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PRESENTACIÓ 

 
 
Des que l’actual equip de direcció es va incorporar al Consell Arxiprestal de Manresa, 
s’han esdevingut un seguit de fets a una velocitat inimaginable tant a nivell global com 
a nivell local. 
 
S’han publicat les dades globals d’exclusió i desenvolupament social en l’informe 
Foessa comparant l’evolució dels del 2007 fins el 2011; i la taxa d’atur ha crescut del 
8.6% al 22.8%, la taxa d’atur infantil ha crescut del 18.8% al 48.6%, la taxa de pobresa 
per sota el llindar mínim ha crescut del 19.7% al 21.8%. A Espanya hi havia el 2007 
100.000 beneficiaris de rendes mínimes, i el 2011 n’hi ha 200.000. Són habituals els 
índex de preocupació sobre: l’atur, la contractació temporal, les execucions 
hipotecàries, l’abandonament escolar. És evident que mentre hi va haver uns anys 
amb l’economia creixent, no s’ha vetllat suficientment ni la distribució equitativa de les 
rendes ni la disminució de la pobresa. 
 
I a la nostra Entitat tenim també té dades locals comparant l’evolució entre l’exercici 
2010 i l’actual 2011 ; i el nombre d’acollides al taulell d’entrada ha passat de 748 a 
2.163, el nombre de persones ateses pels serveis socials de 361 a 447, el nombre de 
recursos d’acollida de 3.464 a 3.899 amb una distribució del 7% per persones de la CE 
i del 93% per persones extracomunitàries. I en resum, el nombre total de serveis 
prestats de 5.173 a 6.943, és a dir que l’activitat ha crescut un 34%.  
 
I no podem desconèixer que en aquest 2011, havent fet el tancament econòmic en 
235.000 €, hem tingut unes pèrdues de 60.000 €. I l’evolució d’aquest pressupost 
respecte el de l’any anterior ha significat una reducció de recursos del 14% 
 
De cara als propers anys s’apunten un seguit de propostes per la Unió Europea en 
l’horitzó del 2020 consistents en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador, 
vetllant especialment l’accés al mercat de treball i la protecció social; també l’educació 
i les polítiques específiques en joventut i migració. 
 
A nivell local creiem que ens pertoca treballar molt en xarxa amb totes les entitats del 
Tercer Sector per tal d’optimitzar els recursos disponibles. I en concret des de Càritas 
ens convé reforçar l’acollida i l’atenció social per aquesta creixent demanda d’ajuda, 
sense oblidat la formació i la diversificació en la inserció. Hem de dedicar especial 
atenció a cobrir els drets bàsics de les persones: alimentació, salut, habitatge i treball. I 
sobretot implicació de la proximitat, perquè aquests dèficits que té la nostra societat ja 
no els podem considerar allunyats, sinó que els tenim ben bé a tocar a casa.  I el 
binomi, més necessitats i menys ajudes s’anirà agreujant i produirà molta tensió. 
 
Per contrastar aquest panorama també hem de dir que s’ha incrementat la dedicació 
dels voluntaris i col·laboradors, tant puntuals com permanents; també hem de 
reconèixer el major compromís d’algunes administracions; i per tant és d’esperar que 
amb el temps puguem aconseguir una societat més justa i solidària. 
 
 
 
 

El Consell de CÀRITAS ARXIPRESTAL de MANRESA 
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PRINCIPIS GENERALS DE CÀRITAS 

 
“Caritas” és una paraula que prové del llatí i vol dir caritat (fruit de l'amor). Aquesta 
paraula ha estat triada per identificar una entitat d'Església, la finalitat de la qual és fer 
possible que les persones empobrides, marginades i excloses de qualsevol societat 
surtin de la seva situació i puguin aconseguir una vida amb dignitat. 
 
Aconseguir que les persones arribin a tenir una vida autònoma i es puguin valer per 
elles mateixes no és solament un problema de tipus econòmic, sinó també cultural, de 
valors, d'actitud personal, de pròpia identitat, d'autoestima, i també d'oportunitats. 
L'objectiu final requereix, així, un esforç molt important d'acompanyament, ajut, 
orientació i seguiment de les persones i de les seves situacions. 
 
Per això des de Càritas s'entén que limitar els esforços a una simple distribució de 
béns, no és només insuficient sinó que és injust respecte a la persona pobra. En 
aquest sentit, correspon també a Càritas la sensibilització de la comunitat cristiana, de 
l'administració pública i de la societat en general respecte als problemes als quals 
s'enfronta. 
 
Funcions de Càritas 
 

- Coneixement i anàlisi de la realitat 
- Acolliment i assistència social 
- Promoció i prevenció 
- Coordinació d’esforços 
- Denúncia de situacions injustes 
- Promoció i formació del voluntariat 
- Captació de recursos econòmics 
- Animació de la Comunitat  

 
Càritas Arxiprestal de Manresa. 
 

Adreça:  Bxda. de la  Seu, n. 3, baixos – Manresa   
Tel / Fax: 93.8721542  
Correu electrònic. caritasmanresa@caritasmanresa.cat 
Web pròpia: www.caritasmanresa.cat 
Web bisbat: www.bisbatvic.com            
Àmbit geogràfic: Arxiprestat de Manresa 
Tipus de servei:Atenció social primària d’iniciativa privada depenent del Bisbat de Vic. 

