
CÀRITAS ARXIPRESTAL MANRESA - MEMÒRIA 2021 1

Memòria 2021



CÀRITAS ARXIPRESTAL MANRESA - MEMÒRIA 20212 3CÀRITAS ARXIPRESTAL MANRESA - MEMÒRIA 2021

Membres del Consell Arxiprestal
Presentació
Dades rellevants 2021
Accions innovadores

Construïm una comunitat que acull i acompanya
Programa d’Acollida i acompanyament social

Programa d’Inclusió social

Programa Sociolaboral i economia solidària

Programa d’Accés a l’habitatge

4

5

6

8

10

11

14

15

16

Construïm una comunitat amb les persones que fem Càritas

Construïm una comunitat amb la societat

Construïm una comunitat per comunicar i sensibilitzar

Construïm una comunitat amb transparència

27

20

22

24

Índex

CÀRITAS ARXIPRESTAL MANRESA - MEMÒRIA 2021



CÀRITAS ARXIPRESTAL MANRESA - MEMÒRIA 20214 5CÀRITAS ARXIPRESTAL MANRESA - MEMÒRIA 2021

Membres del Consell arxiprestal

Mn Joan Aurich

Josefina Farrés

Alba Maench

Josefina Pla 

M. Dolors Pallarès

M. Carme Pinilla

Elisabet Costa 

Agnès Torras

Imma Ubiergo

Mercè Rosich

J. Ramón Mora

Estem vivint en un moment de profunda transformació, noves  guerres, conflictes armats 
arreu del món, cerca de refugi, desigualtats creixents, encariment de la vida, aïllament so-
cial, lleis injustes com la d’estrangeria que qüestionen la  dignitat de la persona.

L’Informe FOESA  ens diu que les persones en situació d’exclusió social representen el 
29,1% de la població catalana, cosa que implica que gairebé una de cada tres persones  es 
troba en una situació d’exclusió l’any 2021.

El juny passat, hi havia 2.763 persones empadronades a Manresa amb passaport, sense 
permís de residència, la qual cosa suposa que el 18,45% del total d’estrangers empadro-
nats, viuen en situació irregular a la nostra ciutat. La seva condició administrativa irregular 
afecta les possibilitats d’inserció laboral i social, d’accés a un habitatge digne i d’algunes 
ajudes socials. 

Des de Càritas acompanyem, amb un gran equip de voluntaris i de tècnics, els projectes 
que us presentem en aquesta memòria. En els indicadors d’enguany observareu que el 
nombre total de persones als projectes s’ha reduït una mica. El motiu ha estat l’obligada 
adequació per normatives covid dels grups d’inclusió social, com l’alfabetització. El cosidor 
es va suspendre i  alguns voluntaris de més edat van fer una pausa en les seves activitats.

S’ha mantingut l’atenció en l’acció social i, en l’àrea sociolaboral i formativa, destaquem 
que 26 persones han regularitzat la seva situació administrativa i s’han aconseguit un cen-
tenar d’insercions laborals  a través d’empreses col·laboradores.

Som una comunitat que caminem junts; si hi ha persones que  queden als marges, trontol-
la el fi equilibri humà. La crisi actual  porta el retrocés de moltes lluites, els desnonaments 
creixen, l’accés al treball és més dificultós,  la pobresa augmenta mentre una petita part 
del món s’enriqueix. Hem pres consciència que el que passa a una punta del món afecta  
el món sencer!

Des de Càritas acompanyem, caminem al costat de les persones que volen fer camí junts 
en aquesta etapa de la seva vida.

S’obre una escletxa d’esperança en el nou repte que impulsa la ILP (Iniciativa Legislativa 
Popular) que té per objectiu la recollida de cinc centes mil signatures per pressionar 
al Congrés dels Diputats per la regularització de cinc centes mil persones, privades de 
llibertat per la tan denunciada llei d’Estrangeria... Unes fronteres  s’obren i unes altres que 
continuen tancades.

Fem arribar el nostre agraïment a tothom, pel temps de voluntariat, per les aportacions 
econòmiques que rebem dels socis, donants, empreses, entitats i administracions. Gràcies 
a tots podem portar a terme els projectes que us presentem. 

Gràcies!!

Josefina Farrés. Directora de Càritas arxiprestal de Manresa

Les diferències no tenen la intenció de separar, 
d’alienar. Al revés, som diferents per tal 
d’adonar-nos que ens necessitem l’un a l’altre.” 

