat laboral i l’impuls d’iniciatives d’economia 
solidària i ecològiques.

266
Participants

2
Accions formatives

50
Empreses 
col·laboradores 
diferents

217.630,35 €

58%
Dones

62%
En situació administrativa 
irregular

20
Persones voluntàries

Orientació laboral
Orientació General - Fita Orientació

236
Participants

1
Persona s’ha pogut 
regularitzar a través d’un lloc 
de treball a Càritas*

109
Participants segueixen itineraris

127
Participen de tallers de 
mercat de treball i tallers de 
competències. 

La llei d’estrangeria i la 
situació administrativa 
de moltes persones és 
el principal obstacle per 
accedir a un lloc de feina.

Acompanyar les persones a través d’un itinerari laboral oferint 
orientació individual i grupal,  tallers de mercat laboral i de competències 
professionals.

Suport a les competències lingüístiques: 
Tallers d’alfabetització - grups de conversa en català  

265
Participants

18
Grups d’alfabetització

9
Grups al matí 

9
Grups al vespre

Promovem la millora 
d’habilitats comunicatives 
i l’aprenentatge de la 
llengua.
Constatem l'augment 
considerable de sol·licituds, 
i destaquem la feina de 
coordinació que s'ha fet 
amb l'Ajuntament 

Tallers inclusius
Activa’t pretaller - Activitats complementàries 
d’aprenentatge de la llengua- Taller de costura 
  

149
   Participants

17
Participants a
Activa’t (pretaller)

24
Participants en el
taller de costura

108
Participants en Activitats 
complementàries 
d’aprenentatge de la llengua

Activa’t: Els participants 
han  valorat molt l’espai 
social creat, així com la 
xarxa relacional entre 
ells.
Costura: Les alumnes 
en destaquen el bon 
clima que s’ha generat al 
taller i els aprenentatges 
assolits.
Activitats 
complementàries: 
Ampliem el ventall 
de possibilitats 
d’aprenentatge de la 
llengua des de diferents 
disciplines.

*Ha estat possible gràcies al Programa ACOL del SOC - Treball i Formació 
per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per 
circumstàncies excepcionals.
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Prospecció i Intermediació laboral
Prospecció i intermediació, Fita Intermediació 

80
Participants

220
Ofertes rebudes

210
Informacions i 
assessoraments

80%
Insercions en el sector del 
treball a la llar 

El sector del treball a 
la llar continua sent 
el majoritari en les 
insercions. 

Oferir un servei de mediació entre persones que busquen feina i ofertes 
tant per part de les empreses com de famílies per treball a la llar. 

 Formació prelaboral i laboral
Curs d’introducció al treball a la llar i de polivalència agrària 

41
Participants

Les accions formatives 
són una oportunitat per 
accedir al mercat de 
treball.

Preparar en competències tècniques i professionals les persones perquè 
puguin accedir a un lloc de treball. 

Tallers productius d’economia solidària.
Horticultura - poda d’arbres i construcció en pedra seca 

6
Participants

Treballar la terra, cuidar-la  i contribuir activament al 
cicle de reciclatge per a la seva recuperació, ens fa 
responsables en la cura del nostre planeta. 

Apostar per l’economia solidària com a mitjà per a oferir oportunitats 
laborals a les persones i al mateix temps incidir en el respecte i la cura del 
medi ambient. 

Curs de Fita-treball a la llar

Curs polivalencia agraria inserció 

15
Participants
Curs d’introducció
al treball a la llar

26
Participants
Curs de polivalència 
agrària
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Pisos d’acollida temporal
Acollir i acompanyar les persones en habitatges inclusius  per tal que puguin 
millorar les seves condicions de vida.

Programa d’accés a l’habitatge
Tothom té dret a viure en una llar i que sigui digna i amb condicions 
adequades.

Col·laborem en oferir un habitatge a persones que viuen en situació 
d’exclusió residencial. 