 
 
Junta:  

Director: Jaume Espinal i Farré 
Consell: Anna Iglesias, Antònia Gual, Imma Medina, Joan Aurich, M.Àngels Serra, 
Manel Vila.  

 
 
Horari: 

x De dilluns a dijous: 8:00-13:00 i de 15:00-18:00 
x Divendres de 11:00  - 13:00 
x Vigilies de festes: 8:00-15:00 
x Horari d'estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres: 8:00-15:00 
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Equip Professional :    
- Treballadora Social: Núria Garriga i Fuster  
    Alba Camprubí  
- Educadores Socials:   Adela Casals i Jorba  
    Mònica Vergés Solervicens 

Idoia Lahuerta    
Antònia Isabel Almada Gimenez 

- Administratives:   Carme Sala Comellas 
 
Voluntaris i voluntàries :  90 

 
 

 
Animació comunitària  
 
CÀRITAS ARXIPRESTAL de Manresa inclou les 14 parròquies que corresponen a 
l’arxiprestat de Manresa: 11 parròquies de la ciutat (Sta. Maria de la Seu – Mare de 
Déu del Carme – Crist Rei – Mare de Déu de la Mercè – Santa Maria de Valldaura – 
Sant Josep del Poble Nou – Sant Pere Apòstol – Sagrada Família – Mare de Déu de 
l’Esperança – Santa Maria del Montserrat – Mare de Déu del Roser) i 3 que estan a 
l’extraradi (Salelles – Sant Joan de Vilatorrada – Viladordis). Tenint en compte els 
grups parroquials i les persones que actuen en els projectes de Càritas Arxiprestal, es 
mouen més d’un centenar de persones voluntàries. 
 
L’objectiu bàsic fixat per al 2011 ha estat la divulgació de la tasca que es fa des de 
l’Entitat, la consolidació de la xarxa de voluntaris, i la implicació de persones i 
empreses en la proximitat. 
 
En el proper exercici cal treballar per tal que totes les entitats del Tercer Sector 
unifiquin criteris d’atenció i distribució de recursos, i a la vegada reclamar també 
col·lectivament la implicació de totes les persones i entitats amb sensibilitat vers 
l’exclusió de la pobresa.  
 
És fonamental saber explicar suficientment que és responsabilitat de tots, i per tant 
també de les Institucions, la defensa dels drets bàsics de les persones, sigui quina 
sigui la seva procedència, i també l’assoliment de les seves necessitats bàsiques. 
 
Com també fer entendre que des de Càritas no podem limitar els esforços a una 
simple distribució de béns, no és només insuficient sinó que és injust respecte a la 
persona pobra. En aquest sentit, correspon també donar un pas més per fomentar la 
formació i la inserció laboral i comunitària. 
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COORDINACIÓ 
 

Càritas, tal i com fem esment en la presentació,  dóna molta importància al treball en 
xarxa. Considera molt important poder oferir a la persona una resposta el més integral 
possible així com també treballar de forma coordinada per tal d’optimitzar els recursos 
tenint en compte l’època de crisi que estem vivint en actualitat. 
 
Participem dels deferents Consells Municipals, actualment formem part activa de: 

x Taula d’entitats de Manresa 
x Consell Municipal de Serveis Socials 
x Consell Municipal d'interculturalitat i migracions 

   
Ens coordinem de forma habitual, en funció de les necessitats de les persones ateses 
o per la qualitat dels projectes i cursos que realitzem,  principalment amb:  
 

x Serveis socials de l’Ajuntament de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada.  
x Altres serveis socials de la comarca 
x Casal de l’Església (cessió de locals per la realització dels cursos, 

formacions, atencions individualitzades, reforç escolar)) 
x Serveis Socials Hospitalaris i de Salut Mental 
x ABS de Manresa i les treballadores socials dels Hospitals de Sant Andreu, 

Clínica Sant Josep, Sant Joan de Déu i Centre Hospitalari 
x Creu Roja  
x Cite (Centre d’Informació per a treballadors estrangers) de CCOO  
x Centre d’Iniciatives per l’Ocupació de Manresa-CIO 
x Espai Jove (seguiment i derivació de casos) 
x Bages per a tothom  
x Fundació Rosa Oriol  
x Associació Contra el Càncer 
x Serveis jurídics  
x SICAR Catalunya 
x Mesures Penals Alternatives 
x Centre de Normalització Lingüística Montserrat 
x Federació d’Associacions de veïns de Manresa 
x SIAD (Servei Informació i atenció a la dona) Montserrat Roig 
x Centre de Formació d’Adults Jacint Carrió 
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 DADES GENERALS 2010 2011 

