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Dades rellevants 2018

Presentació 
Molta gent petita, a molts llocs petits, fent coses petites... transformen el món!

Ens ho recorda la Begoña Iñarra de Fe i Justícia, a l’Agenda llatinoamericana, “l’altre món 
possible” arribarà per una lenta acumulació de petites accions, d’ACTUAR en un munt 
d’iniciatives petites però molt conscients, realitzades per molta gent anònima i compromesa. I 
en això estem Càritas, agraïts pel treball de l’equip tècnic i pel voluntariat, per les aportacions 
de particulars i d’empreses, que fan possible encomanar esperança i lluitar per la dignitat de les 
persones i per una societat més justa i fraterna. “EL TEU COMPROMÍS MILLORA EL MÓN !”

Josefina Farrés
Directora

864 persones han participat en algun dels 14 projectes i serveis que es 
desenvolupen a Càritas Arxiprestal de Manresa. Una diferència de 103 persones més 
respecte l’any passat.

59%

41%
La franja d’edat més significativa és de 30  
a 45 anys (35%) Un 43% de les persones ateses 

són famílies amb fills/es a càrrec i 
famílies monomarentals.

Atur Llar Pobresa
El 65% de persones 

en situació d’atur  
i un 8% té feina,  

però precària.  

Un 33% fa més 
de quatre anys 

que participen de 
diferents projectes i 
serveis de Càritas.

El 65% no té una 
llar digne on viure o 
viu en una situació 
de precarietat en 

l’accés a l’habitatge. 

65% 33%65%

43%

Origen Documentació
El 90% són persones 

d’origen estranger.
Un 50% de les 

persones amb situació 
administrativa irregular. 

90% 50%

Des de Càritas detectem una cronificació de la pobresa que es visualitza en la 
precarització laboral i les dificultats d’accedir a un habitatge digne.



Càritas és una mà que m’ha acollit per anar endavant, m’ha donat ànims, m’ha orientat i m’ha 
ajudat a superar barreres i pors.”  
– Khadija, 25 anys

Des del programa d’acollida continuem apostant per crear espais de suport social mitjançant les trobades en 
grup. Així mateix valorem positivament l’acollida grupal com a nova metodologia.

L’ACOLLIDA GRUPAL
Dirigida a persones nouvingudes al 
municipi. Se’ls ofereix informació i  ori-
entació dels recursos propis de l’entitat 
i els de la ciutat. Les persones troben un 
espai d’acollida i escolta per expressar 
els seus dubtes, i compartir recursos i 
experiències.

30 persones han participat de 
la nova modalitat d’acollida, que es 
va iniciar l’últim trimestre.

GRUPS SOCIOEDUCATIUS
El Niu: Grup de suport social entre mares 
amb fills menors de 6 anys. Es treballa la 
cura d’una mateixa i la parentalitat. Hi ha 
un espai infantil. 

L’Espai Maritxu: destinat a dones 
migrades nouvingudes La finalitat és 
promoure la xarxa, els vincles i la comu-
nicació entre elles mitjançant activitats 
lúdiques i artístiques.  

29 persones han participat 
d’aquests espais de trobada i de 
creixement.

EL SERVEI D’AJUDES 
ECONÒMIQUES I  
EN ESPÈCIES
El servei d’ajudes en espècie i 
econòmiques són un suport per 
cobrir algunes de les necessitats  
més bàsiques.

ROBA
121 persones 

ALIMENTACIÓ
208 persones i/o famílies.
Derivades al Banc d’Aliments

AJUTS ECONÒMICS  
DIRECTES
712 persones s’han pogut benefi-
ciar d’ajuts econòmics directes. 

El 50% ajuts en alimentació, el 20% 
en ajudes de lloguer i relloguer i el 
30% altres tipus d’ajudes.

38.191€
S’han invertit en ajudes 
econòmiques directes.

Des del programa s’han 
acollit i acompanyat 
495 persones. 

Un 57% han estat 
acollides per primera 
vegada a l’entitat.

L’ACOLLIDA I  
L’ATENCIÓ SOCIAL

ATENCIONS
2.457
La porta d’entrada a Càritas es fa 
des del servei d’acollida.

INTERVENCIONS
2.950 
L’atenció individualitzada i person-
alitzada ha permès que es fessin 
“intervencions” recollides en plans 
de treball.

SEGUIMENTS
1.773
Comptant amb la coordinació amb 
els serveis socials i altres entitats i 
recursos especialitzats. 

Un compromís amb les persones  
que acollim i acompanyem a Càritas 

Un dels compromisos de Càritas és garantir que 
tothom tingui accés als drets socials bàsics i 
pugui viure una vida amb dignitat. L’objectiu del 
programa és col·laborar en la millora de la situació 
personal i familiar amb la qual es troba la persona, 
comptant amb la seva participació activa. Posem 
a disposició de les persones els diferents projectes 
i serveis per a la cobertura de les necessitats més 
bàsiques però també un acompanyament integral 
en els seus processos vitals.  