“Hi ha un moment que hem de deixar de treure 
gent del riu. Hem d’anar aigua amunt i descobrir 
qui i què els hi fa caure.”
Desmond Tutu (1931-2021)
Arquebisbe de Ciutat del Cap

Presentació

 “
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Rostres i situacions socials

849

565

63%
Dones

Famílies
amb fills

Procedents del 
Magreb

59% 54% 98%

Són d'origen 
estranger

48%

En edats entre 
30 i 44 anys       

69%

Sense 
autorització de 

residència

Equips i  projectes

144

16

1637%
Homes

Participants

Llars   

57%

En situació 
d’atur     

31%

Viuen en habitatges 
ocupats

Persones voluntàries 

Persones contractades

Projectes

483.295€

6 7

Cost econòmic anual

Dades rellevants

11 jornades laborals 
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El Salt, Curs d’Anàlisi 
del Mercat de Treball i 
Desenvolupament de 
Competències.

Sessions formatives  d’acompanyament 
familiar “Les necessitats bàsiques de la 
Infància” i “Pantalles i petita infància”.

8 9

Accions innovadores

Grups d’alfabetització a l’espai dels horts.

Ajuts a la recuperació de marges i 
construccions de pedra seca.
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Construïm una comunitat
que acull i acompanya 

Programa d'Acollida i acompanyament social

523
Programa d'Inclusió social

278
Programa d'Inserció sociolaboral i economia solidària

233
 Programa d'Accés a l’habitatge

25

Número de persones ateses

306
Llars

523
Participants

Programa d'Acollida i acompanyament social

142.606€
Cost del programa

8
Persones voluntàries

743
Persones beneficiàries

10

Rostres i situacions socials
Hola em dic Islah,
fa gairebé tres anys que 
visc a Manresa amb el 
meu marit i la nostra filla 
de cinc anys. Vam venir 
aquí perquè volíem que la 
nostra filla tingués un futur 
pròsper, però els nostres 
somnis van començar a 

esvair-se poc a poc. No 
tenim papers per treballar 
i llogar una casa digna. 
Actualment vivim en una 
casa ocupada i ara fa un 
mes que vivim sense llum.  
Sents que només estàs 
vivint la meitat de la vida, i 
l'altra meitat està parada.

El Niu
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Servei d’ acollida i acompanyament       

1.739
Acompanyaments realitzats
 

Servei d’ajuts econòmics      

546
Persones han rebut 
ajuts econòmics  amb 
un cost total de

43.614 €

En salut i higiene 
En subministraments de la 
llar i lloguers
En educació
En alimentació a través de 
targetes moneder 
Entrega social de la botiga de 
Moda Re

Espais socioeducatius   

96
Participants en El Niu, 
acompanyament a 
famílies amb menors

192
Persones acollides per 1a 
vegada al 2021

64
78

70
214

59

Núm d'ajuts

Servei jurídic   50
Persones han estat ateses 
des del Servei jurídic de 
Càritas Diocesana

70
Orientacions en estrangeria  

12
Processos de regularització 
administrativa 

Programa d'Acollida i acompanyament social  Programa d’Inclusió social

61 
Persones voluntàries

278
Participants

36.601€
Cost del programa

Suport a l'escolarització: 
Reforç escolar

32
Infants i adolescents

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

133
Participants

Tallers inclusius
 Activa't pretaller  

42
 Participants

Suport a les activitats 
extraescolars:
Aprèn disfrutant 

72
Infants i adolescents
39 Infants i adolescents 
extraescolars
56 Infants i adolescents en 
Casals d’estiu

Rostres i 
situacions socials

Espais socioeducatius    

41
Participants a Espai 
Maritxu, grup socioeduca-
tiu de dones.Amine

Després de més de dos 
anys de la meva estada 
a Manresa, m'agradaria 
molt accedir a classes 
formatives i pràctiques 
per millorar el meu nivell 
lingüístic, laboral i social.
Ara busco feina per poder 
pagar les despeses de 
lloguer, menjar, etc...així 
com ajudar els meus pares 
i família. Però no és fàcil 
perquè estic en situació 
administrativa irregular. 
Actualment estic 
participant del projecte de 
l’ hort i també participo 
com a voluntari.

El meu nom és Alseyni 
Diallo. Soc  del Senegal i 
vaig arribar aquí el 2021. 
Ara visc a casa de la meva 
cosina. Estic aquí sense 
empadronament i sense 
targeta sanitària. Em sento 
bloquejat perquè vaig 
pensar que aquí seria més 
lliure.