Total de persones acollides 748 2163 

Total d’atenció social i seguiment 361 447 

Persones que viuen en pisos de pas 13 17 

Total d’ajudes econòmiques i en espècies 3464 3899 

Total de persones que han rebut formació 329 287 

Total de persones inserides/ocupades laboralment 258 130 

Total de serveis prestats 5173 6943 

Tancament de pressupost 252.000 235.000 

Nombre d’ajudes econòmiques donades 1.452 965 

Valor de les ajudes econòmiques incloses en pressupost 77.400 48.800 

Nombre d’ajudes en espècie donades 2.012 2.934 

Valor de les ajudes en espècie no incloses en pressupost 52.312 76.284 

Hores dedicades de personal i voluntariat 16.032 16.784 
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ATENCIÓ
A�LA�INFÀNCIA

ATENCIÓ DIRECTA

PROMÓCIÓ I�INSERCIÓ
SOCIOLABORAL
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Social�i�seguiment
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ÀREA SOCIAL 
 

ATENCIÓ DIRECTA 
 

 
Servei d’Acollida                                                                

 
El servei d’acollida és el primer contacte que des de Càritas tenim amb la persona 
que demana ajuda, per la qual cosa és un servei de gran importància que apareix en 
els diferents nivells territorials (parroquials, arxiprestals, diocesans...). És un espai on  
s’escolten quines son les necessitats i s’intenta oferir informació adequada. I en els 
casos necessaris es deriva a altres serveis de la ciutat que poden cobrir necessitats de 
la persona o es vehicula al servei d’Atenció Social i seguiment de Càritas per a l’estudi 
del cas.  
 
El servei d’acollida realitza la tasca de recollir i distribuir les ajudes econòmiques i 
d’alimentació atorgades.  (servei de recursos bàsics) 

 
- Nombre de persones beneficiaries: 5546 

 
- Equip humà: Administrativa i 6 voluntaris 

 
- Avaluació  

 
Es constata que la situació social i personal es va fent invariable en el temps, per tant, 
la tendència és d’empitjorament i els seguiments són molt més prolongats degut a que 
les circumstàncies de precarietat són més dures. A banda de les persones que atén el 
servei d’Atenció Social propi, durant l’any 2011 s’han fet un total de 198 derivacions a 
altres recursos i serveis de la ciutat.  

 
Hem modificat l’horari d’atenció al públic per tal de poder dedicar una mica de temps a 
les tasques administratives. Cal assenyalar que des de mitjans del 2011 el servei 
compta amb la baixa d’una administrativa a mitja jornada sense ser substituïda, amb el 
greuge que això ha suposat, tenint en compte que l’època de l’any en què s’ha produït 
ha estat d’una activitat més forta. 

 
Hem acomplert l’objectiu que ens havíem proposat pel 2011, reorganitzant les tasques 
d’acollida amb la incorporació de tres voluntaris, que hi dediquen un total de  8 hores 
setmanals,  per millorar el servei de recursos bàsics (recepció, magatzem, preparació i 
lliurament). 

 
- Reptes pel 2012 

 
Informatitzar el sistema de lliurament de les ajudes d’alimentació.  
Buscar 1 voluntari per fer suport a l’acollida. 
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Situació legal de les persones 
extracomunitàries

77%

23%

Situació irregular
Permís de residència i treball

Situació familiar
64%

19%
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Persones soles Parella amb fills Parella sense fills Monoparental 

Nacionalitat
8%

36%

19%

37%

Europa
Marroc
Amèrica Llatina
Subsaharians

Habitatge

30%

61%

3% 6%

Pis de lloguer
Relloguer habitació
Sense sostre
Rotació-pis abandonat

Servei d’Atenció social i seguiment
 

 
El servei d’atenció social i seguiment és el segon nivell de l’atenció directe que 
s’ofereix des de Càritas. Aquest servei, integrat per les professionals d’acció social de 
les Càritas Arxiprestals i Diocesana, té com a objectiu realitzar un treball continuat amb 
aquelles persones que tenen alguna necessitat i requereixen d’una ajuda externa per 
poder-hi fer front.   
 
- Nombre de persones beneficiaries: 447 

 
- Total d’entrevistes realitzades: 1523  
 
- Equip humà:  1 Treballadora Social (35h/setmanals) 

     1 Treballadora social 20h/setmanals  (inicia al setembre de 2011) 
 

 
ANÀLISI DE LES PERSONES ATESES 
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Situació laboral
53%
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Persones amb ingressos
igual o superios a 426€

Servei de recursos bàsics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la línia de fer operativa la comunicació cristiana de béns, Càritas considera prioritari 
cobrir les necessitats bàsiques de tota persona que acudeixi a algun dels seus serveis, 
quan es valori que realment hi ha necessitat. Aquest treball més assistencial és sovint 
molt necessari per poder dur a terme una promoció de la persona, un dels objectius 
prioritaris del treball de Càritas. És per això que el servei de recursos bàsics forma part 
gairebé de tots els nivells de Càritas, oferint recursos de primera necessitat a aquelles 
persones o famílies que ho requereixin.  
 
Aquests recursos es fan efectius a través de dos serveis: el servei d’ajuda 
econòmica, que engloba totes aquelles ajudes que tenen un cost econòmic directe 
per Càritas (aliments, bolquers, subministres, etc) i el servei d’ajuda en espècie, que 
és el repartiment de les ajudes o col·laboracions rebudes a Càritas en espècie.  
 

