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Membres Consell Axiprestal

Mn Joan Aurich
Fina Farrés 
Alba Maench
Josefina Pla 
M. Dolors Pallarès
M. Carme Pinilla
Elisabet Costa
Agnès Torras

Presentació
A càrrec de la directora

Quan començàvem aquest any, poc podíem imaginar com seria de diferent dels anys anteriors, 
que hauríem d’aprendre a conviure amb un nou virus, que ens portaria pèrdua de persones 
estimades, pèrdua de llocs de treball, ciutats desertes, aïllament, llibertats restringides i 
vigilades, més precarietat i vulnerabilitat sobretot per les persones que ja la patien.

L’epidèmia de la Covid-19 ha estat com un mirall que ha posat davant dels nostres ulls les 
grans fragilitats que té la nostra societat. Al llarg de l’any que aquesta memòria resumeix 
hem vist a molta gent patir les conseqüències de la pandèmia no només des del punt de vista 
sanitari sinó també des del punt de vista econòmic i social. Hem vist també com la pobresa i 
les diverses formes d’exclusió es feien més visibles a casa nostra. 

Al llarg de tot aquest temps, des de Càritas Manresa ens hem hagut d’adaptar a les restriccions 
que l’epidèmia imposava, sense deixar d’intentar estar al costat d’aquells i aquelles que més 
fortament en patien les conseqüències. Això ha estat possible perquè sempre hem pogut 
comptar amb la generositat i la solidaritat de les nostres persones voluntàries, amb l’ajut 
dels nostres socis i donants i la dedicació d’un valuós equip professional. Tots plegats han fet 
possible que 1006 persones hagin trobat acollida, ajuda i orientació a Càritas Manresa durant 
l’any 2020. Junts hem aconseguit mantenir en marxa els nostres projectes d’inserció laboral, 
de formació en la cura de les persones, de l’aprenentatge de l’hort i la polivalència agrària, de 
l’alfabetització i els pisos socials. Hem estat limitats en el desenvolupament de la masoveria 
urbana i confiem tornar a posar el projecte en marxa ben aviat. Creiem en la força del projecte 
i en el dret de les persones a disposar d’un habitatge digne, un dels motors per a la dignificació 
de les persones.

En el moment de preparar aquesta memòria, anem descobrint noves necessitats. Encara no 
s’ha trobat la vacuna que ens ajudi a superar les conseqüències econòmiques i socials de 
l’epidèmia. Per això continuarem necessitant l’ajuda i la solidaritat de tothom en la nostra 
tasca d’estar a prop dels qui les pateixen. 

Acabo amb unes paraules de l’estimat Arcadi Oliveres: “estem obligats a l’esperança! Perquè 
l’esperança és l’únic motor per a l’acció” i Càritas treballa per  la transformació de les 
estructures, per la denúncia  i  pel canvi de  lleis  injustes, com la d’estrangeria, que genera 
l’exclusió de tantes persones amb les quals convivim. Ens cal acostar-nos per enriquir-nos de 
la riquesa humana i cultural i així teixir el projecte del bé comú, l’únic possible per sentir que 
tots som  la mateixa humanitat.

Josefina Farrés Arderiu

“Dóna’ns, Senyor aquella Pau estranya
que brota en plena lluita..

Dóna’ns la pau dels qui caminen sempre,
nus d’avantatges,
vestits, pel vent, d’una esperança núbil.
Aquella pau del Pobre
que ja ha vençut la por.

Aquella pau del lliure
que s’obstina a viure.
La Pau que es comparteix
en igualtat fraterna...”
Pere Casaldàliga
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Dades rellevants 2020

Participants 

Participants

Llars     

Rostres i situacions socials

1.006

734

 65%
Dones

  35%
Homes

Equips i  projectes 

Persones voluntàries 

Projectes

Cost econòmic 

167

18

449.364,17€ 
Cost anual

*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 734 llars.  Un total 
de 1006 persones han participat en els diferents 
projectes. 

Persones voluntàries que
juntament amb les persones 
contractades han fet 
possible la realització de 18
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.

36%

Famílies
amb fills

42%

Persones soles

66%

En edats de 30
i 64 anys 

16%

Menors
de 16 anys 

74%

Procedents
d’Àfrica 

65%

Situació
administrativa 

irregular

54%

En situació 
d’atur 

76%

En situacions 
habitacionals 

insegures* 

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.  
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Com ens
ha afectat
la Covid-19

1
3

Quines 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. 