Programa d’Acollida i Acompanyament Social

Acollida grupal



Constatem una demanda creixent de places d’alfabetització de la ciutat que els recursos oficials no poden cobrir 
i des de Càritas hi procurem donar resposta. Hem incorporat una nova proposta d’activitats complementàries en 
l’aprenentatge de la llengua comptant amb la implicació de nous voluntaris.

Apostem per l’acompanyament intensiu que ens permet el projecte de pisos per assolir processos de millora en 
l’autonomia. La col·laboració de les persones voluntàries en el projecte ens ha obert noves possibilitats 

“Càritas m’ha ajudat a aprendre català, a poder participar dels cursos i aprendre més coses.” 
– Nabil, 29 anys 

“La meva relació amb Càritas m’ha 
tranquil·litzat molt en relació amb la  
meva família.” 
– Rokhaya, 37 anys 

PARTICIPANTS 
387
persones han participat 
en els projectes d’aquest 
programa.

ACTIVITATS 
DE LLEURE
72 infants 
han rebut un suport en 
la realització d’activitats 
extraescolars de lleure, 
esportives i culturals 
facilitant la cohesió social  
i la igualtat d’oportunitats. 

REFORÇ ESCOLAR
11 infants 
han rebut  reforç escolar, 
suport en els aprenentat-
ges acadèmics i un acom-
panyament personal.

COMPETÈNCIES 
LINGÜÍSTIQUES
275
persones han participat en 
les classes d’alfabetització 
i formació global en llen-
gua catalana i introducció  
a la  cultura del país tot 
millorant els coneixements 
bàsics. 

TALLER 
DE COSTURA
9
dones han participat del 
Taller de costura.

Programa d’Inclusió Social

Càritas està compromesa en la construcció 
d’una societat més justa i inclusiva. La 
participació de tothom a la xarxa social i 
comunitària és un dret que cal garantir. 
La finalitat del programa és fomentar 
la inclusió i la cohesió social. Des dels 
diferents projectes es pretén oferir espais 
per a què les persones puguin desenvolupar 
les diferents habilitats, capacitats i 
coneixements tot possibilitant la relació i 
vinculació social i comunitària. 

Curs d’alfabetització

Programa d’Accés a l’habitatge

Davant la manca d’habitatge o la precarietat 
d’allotjament oferim un suport en la garantia 
d’aquest dret, mitjançant els pisos d’acollida 
temporal i la masoveria urbana. 

PISOS D’ACOLLIDA 
TEMPORAL
Els pisos d’acollida temporal per-
meten  acompanyar les persones i 
les famílies de manera integral en 
el seu procés d’inserció social i la 
seva autonomia.

– 20 persones
– 9 altes noves i 4 sortides dels 

pisos.

MASOVERIA 
URBANA
Es disposen ja de 15 pisos en règim 
de masoveria urbana. Enguany n’hi 
ha hagut 6 de nous reformat, s’han 
realitzat 24 entrevistes de selecció.

– 25 persones
– 15 pisos en règim de masove-

ria urbana. 6 de nous reformat 
durant el 2018.

– 24 famílies entrevistades

45 persones han participat dels projectes de pisos d’acollida temporal 
i de masoveria urbana.



PARTICIPANTS 
232 
persones han estat acompanya-
des des del programa sòciolaboral. 

La taxa d’inserció ha estat 
del 50%.

– 60% són dones  
– 87% d’origen extracomunitari
– 49% es troben amb docu-

mentació  
no regularitzada  

– 36% tenen entre 35 i 45 anys

ORIENTACIÓ LABORAL
91
participants han seguit un itinerari 
personalitzat d’inserció.

72 persones han participat dels 
tallers de mercat laboral i de com-
petències professionals.

SERVEI  
D’INTERMEDIACIÓ  
LABORAL
71
persones han participat del servei 
d’intermediació laboral.

El 92% de les ofertes són del 
sector del treball de la llar. 30% de 
les insercions des de l’economia 
informal.

Augmenta el nombre de persones en situació administrativa irregular que fa una demanda de feina o de formació. 
Des del programa apostem per continuar oferint oportunitats a les persones que no tenen cabuda en altres 
institucions i acompanyar-los en el seu procés de millora de la seva autoestima i autonomia.

“Considerem com molt positiu el treball amb 
la terra per a acompanyar les persones en el 
seu itinerari, sobretot des del punt de vista 
sociorelacional i d’autoabastiment.” 
– Tècnic projecte Activa’t

“Ha sigut la primera vegada que he fet un curs de Treball de la Llar i de cures i he obtingut uns 
coneixements i una experiència que abans jo no tenia”
– Breeze, 33 anys

Acompanyar a la persona en la millora de la 
seva ocupabilitat continua sent un compromís 
de Càritas. L’accés a un treball és un dret social 
bàsic. Contribuir en el desenvolupament de 
les competències professionals no només 
facilita la inserció sociolaboral sinó també la 
promoció de la participació social.