Servei d'Ajuda Econòmica 
 

Concepte 
Import 
2011 

(euros) 

Núm. 
ajuts 

Alimentació * 22.187 489 
Vivenda (lloguers, ...) 12.675 87 
Subministraments (llum, aigua, gas) 1.038 24 
Bitllets/viatges 1.666 56 
Pensió (TRANSEÜNTS) 756 63 
Farmàcia 849 48 
Tractaments mèdics 172 13 
Bolquers i llet infantil 1.323 109 
Ajudes escolars 412 9 
Tràmits documentació 2.123 26 
Altres ajut econòmics 5.280 41 
TOTAL 48.481 965 

*Núm. Número de persones o famílies que reben l'ajuda 
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Servei d’Ajuda en espècies 
 

Concepte 
núm. 
ajuts 
2011 

Servei de rober  111 

Servei de mobiliari 10 
Servei utensilis per 
nadó 

12 

Productes de neteja 271 

Aliments * 
 

2530 
TOTAL 2934 
* Comptabilitzat per nombre de lliuraments  

 
 
- Avaluació d’Atenció social i seguiment i del servei de recursos bàsics 
 
Degut a la situació socioeconòmica actual augmenten les persones que requereixen 
un seguiment continuat i específic per tal d’acompanyar en la resolució de les seves 
necessitats i el manteniment de les capacitats per fer-ne front. Davant la manca 
d’oportunitats d’inserció laboral actual, les persones es troben en una situació 
d’estancament on Càritas a poder oferir oportunitats a la persona perquè pugui 
d’enfrontar-se a les dificultats. Amb un acompanyament proper i acurat. 
 
Les ajudes en alimentació que anteriorment s’atorgaven en ajut econòmic s’han ofert 
en espècie. També s’ha reduït pràcticament a la meitat les ajudes econòmiques 
atorgades en els conceptes de subministraments i bolquers i llet infantil. Aquesta 
diferenciació respon a la necessitat de poder atendre a totes les persones amb 
necessitats bàsiques a la vegada que es contempla la dificultat de les persones ateses 
per assolir canvis i millores en les problemàtiques que afecten.  
 
Les ajudes de rober han disminuït durant el 2011 ja que des del mes de novembre s’ha 
deixat de fer d’intermediari entre el Tria de Sant Joan de Vilatorrada i els serveis 
socials de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Hem complert l’objectiu que ens varem posar pel 2011 d’establir uns criteris 
d’avaluació de necessitats per atorgar ajudes econòmiques i en espècies, que creiem 
que haurem d’anar modificant en el cas que la situació variï.  

 
 

- Reptes pel 2012 
 
Fer les revisions que calgui per tal d’adaptar els projectes i cursos existents a la realitat 
canviant i les necessitats actuals. 
Establir amb l’equip uns criteris d’organització interna per tal d’optimitzar els recursos i 
oferir una millor atenció a l’acollida, el servei de recursos bàsics i l’atenció social i 
seguiment.  
Mantenir el seguiment social de les persones ateses, de manera que l’acompanyament 
faciliti mantenir o millorar les capacitats personals de la persona per fer front a les 
dificultats.  
Mantenir la coordinació social amb les diverses entitats de la ciutat.  
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Pis de pas

Servei de suport terapèutic
 

 
 
El servei de suport emocional neix de la necessitat de poder donar resposta a 
situacions emocionals molt crítiques fruit de les situacions de precarietat de llarga 
durada. 
 
Fins l’any 2010 teníem una psicòloga voluntària que atenia de forma individual  entre 2 
i 3 persones. Actualment disposem de 3 voluntaris que des de diverses vessants 
terapèutiques estan donant suport de forma individual a un total de 6 persones.  
 
Les persones que reben aquest suport tenen un seguiment per part del servei 
d’atenció social de Càritas, ja que son les treballadores socials les que deriven a les 
persones que creuen que tenen una situació més prioritària i també les que mantenen 
un contacte constant amb els terapeutes per tal de poder oferir una atenció de forma 
integral i coordinada. 
 
Com a repte pel 2012 voldríem consolidar la iniciativa del servei de suport terapèutic 
com a nou projecte dins la entitat 
Poder oferir aquest tipus de suport individualitzat a més persones, ja que cada vegada 
hi ha mes gent que està vivint una situació d’estancament i precarietat surant un 
període de temps molt llarg.    
 
 
 

 
- Objectius: Facilitar un habitatge temporal com a pas previ a l’accés a una vivenda en 
condicions dignes del mercat.  

 
- Descripció: Càritas Manresa disposa de dos pisos, cedits per a la Companyia de 
Jesús i un altre cedit per un particular, que s’ofereix en ús temporal a famílies amb 
problemes per accedir a un habitatge.  

 
- Perfil dels destinataris:  Unitats familiars amb seguiment social i escassos 
ingressos econòmics, que no poden accedir a un habitatge en el mercat normalitzat.  

 
- Nombre de persones beneficiaries: 4 famílies (17 persones) 

 
- Equip humà: 1 Treballadora Social de Càritas. 
 