26
Participants

57.305,34 €

L’accés a un habitatge 
és imprescindible per 
a sentir-se que formes 
part d’una comunitat.

17

5
Persones voluntàries 

22
Participants

6
Unitats familiars

6
Participants nous 

1
Baixa

152
Seguiments personalitzats

4
Pisos 

13

 Masoveria urbana

2
Famílies participants

Es constata que la problemàtica de “Gent sense 
casa i cases sense gent”, segueix sent una realitat a 
la ciutat de Manresa i que són necessaris projectes 
d’habitatge com la masoveria urbana.

Oferir suport a les persones participants del projecte en la  rehabilitació de 
petits arranjaments en habitatges  en règim de lloguer social  i mediació 
amb els propietaris. 

Projecte compartit i amb conveni amb l’Ajuntament de Manresa.
2
Nous pisos reformats 2019 
que sumen als 15 ja reformats 
en anys anteriors.
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Un compromís amb les 
persones que formem 
Càritas

  Persones voluntàries

154
Persones contractades

21

Persones voluntàries i contractades
Accions  formatives i participants 

Accions formatives

6
Participants de les formacions

118
21

22%
18-29 anys

14%
30-49 anys

24%
50-64 anys

40%
Majors de 64

Persones al servei de persones

154
Persones voluntàries

70%
Dones

30%
Homes

10.250
Hores de dedicació

21
Persones contractades

12
Jornades laborals

66%
Dones

33%
Homes

21.631
Hores de dedicació

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

3
Formacions de temàtica específica:

Acollida i visita a la Seu

Visita Escola d’Adults Jacint Carrió

Com acompanyem a les persones

15
Persones han  participat  
jornades diocesanes

3
Persones han participat a
l’Escola de Càritas Catalunya i 
de la Confederació de Càritas
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Un compromís amb la 
societat i els seus drets

     COL·LABORACIONS

196Socis78Donants

 ACCIONS DE DIFUSIÓ

486
ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

23Campanyes   

    TREBALL EN XARXA

10

Seguidors 
de xarxes 
socials  

Organismes 
oficials 26Associacions

i institucions 6Fundacions

23

120 Empreses
Institucions  

Comptem amb 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. 

196
Socis

78
Donants

120
Col·laboracions 
d’empreses i 
institucions    

39
Col·laboracions

Acte amb motiu de la jornada mundial pel treball decent
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Hem conscienciat sobre  les causes de la injustícia social, 
convidat  a la implicació i al compromís de la societat.

7
Campanyes 
institucionals 
realitzades

Tot l’any
El teu compromís millora al món 

Abril
A la teva propera declaració de la renda, Millor2

Juny
Compartint el viatge

Juny - Corpus
Posa en marxa el teu compromís per millorar el món 

Octubre
El treball decent en l’àmbit del treball a la llar

Novembre
Ningú sense llar: posa-hi cara

Desembre - Nadal
Tots tenim un àngel, campanya dels cors Solidaris

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

486
Seguidors a Facebook

3.910
Visites a Facebook

4.725
Visites a les pàgines web
 

31
Accions als mitjans de 
comunicació

18
Publicacions

6
Programes de radio i TV

7
Notes de premsa

25

Hem treballat conjuntament amb altres 
organismes, associacions, institucions i 
fundacions per acompanyar i promocionar 
les persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat social

4
Actes en benefici
de Càritas

1. 10 de març - Espectacle “Espurnes en Dansa” de 
l’Associació de Dansa Lliure.

2. 1 de juny - Parada d’ Activa’t a l’hort de Càritas a la Mostra 
d’entitats d’economia social i solidària – Festa del Riu.

3. Setembre -  Sopar Solidari organitzat per l’Associació de 
Veïns del Barri Antic.

4. 24 de novembre -  Concert de les Corals Manresanes al 
Teatre Conservatori - “De Cor a Cor.”

7
Actes
d’incidència social

1. 23 de gener -  Participació al Memorial pels conflictes 
oblidats i a favor de la Justícia. 