Programa sòciolaboral i d’economia social i solidària 

Entrega de diplomes del curs Activa’t

Orientació laboral general

FORMACIÓ
35 
3 cursos professionalitzadors:  
– FITA de treball a la llar
– ACTIVA’T d’auxiliar 
d’horticultura i de càpsules de 
polivalència agrícola. 

Pràctiques formatives 
6 participants han realitzat  
pràctiques formatives en 
empreses sociosanitàries i 
millora de les competències 
professionals. 

Pre-taller laboral 
15 participants al taller 
d’horticultura.

ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA
9
participants en el taller productiu 
d’horta, poda d’arbres i 
construcció en pedra seca.  

EMPRESES
10
han col·laborat en el programa, 38 
noves empreses contactades i 5 
convenis signats.



FACEBOOK 430 seguidors
WEB 54 publicacions

COMUNICACIÓ
43 accions
En diferents mitjans del territori. 

SENSIBILITZACIÓ
25 accions
De sensibilització i incidència social.

COL·LABORACIONS
205 socis
50 donants
75 Entitats amb cor 

TREBALL EN XARXA: 
6 fundacions
5 organisme oficial
11 entitats i associacions

Càritas té un triple compromís 
en l’àmbit de la comunicació, 
com és informar sobre l’acció que 
desenvolupem, denunciar les 
situacions d’injustícia, les causes 
que generen pobresa i exclusió, i 
sensibilitzar la comunitat cristiana 
i la societat en general envers 
l’exclusió social. 

VOLUNTARIAT 

El voluntariat a Càritas és el pilar bàsic 
de la seva accció caritativa i Càritas ha fet 
una aposta pel seu acompanyament  
i creixement personal.

PERSONES CONTRACTADES

Les persones contractades són profes-
sionals que treballen al costat dels equips 
directius i les persones voluntàries per 
facilitar entre tots i totes que els valors i la 
missió de l’entitat esdevingui realitat.

FORMACIÓ

La formació com a eina de transfor-
mació: La formació a Càritas està 
configurada des del seu ser i fer, des de 
la seva identitat.

5 accions formatives
S’han organitzat 5 accions formatives 
de les que han participat 57 persones 
voluntàries

12 persones voluntàries i 13 contrac-
tades han participat en formacions 
diocesanes.

14 persones 
contractades,  amb una dedicació de més 
de 13.000 hores de treball, desenvolupen 
la seva feina en els diferents projectes 
de Càritas. 

181 persones 
voluntàries han col.laborat en els diferents 
projectes i accions de cada Càritas amb 
un total de 8.000 hores aproximades 
de dedicació.

69% són dones
53% són persones actives laboralment

S’han incorporat 55 persones  
voluntàries noves.

Un compromís amb les  
persones que fem Càritas

Càritas, a través de les persones que la 
formen arreu del territori arxiprestal, 
tenen un compromís personal, amb les 
persones, amb l’entitat i amb la societat. 
Totes s’impliquen en la transformació social, 
mostrant les diferents problemàtiques i 
cercant les millors solucions. 

Un compromís amb la societat  
i els seus drets

Formació voluntaris



Les nostres dades econòmiques,  
un compromís de transparència

 
 

DESPESES 550.978,56 €

Àrea Social 512.556,15 €
Acollida i atenció social i acompanyament 165.584,12 €
Programa d’acompanyament sòciolaboral i d’economia social 236.117,04 €
Inclusió social 37.976,36 €
Programa d’habitatge  72.878,63 €

Desenvolupament institucional (voluntariat i formació) 1.618,89 €
Comunicació i sensibilització 1.320,00 €
Altres 35.483,52 €

Manteniment de l’immobilitzat no dedicat a projectes 35.483,52 €

INGRESSOS 531.433,42 €

Fons privades 322.254,80 €
Col·laboradors periòdics 88.945,09 €
Donants 127.837,01 €
Campanyes 16.228,97 €
Entitats privades 47.678,38 €
Entitats privades 41.565,35 €

Fonts públiques 205.341,77 €
Altres fonts 3.836,85 €

RESULTAT DE L’EXERCICI 2018

Total despeses 550.978,56 €
Total ingressos 531.433,42 €

-19.545,14 €

DADES ECONÒMIQUES 2018

Acollida i atenció social

Fonts privades

Fonts públiques

Altres fonts

Altres

Comunicació i sensibilització

Programa 
d’habitatge

Acompanyament sòciolaboral i economia social

Inclusió social

30%

60%

39%

1%

43%

7%

13%
7%

DESPESES INGRESSOS

Desenvolupament  
institucional



Baixada de la Seu, 3 baixos. Manresa
caritasmanresa@caritasmanresa.cat

T. 938 721 542
www.caritasmanresa.cat
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