- Avaluació: La situació actual és tant crítica que fa molt difícil que la situació 
d’aquestes famílies millorin fins el punt que tinguin la possibilitat d’accedir a una 
vivenda en condicions normals de mercat. Tot i tenir aquesta situació, durant l’any 
2011 hi ha hagut diversos canvis en els beneficiaris dels pisos de pas, concretament 
dues famílies han accedit a altres habitatges.  
 
- Reptes pel 2012 
Ampliar el perfil de destinataris, per tal de poder donar cobertura a altres perfils 
d’usuaris. 
Dur a terme un seguiment més acurat de les condicions del pis i del processos 
que estan realitzant les famílies per millorar la seva situació socioeconòmica, 
tenint sempre present el moment econòmic que estem vivint. 
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PROMOCIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

Formació global per a dones immigrades 

 
 

 
Projectes formatius 

 
 

 
- Objectius:  
Facilitar coneixements bàsics que permetin la promoció social i laboral de les dones 
immigrades en el país d’acollida.  
Proporcionar informació relacionada amb costums i aspectes culturals del país 
d’acollida, afavorint hàbits socio-relacionals propis de la cultura d’acollida: constància, 
puntualitat...  
Facilitar un espai de relació, convivència i respecte. 
Potenciar actituds d’autonomia personal i participació.  
 
- Descripció:  
Projecte de formació orientat a adquirir capacitats bàsiques instrumentals en lecto-
escriptura i comunicació oral, a més d’afavorir un espai de socialització molt important 
per a dones amb baix nivell formatiu i poca xarxa social. El projecte es caracteritza per: 
sessions d’alfabetització i aprenentatge de la llengua, coneixement de l’entorn, taller 
de cosir i xerrades - col·loqui sobre temes d’interès 

 
- Perfil de les destinatàries:  
Dones immigrades de parla no hispana més grans de 16 anys amb baix nivell de 
formació i coneixement de la llengua catalana i/o castellana.  
 
- Nombre de persones beneficiàries: 87 dones, de les quals 40 han participat del 
taller de costura. 
 
- Equip humà:  1 Educadora Social i 6 voluntàries pel taller de cosir, 8 per les classes 
de llengua i 4 pel servei de guarderia dels infants. 
 
- Avaluació:   
Hi ha hagut una alta demanda, però s’han limitat els participants per poder oferir una 
millor qualitat formativa. La demanda d’alfabetització continua sent important. 
S’han afegit classes de conversa i pràctica oral. Xerrades i tallers pràctics d’especial 
interès per a les participants. 
Hi ha hagut adquisició de material pedagògic específic per facilitat l’aprenentatge. 
En el taller de cosir, hem pogut reduir el nombre de persones per a cada grup millorant 
així la qualitat de la relació i de l’atenció. Tal i com es va plantejar amb les voluntàries, 
s’han organitzat dos grups pel taller de cosir: un d’octubre a febrer i l’altre de març a 
juny.  
El servei de guarderia pels infants, fills de les participants continua sent molt necessari, 
però hi ha manca de voluntàries. Per aquest servei s’ha adquirit materials de joc. 
 
- Reptes pel 2012:  
Seguir organitzant xerrades i tallers pràctics que siguin d’especial interès a les 
participants. 
Consolidar un equip de voluntaris per millorar l’atenció dels infants en el servei de 
guarderia. Adquirir més material de joc per atendre els infants del servei de guarderia.  
Augmentar el temps de coordinació i suport als voluntaris. 
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Iniciació a la llengua i cultura del país 
 
 
 
 
- Objectius: Aprenentatge dels conceptes bàsics de la llengua, per poder relacionar-
se millor amb l’entorn: treball, escola, sanitat…  
 
- Descripció: Classes de dues hores setmanals amb grups reduïts, segons els nivells 
de coneixement dels alumnes. Les inscripcions són a l’octubre i al gener es reobren 
places que han quedat vacants.  
 

 - Perfil dels destinataris: Persones immigrades amb poc coneixement de la llengua 
del país.  
 
 - Nombre de persones beneficiaries: 46 homes i 29 dones. 
 
 - Equip humà: Una educadora social i 8 persones voluntàries. 
      
 - Avaluació:  
Hi ha un grup de voluntaris que fa molts anys que es dedica a aquesta tasca i facilita la 
incorporació dels nous voluntaris, així com el desenvolupament de les activitats.  
Aquest any, la majoria de participants han estat més constants i l’assistència ha 
millorant. 
S’ha prioritzat l’accés als cursos de les persones no alfabetitzades i s’ha consolidat un 
grup que s’ha mantingut tot el curs i han aconseguit resultats molt satisfactoris. 
S’ha adquirit material pedagògic específic per facilitat l’aprenentatge de la llengua. 

 
- Reptes pel 2012:  
Consolidar l’equip de voluntaris amb els nous que s’han incorporat per tenir un grup de 
referència que valoren molt les persones participants. 
Augmentar el temps dedicat a la coordinació i suport als voluntaris per part de 
l’educadora social, fet que facilita el treball i el desenvolupament dels cursos. 
Augmentar els recursos didàctics i contactar amb organismes com la Direcció General 
d’Immigració. 
Augmentar el nombre de participants que acaben els cursos. 
Realitzar sessions, per part dels voluntaris, per intercanviar experiència i recursos, etc. 
i crear així una sinèrgia de treball. 
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Centre de Cultura i tallers pràctics 
 
 
 
- Objectius: Donar una formació bàsica, potenciar les relacions interpersonals i les 
actituds de diàleg i de convivència. 
 