Espai Maritxu
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Programa d’Inserció sociolaboral i economia solidària

233
Participants

2.570
Intervencions

25 
Participants en formació 
ocupacional
12 Participants Curs de 
treball a la llar i 
13 Participants Curs de 
polivalència agrària  

50  
Participants en el servei 
d’intermediació laboral

233  
Participants
en orientació laboral

224.532€
Cost del programa

Rostres i 
situacions socials
Em dic Hicham i vaig 
arribar a Europa quan tenia 
17 anys per un campionat 
de taekwondo i vaig voler 
quedar-me. Vaig a estar a 
un centre de menors però 
quan vaig complir 18 anys 
em vaig quedar al carrer i 
sense papers. Ara tinc 22 
anys i per fi tinc papers. 
Estic estudiant però em 
costa molt trobar feina. 
Estic okupant perquè no 
trobo ningú que em llogui 
una habitació o un pis.

Restauració amb Pedra Seca
16 Intervencions realitzades
4 Insercions laborals

27  
Persones voluntàries

Itineraris d’inserció 

3
insercions laborals

Programa d’Inserció sociolaboral i economia solidària

Economia solidària. Botiga de segona mà Moda RE

Programa d’accés a l’habitatge 

4
Pisos d’acollida temporal

25  
Participants

105 
Accions d’acompanyament 
personalitzat

2  
Altes noves

43.847€
Cost del programa

26  
Persones regularitzen la
seva situació administrativa

104  
 Insercions laborals  

50  
Empreses col·laboradores

mi pareja; vivimos en un 
piso ocupado porque ni 
queriendo pagar te  hacen 
un alquiler. Todos vivimos 
sin papeles y hace más 
de un año que me están 
acompañando en Cáritas, 
porque vivir sin papeles 
es muy complicado 
porque no te dan trabajo, 
y si te lo dan es más de 
12 horas y te pagan 2€ la 
hora, tampoco puedes 

Megi, soy de Georgia, 
hace más de 2 años vivo 
en Manresa; vivo con 
mis 2 hijos  (el mayor 
tiene 11, la menor 2) y 

pedir ninguna ayuda 
sin papeles... a mí me 
gustaría vivir como alguien 
normal, como ciudadanos 
españoles, quiero tener 
iguales derechos y poder 
trabajar como profesora 
de inglés, por eso me 
gustaría que hubieran más 
cursos y ayudas en Cáritas 
para sacar papeles y vivir 
normal.

17
Pisos de masoveria urbana
7
Persones voluntàries

Em dic Ndeye Fama, sóc 
del Senegal. Visc a Manresa 
amb la meva filla de 3 
anys en un pis del projecte 
d'habitatge de Càritas des 
de fa 1 any i mig. Abans 
vivíem acollides però no 
teníem cap espai propi . 
Ara estem molt còmodes i 
sense pressió.

Rostres i 
situacions socials

Pis d’acollida

Cu
rs

 F
ita

 d
e 

tre
ba

ll 
a 

la
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Construïm una comunitat
amb les persones que fem Càritas 

Persones voluntàries

144
Persones contractades

16
Accions formatives

9
Persones formades

83
16

Construïm una comunitat amb les persones que fem Càritas 

16
Persones contractades:

144
 Persones voluntàries

67%
Dones

33%
Homes

 Persones voluntàries

24%

18-34 Anys

14%

35-49 Anys

19%

50-64 Anys

43%

Majors de 64

11 tècniques de projectes
3 de manteniment i neteja
2 en inserció laboral 

Jornades laborals

11 Formació voluntaris: 
La realitat de les 
persones en situació 
administrativa irregular

Hores de dedicació

11.477
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Construïm una comunitat amb les persones que fem Càritas 

83
persones han participat en
9 accions formatives

Alba Camprubí,
treballadora
Soc Treballadora Social 
des de fa 10 anys i també 
socia de Càritas des de fa 
4 anys. Ara m’ocupo de la 
Recepció Social (Preacollida). 
Espai d’escolta activa on 
miro de rebre la persona 
amb calidesa i detecto la 
demanda per a poder oferir 
informació rellevant, orientar 
i/o derivar. M’agrada molt 
la meva tasca i penso que 
des de la mateixa recepció 
es pot fer molta feina, 
acompanyant a les persones. 
Vull visibilitzar la importància 
de treballar juntes les 
persones voluntàries i les 
professionals en el dia a dia.

Construïm una comunitat
amb la societat 
Col·laboracions

Treball en xarxa

204
Socis

78
Donants

13
Organismes
oficials

10
Fundacions

22
Associacions
i institucions

19

Carme Caballol,
voluntària
Participar a l'Escola de 
Càritas és una oportunitat 
per acompanyar a les 
persones que, nouvingudes 
a la nostra terra,  estan 
aprenent la llengua 
catalana i formen part de 
la vida social i cultural de 
la nostra ciutat.  