2
Com ha 
afectat a 
la vida de 
Càritas?
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.  
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Àngels Dolla
Sòcia

Elisabet Costa  
Voluntària

Tengo 38 años, estoy casado, 
tengo dos hijas de 4 y 3 
años. Vine de Marruecos en 
2017, Cáritas me ha ayudado 
mucho, en muchas cosas, he 
estudiado catalán, tengo  un 
diploma en la agricultura, un 
diploma en la construcción 
de pedra seca. Estuve 
participando en los huertos 
de Càritas hasta que tuve 
la oportunidad de recibir 
trabajo del programa ACOL, 
con un periodo de un año. 
Muchas gracias a la gente de 
Càritas.

Zoubir El Krada     
Participant

Càritas és una porta al 
canvi, una oportunitat per 
transformar petites realitats 
individuals que al mateix 
temps tenen una incidència 
directa en les comunitats a 
què pertanyen les persones. 
Per a mi, és l’oportunitat 
de fer xarxa entre persones 
per a transformar la realitat 
que vivim,  per aconseguir 
protegir-nos de les 
violències que afecten de 
manera desigual i injusta i 
construir entre totes noves 
realitats que incloguin les 
persones, reconeixent-ne 
les vulnerabilitats i les 
capacitats. 

Monica Vergés  
Treballadora

Càritas és imprescindible en 
el món que vivim per fer-lo 
una mica més just.
L’objectiu de fer costat 
i acompanyar els més 
vulnerables, cobrint les 
necessitats  bàsiques i 
vetllar per unes condicions 
de vida dignes, amb 
formacions  per poder 
accedir al treball, cursos 
d’alfabetització, repàs 
escolar i moltes accions més 
és el que em mou ser sòcia 
de Càritas. Ara en temps de 
pandèmia la problemàtica 
deu ser molt més complexa!
És una satisfacció moral 
poder ser sòcia de Càritas, 
que fa tan bona i necessària 
feina.
Gràcies per ser-hi!  

Les nostres veus

Càritas és viure l’experiència 
de compartir aprenentatge 
i vivències amb persones 
que han migrat de la seva 
terra per començar de nou 
al nostre país. És ensenyar 
la nostra llengua i la cultura 
a partir del respecte i 
l’admiració per unes vides 
amb tant de coratge. 
És també donar suport amb 
la interlocució, el debat i 
el contrast d’idees a les 
persones tècniques de 
l’organització encarregades 
de tirar endavant els 
diferents projectes.
És fer camí cap enfora i, 
alhora, camí cap endins de 
mi mateixa.
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Un Gest amb les 
persones que acollim i 
acompanyem

Acollida i acompanyament social

569
Inclusió social

375
Acompanyament sociolaboral i economia solidària

245
Accés a l’habitatge

22

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

1
Jornada i 1/2 contractada

119.956,86€
Cost del programa

Participants 569
Participants

12 CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA - MEMÒRIA 2020

346
Llars

8
Persones voluntàries

Espai Maritxu
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Espais socioeducatius grupals 
Fomentar trobades i espais grupals de suport mutu i creació de llaços 
interpersonals. 

Espai o serveis d’acollida i acompanyament
Acollir, escoltar, orientar i acompanyar,  individualment o grupalment,
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

58
Participants en
l’acollida grupal 

297
Nous participants

1.987
Intervencions realitzades 

1.030
Accions d’acompanyament

L’acollida grupal es va 
poder realitzar només 
els mesos de gener, 
febrer, març i desembre. 
La resta dels mesos es 
van atendre a través 
d’entrevistes individuals 
per via telefònica, per via 
e-mail o en alguns casos, 
presencialment

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

Hem  participat en la 
nova modalitat d’ entrega 
social de roba a través de 
la botiga de Moda RE de 
Càritas. 107 persones han 
utilitzat vals econòmics a 
través de la botiga.

S’han  realitzat ajudes econòmiques per  
un total 35.500 € en concepte de suport a 
l’alimentació, roba i calçat, lloguers i relloguers, 
subministraments de la llar, salut i higiene, 
educació, desplaçaments per temes d’estrangeria 
i taxes administratives.

89
Participants a dos espais 
socioeducatius  

64
Participants en El Niu, grup 
de suport social de mares 
de 0 a 6 anys

25
Participants a Espai Maritxu, 
grup socioeducatiu de 
dones

Els grups socioeducatius 
han estat afectats per les 
mesures de la COVID19, en 
els períodes que no s’ha 
pogut fer treball grupal 
s’ha fet un acompanyament 
individual i/o familiar.

Programa d’inclusió social
Vetllem perquè totes 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. 