- Descripció: Treballs en diferents tallers on es porten a terme activitats de cuina, 
costura, treballs manuals, classes de català i cultura general amb sortides formatives, 
educació sanitària i organització de la llar. 
 
- Perfil dels destinataris:  Dones amb un nivell de formació baix, amb dificultats 
socio-econòmiques i poques relacions socials. 
 
- Nombre de persones beneficiaries: 30 dones 
 
- Equip humà: 1 Treballadora Social i 5 persones voluntàries 
 
- Avaluació: El grup de voluntàries es manté constant al llarg de l’any amb l’excepció 
de que s’ha hagut de cobrir una baixa per uns mesos. Es manté la voluntària que fa de 
cangur des del curs passat, fet que permet un millor aprofitament de les activitats. I pel 
que fa la falta de constància en l’assistència a classe el grup s’ha mantingut el grup 
força estable durant els dos primers trimestres i els mesos de març i juny augmenten 
les faltes d’assistència. A final de curs totes les persones assistents valoren que han 
tret profit del curs, i que han conegut a altres persones,  Al llarg de l’any hi ha hagut 4 
baixes. Destacar que per al curs actual 2010-2011, al setembre inicien un grup de 24 
dones. Que a l’acabar l’any se’n tenen 4 baixes i 4 altes.  
 
- Reptes pel 2012: Millorar la puntualitat. Mantenir la capacitat de motivació, de 
reforçar assoliments, valorar la seva presència, de fer noves activitats i mantenir el 
nivell de cohesió grupal que s’ha establert. 
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Activa’t  
 
 
- Objectius generals: Proveir de les eines i els recursos bàsics a les persones per tal 
de    potenciar la seva autonomia personal i capacitat d’anàlisi de la seva realitat. 
Oferir un espai de formació. Generar un espai de trobada entre homes de diverses 
procedències amb problemàtiques comunes. 
 
- Objectius Específics: 
   - Objectius específics projecte Horts:  
Participar en un hort de producció respectuosa amb el medi ambient 
Compartir la producció entre l’autoconsum, els companys de projecte i l'aportació a 
Càritas, esdevenint un hort de producció de consum social. 
Adquirir els coneixements necessaris per poder gestionar un hort de producció 
ecològica. 
 
   - Objectius específics projecte Mobles: 
Participar en un taller de restauració de mobles 
Aprendre les tècniques bàsiques de restauració de mobles 
Adquirir els coneixements necessaris per poder desenvolupar aquesta tasca de 
manera autònoma . 

 
- Descripció: El projecte Activa't neix amb la finalitat de generar una ocupació (no 
remunerada) a través de dos projectes conjunts de formació (en restauració de mobles 
i horticultura) a persones que es troben en una situació d'alta precarietat en tots els 
àmbits (social, econòmic, laboral, relacional...). El projecte inclou també activitats per 
recolzar la promoció i autonomia de les persones que incideixi en la millora de la seva 
capacitat de resposta a la realitat que viuen. La producció derivada del projecte 
d'horticultura es compartirà amb les persones beneficiàries del servei d'ajuda en 
espècies de l'entitat. 
 

- Perfil dels destinataris: Homes sols, sense xarxa o amb una xarxa social sense 
capacitat de sostenir-los, amb poques o nul·les relacions socials, poca integració 
(cercles tancats), en situació d'irregularitat administrativa, amb dificultats d'idioma, 
deteriorament personal, desmotivació, poca experiència laboral, poques habilitats 
socials, amb expectatives no adequades a la situació i en una situació d'estancament 
personal.  
 
- Nombre de persones beneficiaries: 20 homes. 
 
- Equip humà: 1 educadora social (25h/setmana) 
      
- Avaluació: Durant aquest any en el projecte d’horticultura s’ha iniciat la gestió de dos 
horts “independents” cedits pels seus propietaris amb el compromís de ser gestionats 
de manera respectuosa amb el medi ambient, quatre participants del projecte s’ocupen 
de la gestió sota la supervisió de l’educadora. 
S’ha iniciat la medició quantitativa dels productes hortícoles, amb la finalitat de 
quantificar les quantitats que són destinades al consum dels productors i les quantitats 
que s’aporten a Càritas amb fins socials. 
Al projecte de restauració de mobles els participants han col·laborat activament en 
mudances, trasllats i instal·lacions. 
Durant l’any s’ha instal·lat el taller de restauració de mobles a un nou local. En la 
preparació, trasllat i condicionament, han participat tots els usuaris implicats en el 
projecte de manera voluntària i solidària. 



Arxiprestal  de  Manresa 

   Memòria 2011 

 

 16 

L’espai del taller funciona com a lloc de reunió, aprenentatge, intercanvi de 
coneixements, pràctica de convivència i socialització. 
Han col·laborat de manera conjunta en l’equipament de la cuina, amb la intenció de 
continuar realitzant l’aprenentatge de cuina elaborant plats i conserves amb productes 
de l’hort. 
 