2. 22 de març -  Xerrada de l’Oficina del consumidor del Consell 
Comarcal del Bages.

3. 30 de març - Dia del treball de la llar; taula Rodona.

4. 11 d’abril - Celebració Penitencial conjunta amb la Federació 
de Moviments Cristians de Manresa.

5. Setembre -  TERRA, CUINA I TRADICIÓ. Projecte col·laboratiu 
entre Càritas, L’Hera i Cal Magre.

6. Octubre - DIA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT, taula rodona 
i projecció vídeo de Càritas.

7. Novembre - Presentació Agenda Llatinoamericana Mundial 
Mundial 2020.

10
Organismes oficials

26
Entitats i institucions 

6
Fundacions 
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DESPESES
Acció social
Acollida i atenció social / i acompanyament
Acompanyament sociolaboral i economia social
Inclusió social
Habitatge
Desenvolupament institucional
Formació
Voluntariat
Entitats amb cor
Comunicació i sensibilització
Manteniment de l’immobilitzat no dedicat a projectes

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

RESULTAT

-529.618,70
-495.019,95
-173.842,46
-217.630,35

-46.241,80
-57.305,34

-5.888,46
-407,00

-2.209,95
-3.271,51
-1.590,58

-27.119,71

483.491,86
303.383,72

96.957,91
60.444,45

9.823,46
1.800,00

99.938,55
32.616,35

1.803,00
180.108,14

64.092,37
40.987,32
75.028,45

-46.126,84

26

Les nostres dades 
econòmiques,
un compromís de 
transparència

INGRESSOS

483.491,86€
RESULTAT

-46.126,84€

DESPESES

-529.618,70€
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Parròquies Arxiprestat de Manresa

MANRESA – CRIST REI
Carrió, 20 – 08242 Manresa – 93 872 53 33 / 93 872 51 28 

MANRESA – NOSTRA SENYORA DE LA MERCÈ
Pl. Valldaura, 2 – 08241 Manresa – 93 872 26 22

MANRESA – MARE DE DÉU DEL CARME
Baixada de la Seu, 1 – 08241 Manresa – 93 872 15 12 / 679 06 56 31

MANRESA – MARE DE DÉU DEL ROSER
Església Barri El Xup – 08241 Manresa – 616 89 99 28

MANRESA – MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA
Callús, s/n. – 08242 Manresa – 93 875 32 05 / 93 874 44 13

MANRESA – SAGRADA FAMÍLIA
Sant Cristòfol, 44 – 08243 Manresa – 93 873 03 81

MANRESA – SANT JOSEP
Sant Josep, 41 (Poble Nou) – 08242 Manresa – 93 873 17 80

MANRESA – SANT PERE APÒSTOL
Ctra. de Santpedor, 130 – 08243 Manresa – 93 873 28 68

MANRESA – SANTA MARIA DE VALLDAURA
Bruc, 45-47 – 08241 Manresa – 93 872 26 22

MANRESA – SANTA MARIA DEL MONTSERRAT
Oleguer Miró, s/n. (La Balconada) – 08243 Manresa – 93 874 13 01

MANRESA – SANTA MARIA DE LA SEU
Baixada de la Seu, 1 – 08241 Manresa – 93 872 15 12 / 679 06 56 31

SALELLES – SANT SADURNÍ
Pl. de l’Esglesia, 4 (Rectoria Salelles) – 08253 St. Salvador de Guardiola – 616 89 99 28

SANT JOAN DE VILATORRADA – SANT JOAN
Major, 39-41 – 08250 St. Joan de Vilatorrada – 93 872 65 70

VILADORDIS – SANTA MARIA
La Salut, s/n. – 08243 Viladordis – 93 874 13 01

28



Baixada de la Seu, 3 bx. 
08241 Manresa                                                        

Tel. 93 872 15 42
caritasmanresa@caritasmanresa.cat
www.caritasmanresa.cat