1
Jornada contractada

32.209,92 €
Cost del programa

375
Participants

5
Serveis i/o projectes diferents

62
Persones voluntàries

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Alfabetització
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Suport a l’escolarització Reforç escolar Programa d’acompanyament 
sociolaboral i d’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. 

3
Jornades i 1/2 contractades

51
Empreses col·laboradores

225.429,84 €
Cost del programa

245
Participants

39
Persones inserides

20
Persones voluntàries140

Dones
105
Homes

2
Accions formatives

17
Infants i adolescents

Acompanyem processos de suport en la millora de resultats 
acadèmics, i sobretot en la inclusió social i educativa 
d’infants i joves, en les seves necessitats emocionals, 
psicològiques, afectives i socials.

Suport a les activitats extraescolars Aprèn disfrutant

16
Infants i adolescents

55
Infants i adolescents en 
Casals d’estiu

Fomentem les activitats 
extraescolars per millorar 
la integració i la cohesió 
social dels infants.

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

266
Participants

18
Grups d’alfabetització  

Promovem la inclusió i 
afavorim la formació en 
competències lingüístiques.
Durant l’etapa de 
confinament es van haver 
de suspendre les classes.

9
Grups al matí 

9
Grups al vespre

Tallers inclusius Activa’t pretaller - Taller de costura 

72
Participants
  

Activa’t: s’ha reforçat la 
trobada i treball en grups 
reduïts; l’aire lliure ha estat 
una aportació d’oxigen per 
vetllar la salut emocional i 
el caliu social.

Taller de Costura és un 
espai de socialització 
important per treballar la 
creativitat.

54
participants en el 
pretaller Activa’t

22
Participants en el 
taller de costura fins 
al mes de març

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Barraca en construcció P. Secà
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Orientació laboral
Acompanyar les persones a través d’un itinerari laboral oferint orientació individual i grupal,  
tallers de mercat laboral i de competències professionals. També des del projecte Fita oferim 
orientació específica en el treball a la llar.

225
Participants 

94
Participants segueixen 
itineraris  

31
Participen de tallers de
mercat de treball i tallers de 
competències

5
Participants del Programa Acol 
(2 s’han regularitzat treballant a Càritas 
Manresa i 3 en altres entitats)

L’acompanyament 
psicoemocional en uns 
moments de molta pressió, 
tant en les persones que 
treballaven(sobretot 
cuidadores) com amb 
les que no, ha sigut clau 
per continuar els seus 
itineraris.

Prospecció i Intermediació laboral
Oferir un servei de mediació entre persones que busquen feina i  ofertes que rebem tant per 
part d’empreses com de famílies per treball a la llar.

99
Participants 

147
Ofertes rebudes 

320
Informacions i assessoraments

31
Insercions en el sector del 
treball a la llar  

La situació de la pandèmia 
ha posat de manifest que el 
treball de cures és essencial 
i ha de ser prioritari.

Botiga Moda-RE 
És una iniciativa de l’Empresa d’inserció Diocesana Treball Digne. Acompanyem a les 
treballadores des dels programa social i laboral de Càritas. 

3
Persones treballant

32.979 Kg
Roba recollida 
(Entre contenidors i Portal)

Les vendes han estat del 91% 
del total previst, descomptat 
el temps de tancament obligat 
pel confinament.

Fomentem la inserció 
laboral, dignifiquem el 
lliurament social i ens 
comprometem amb el medi 
ambient.

Formació prelaboral i laboral
Curs d’introducció al treball a la llar i de polivalència agrària 
Preparar en competències tècniques i professionals les persones perquè puguin accedir a 
un lloc de treball. 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. 

24
Participants 

2
Accions formatives

10
Participants al curs
de treball a la llar

14
Participants al curs de 
polivalència agrària

Curs de treball a la llar:
curs de cura de les persones 
grans i de treball a la llar.
Curs de polivalència 
agrària: Curs de poda 
d’arbres, maneig de petita 
maquinària i construcció en 
pedra seca.

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Curs de treball a la llar
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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 en oferir pisos d’inclusió social a persones que 
viuen en situació d’exclusió residencial per tal que puguin millorar les seves 
condicions de vida.

22
Participants

4
Persones voluntàries

1/2
Jornada contractada

40.693,71 €
Cost del programa

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

22
Participants 

2
Participants nous

2
Baixes

167
Seguiments personalitzats

4
Pisos

L’habitatge no és una
simple mercaderia,
sinó un bé que en ser
hàbitat es transforma
en llar i esdevé en una
cosa personal i íntima
que passa a formar
part de la vida social
com a espai privilegiat
de la vida humana

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. 