- Reptes pel 2012: Revisió i reformulació del projecte de restauració de mobles, tenint 
en compte les possibilitats de les noves instal·lacions i de la situació estructural global. 
Trobar forats de participació i actuació i horts “independents” per que siguin gestionats 
pels participants al taller de horticultura. 
Intentar la comercialització dels productes dels horts “independents”. 
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Ateninser 

Projectes d’inserció laboral 
 
 
 
 
- Objectius Generals: 
Oferir una formació bàsica sobre atenció a la llar i a persones depenents, a dones amb 
dificultats per accedir al món laboral. 
Atendre les demandes de les famílies que sol·liciten serveis d’atenció a la llar i a 
persones depenents. 
Realitzar un suport de mediació i seguiment entre les famílies i les noies treballadores 
fins que sigui necessari. 
Diagnosticar i millorar el grau d’ocupabilitat de les participants al programa mitjançant 
un Pla de treball personalitzat amb l’objectiu que puguin accedir al món laboral de la 
manera més autònoma possible pel que fa al coneixement de l’entorn socio-laboral, 
l’idioma, les habilitats socio-laborals i les competències bàsiques de treballadora de la 
llar. 
Aconseguir que Càritas Manresa sigui, en la nostra àrea d’influència, un punt de 
referència en aquests tipus d’ofertes pels serveis que ofereix d’intermediació laboral, 
seguiment, suport i mediació i que es reconeguin aquests elements com a 
diferenciadors respecte a d’altres entitats que poden tramitar ofertes iguals o similars. 
Sensibilitzar a les famílies perquè ofereixin unes condicions de treball dignes i a les 
treballadores envers els seus drets i deures laborals. 
 
- Descripció: Projecte orientat a la inserció socio-laboral de dones nouvingudes amb 
necessitats de treball i l’atenció de famílies amb necessitats d’atenció a persones 
depenents i a la llar. Projecte de col·laboració entre Càritas Manresa i les Àrees 
Bàsiques de Salut (Abs) de L’Institut Català de la Salut (Ics).  

 
- Perfil de les destinatàries: Dones demandants de feina, nouvingudes i amb 
dificultats per accedir als circuits normalitzats d’inserció laboral, així com famílies 
demandants de treballadores per a realitzar serveis d’atenció a domicili. 
 
- Equip humà:   
 2 Educadores de Càritas (30 h/setmana) 
 1 Treballadora Social de Càritas a temps parcial (10 h/setmana) 
En coordinació amb 2 treballadores socials de les ABS i amb la participació de 6 ATS 
de les ABS i 4 Voluntàries de Càritas durant l’execució del curs.  
 
Dones ateses 
 
Nombre de persones que han realitzat el curs durant el 2011: 21 
 
OFERTES-PERSONES OCUPADES
Amb contracte nou 10
Amb contracte prevalent 27
Sense contracte nou 50
Sense contracte prevalent 32
En tràmits 11
TOTAL 130
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Famílies ateses  
 
NO COBERTES 59
SOL·LICITUD INFORMACIÓ 105
OFERTES 16
SEGUIMENT 55
TANCADES 75
ASSESSORAMENT FAMILIA 25
CONDICIONS LABORALS CUIDADORA 1
     
- Avaluació:  
El projecte Ateninser s’està convertint en un punt de referència de la ciutat en 
assessorament i intermediació en treball de la llar. Durant el 2011 hem rebut demandes 
d’assessorament i intermediació per part de famílies que tenien contractades treballadores 
de la llar, que no havien realitzat el contacte a través de Càritas i també per part de 
treballadores de la llar que han trobat feina per compte propi i demanen a Càritas 
assessorament. 
Les conseqüències de la crisi s’han endurit durant el 2011 i han afectat, en especial,  a les 
nostres usuàries, sobretot en els casos que la pressió econòmica familiar recau sobre 
elles per diferents motius.  
D’altra banda hem constatat que dones que ja havíem donat d’alta del programa han 
tornat a venir en busca de suport per l’empitjorament de la seva situació: dificultats en la 
renovació del permís de residència, pèrdua del permís pel que queden il·legals i en 
situació d’extrema vulnerabilitat (en molts casos malgrat tenir arrelament al país durant 
anys, haver cotitzat o tenir fills nascuts aquí).   
El nivell formatiu inicial de les participants al programa és de mitja molt més baix que els 
anys anteriors i moltes vegades tenen dificultats per llegir i escriure. També presenten un 
baix nivell de coneixement de l’idioma i una escassa experiència laboral. Això ha fet que 
es replantegi la planificació i durada dels cursos (80 hores), que s’incideixi en un major 
acompanyament individual i grupal durant el procés formatiu, que es realitzin avaluacions 
per detectar el grau d’assoliment dels continguts, una disminució del nombre de 
participants a 10 i que només es realitzin 2 cursos anuals. Això ens ha permès realitzar un 
acompanyament molt més personalitzat i poder tenir unes mínimes garanties que les 
participants en el programa tinguin assumides les competències bàsiques de treballadora 
de la llar i d’habilitats personals, laborals i socials que els permetin mantenir les ofertes de 
feina que es gestionen. 
 