Ens donem un espai i 
temps de trobada amb 
un col·lectiu de dones 
majoritàriament, on, 

Formació arxiprestal en Habilitats 
comunicatives, treball en equip i atenció 
a l’usuari.
-
Formació arxiprestal  en autodefensa 
femenina.
-
Formació diocesana de primers auxilis.
-
Formació diocesana: El treball comunitari 
aplicat a l’ Acció Social.
Formació diocesana: Cap a una mirada 
promocional, dignifiquem els nostres 
projectes.
-
Formació en intervenció breu aplicada a 
l’acompanyament social.
-
Formació voluntaris: La realitat 
de les persones en situació 
administrativa irregular.
-
Formació voluntaris: Compartim recursos 
metodològics per l'alfabetització de 
persones adultes.

compartint  vivències 
i cultures mútuament, 
socialitzem i afavorim la  
inclusió.

Agraeixo la riquesa 
humana que m’aporta 
aquesta tasca, que és 
un granet de sorra dins 
la feina que fa Càritas, 
amb tants de projectes 
i persones acollint i 
lluitant per a la igualtat 
d'oportunitats i la justícia.

Ma Antònia Gros, sòcia

Una de les coses més 
importants de Càritas és 
la feina que fa per a la 
formació i inserció laboral 
de les persones ateses.

Això, afegit a l’acolliment 
de la gent que arriba 
de fora de l’Estat, com 
fa molts anys ho havia 
fet als que arribaven de 
fora de Catalunya, fa de 
Càritas una entitat molt 
necessària.

Per això en soc sòcia des 
de fa molts anys.

Premi Oleguer Bisbal

Rostres i situacions socials

Formació arxiprestal en Habilitats 
comunicatives i treball en equip
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Construïm una comunitat
per a comunicar i sensibilitzar

Accions de difusió   

Accions de sensibilització 

1.550
Seguidors
a les xarxes socials

36
Impactes als mitjans 
de comunicació

8
Campanyes

10
Accions d’incidència social

Campanyes institucionals realitzades

Abril. La necessitat s’ha triplicat. 
Tripliquem les donacions. Càritasx3

Maig. Millor 2 a la Declaració de la renda

Octubre. Treball decent

Novembre. Diguem prou, ningú sense llar

Desembre. Aquest Nadal, cada portal és 
important i Cors solidaris

640 Seguidors i 121 publicacions a Facebook
600 Seguidors i 49 publicacions a Instagram
3275 Visites i 27 publicacions a la web 
2 Entrevistes a la ràdio
6 Notes de premsa  
2 Reportatges amb 36 impactes als mitjans 
de comunicació
 

20

Construïm una comunitat per a comunicar i sensibilitzar

Accions d’incidència social

Premis Séquia 2021

Visita d’un grup d'estudiants de l’IES 
Guillem Catà

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 
amb el testimoni de la Rokhaya Cisse per 
part de Càritas

Xerrada: Llars i cures feines dignes, coneix 
els teus drets

Premi Oleguer Bisbal del Pou de la Gallina 
a Càritas Arxiprestal de Manresa

Taller vivencial Mirades i veus de dones: 
Treball i dignitat

Obra de teatre “Jo no hauria de ser aquí” 
amb taquilla inversa per Càritas

Presència a 4 concerts de “Sons del Camí”, 
Manresa Ignasiana, amb parada de Càritas

Marxa del Pelegrí , Manresa Ignasiana, 
punt d’ avituallament del Oller del Mas

Xerrada formativa: La realitat de les 
persones en situació administrativa 
irregular
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Construïm una comunitat
amb transparència DESPESES

Acció social
Acollida i atenció social /i acompanyament
Acompanyament sòciolaboral i economia social
Inclusió social
Habitatge
Desenvolupament institucional
Formació
Voluntariat
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
Altres fonts
Altres ingressos

RESULTAT

22

Despeses

-483.295,07€
Ingressos

494.219,36€
Resultat

10.924,29€
En euros

-483.295,07
-447.586,77
-142.606,41
-224.532,28
-36.600,80
-43.847,28

-7.703,17
-147,00

-7.556,17
-1.714,80

-26.290,33

494.219,36
296.757,60
104.871,92
69.035,63

7.334,12
3.600,00

80.377,20
29.576,73
1.962,00

197.118,10
8.174,89

84.669,87
44.970,64
59.302,70

343,66
343,66

10.924,29
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www.caritasmanresa.cat                                                  
caritas.manresa@caritasdiocesanavic.cat
Tel. 93 872 15 42
Baixada de la Seu, 3 bx. 08241 Manresa                                                                                                   