17
Pisos reformats durant les 
fases 2015-2019

Projecte compartit i amb 
conveni amb l’Ajuntament 
de Manresa. 
Durant el 2020 s’ha aturat el 
projecte per la dificultat de 
trobar pisos i per la situació 
del context general.

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Pis d’acollida temporal
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Un Gest amb les 
persones que fem Càritas
Persones voluntàries  

167

22 CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA - MEMÒRIA 2020

Les persones que fem Càritas

167
Persones
voluntàries

16
Altes noves 2020

 70%
DONES

 30%
HOMES

 20%
18-29 ANYS

 16%
30-49 ANYS

 21%
50-64 ANYS

 43%
MÉS DE 64 ANYS 

8.321
Hores
de dedicació

Persones contractades  

24
Jornades laborals senceres

11

 66%
DONES

 33%
HOMES

24
Persones
contractades

11
Jornades laborals

18.881
Hores
de dedicació

La formació
La formació és una eina que permet millorar la nostra acció i contribuir 
a transformar la realitat social. Càritas ha ofert formació a  les persones 
voluntàries i contractades per potenciar l’aprenentatge continu i la reflexió.

6 formacions de temàtica específica
Títols:
· Llei d’Estrangeria: ajuda o vulnera?
· Com acompanyar en temps de pandèmia
· Formulació i gestió de projectes
· Les cures i el treball a la llar
· Formació en COVID
· Treball comunitari

Assemblea 2020
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Un Gest de col·laboració 
amb la societat

Socis

206
Col·laboracions

24 CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA - MEMÒRIA 2020

Treball en xarxa

Donants 

94
Organismes oficials  

20
Associacions i institucions

26
Fundacions

9

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 51 col·laboracions d’empreses i institucions .                                       

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

Moda-Re
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7 Campanyes institucionals realitzades
Tot l’any
Cada gest compta

Abril
A la teva propera declaració de la renda, Millor2

Juny
Corpus: Amb tu tot i els dos metres. Covid-19

Octubre
El treball decent en l’ àmbit de treball a la llar
Ningú sense llar: posa-hi cara

Novembre
La pobresa també rebrota

Desembre - Nadal
Cada gest compta. Campanya dels cors Solidaris

11 Actes d’incidència social
Gener
Pregària per la pau

Febrer
Inauguració Botiga Moda-Re
La llei d’estrangeria. Ajuda o vulnera?

Marc
Dignificar el treball de la llar

Abril
Dia de les persones refugiades

Maig
Presentació memòria 2019 - Presentació vídeos amb testimonis sobre      
alfabetització, projecte Fita i projecte Activa’t

Octubre
Convocatòria per a la restauració de marges i barraques de pedra seca

Novembre
Premi Pedra Viva atorgat a la formació Activa’t en pedra seca
Presentació programa ACOL a les entitats
Inici campanya Cors Solidaris “Cada gest compta”

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 a 
les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

S’ha consolidat la presència de Càritas a les xarxes social tot augmentant la 
interacció amb els seguidors i explicant la tasca que dia a dia duem a terme.

 3.294 Visites de Facebook      553Seguidors      151 Publicacions 

1.495 Visites a Instagram     360 Seguidors

4.058 Visites a la web     45 Publicacions

19Accions als mitjans    8 Publicacions   7Programes de radio i TV   4 Notes de premsa 
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DESPESES
Acció social
Acollida i atenció social /i acompanyament
Acompanyament sòciolaboral 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 fons social europeu
Subvencions d’àmbit autonòmic
Subvencions d’àmbit local
Aportació IRPF aplicat a l’acció social
   
RESULTAT

-449.364,17
-418.290,33
-119.956,86
-225.429,84
-32.209,92
-40.693,71

 -3.772,02
 -677,74
 -1.381,64
 -1.712,64
 -708,61
 -26.593,20
   
 454.818,42
 268.311,01
 98.772,29
 74.508,46
 6.203,63
 1.800,00
 54.780,79
 30.784,84
 1.461,00
 186.507,41
 16.898,13
 84.890,33
 29.438,58
 55.280,37
   
 5.454,25
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INGRESSOS

454.818,42€
RESULTAT

5.454,25€

DESPESES

-449.364,17€

Un Gest de transparència
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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
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Tel. 93 872 15 42
caritasmanresa@caritasmanresa.cat
www.caritasmanresa.cat                                                        

Baixada de la Seu, 3 bx. 
08241 Manresa                                                   