- Reptes pel 2012: 
Informar i assessorar a les famílies sobre els canvis de la normativa sobre el Règim de 
treball a la llar i vetllar per la seva aplicació.  
Aplicar les eines metodològiques necessàries per tal de millorar la fase de tancament dels 
casos en seguiment.  
Millorar el suport als voluntaris 
Millorar els excels d’usuàries i d’ofertes per obtenir més informació de les participants i de 
les famílies 
Implementar la base de dades 
Introduir noves eines que ens permetin que a partir del diagnosi inicial, es puguin realitzar 
Plans de treball més personalitzats i fer-ne un seguiment més acurat. 
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CUIDA’T Grup de suport  
 
 
 
- Objectius general: 
Afavorir la promoció personal i millora de la qualitat de vida de les dones que treballen 
en l’atenció de persones no autònomes i del seu entorn més proper.  

 
- Descripció: Curs adreçat a persones que treballen en l’atenció a persones no 
autònomes en el seu domicili, amb una doble vessant: aprofundir en els coneixements 
que poden donar suport a la tasca que estan realitzant, sobretot pel que fa a l’atenció 
de les persones més dependents i a la vegada, dotar d’eines i estratègies a les 
cuidadores per a prevenir les situacions d’estrès i/o cansament, així com potenciar la 
seva autoestima i resoldre satisfactòriament els conflictes que han de fer front. 
 
- Beneficiàries directes: Dones treballadores de la llar que treballen en l’atenció de 
persones no autònomes en el seu domicili, que formin part de la borsa de treball del 
Projecte Ateninser, que es trobin en una situació de vulnerabilitat i de cansament 
emocional i que hagin manifestat interès en formar part del grup. Les persones que 
participen en el grup han de tenir disponibilitat per assistir-hi. 
 
- Beneficiaris indirectes: L’entorn més proper de les cuidadores, tant pel que fa a les 
seves famílies com pel que fa a la gent que atenen dia a dia. 
 
- Nombre de persones beneficiàries directes: 12 dones 
 
- Equip humà:   

- 1 Educadora Social de Càritas 
- 1 psicòloga-tallerista de Biodansa de l’Associació “La casa de les formigues”  
- Amb la col·laboració de 1 treballadora social de l’ABS de Pl. Catalunya 
(Manresa), 1 ATS de l’ABS de Pl. Catalunya (Manresa) i 3 persones 
voluntàries. 

- Avaluació: 
L’any 2010 la Biodansa ens va demostrar que va ser un element important pel projecte 
ja que facilita el treball de l’aspecte emocional. L’índex d’assistència ha estat sempre 
molt alt. Per aquests motius durant el 2011 s’ha dut a terme fins que s’ha hagut de 
suspendre degut a que la professora no era voluntària. 
Durant l’any 2011 s’ha detectat un augment considerable de síndromes d’estrès i 
angoixa. Aquest programa els suposa un espai  on expressar les seves inquietuds i 
dificultats. 
S’enforteixen els llaços d’unió i solidaritat entre les participants i el grup presenta un alt 
nivell de suport a les noves participants per a la seva integració. 
Es manté un espai de reflexió sobre la identitat professional de les participants, així 
com les condicions laborals de les treballadores de la llar i la necessitat de valorar la 
professió per la importància que té. 

 
- Reptes pel 2012 
Planificar les sessions a nivell semestral. 
Comptar amb la col·laboració d’altres entitats i de persones, que de forma voluntària, 
realitzin xerrades, col·loquis i d’altres activitats. 
Col·laborar amb psicòlegs que donin suport als grups de dilluns i dissabte (prova pilot) 
Promoure la participació de les dones en l’organització de les activitats. 
Consolidar un grup de participants que siguin referència per elles mateixes i puguin 
acollir i ser referència per a les que es vagin incorporant. 
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ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 

Reforç extra-escolar 

 
 

 
 
 
 
 
- Objectius:  
Pal·liar les desigualtats, que tots els nois i les noies puguin gaudir de les mateixes 
oportunitats en l’assoliment curricular dels estudis, tant a nivell de continguts escolars, 
suport personal i material.  
Detectar situacions de risc per tal de poder intervenir en les causes socio-familiars i 
econòmiques que afavoreixen el fracàs escolar o la inadaptació.  
Potenciar les aptituds i aspectes positius dels nens - nenes, per millorar llurs situacions 
personals i socials, així com el seu desenvolupament global. 
 
- Descripció: Realització de les següents activitats, dos dies a la setmana, durant una 
hora/dia, d’octubre a juny: 

- Classes de reforç desprès de l’horari escolar.  
- Entrevistes amb les famílies 
- Coordinació amb les escoles, instituts, serveis socials,... 
- Suport i seguiment als voluntaris 
- Aportació de materials didàctics i altres recursos pedagògics 

 
- Perfil destinataris: Dirigit a nens i nenes de primària i ESO, que necessiten suport 
en els estudis o en l’adaptació escolar, segons la valoració del seu mestre, o dels 
serveis socials, sempre que la família no els ho pugui proporcionar, per problemes 
econòmics, de comprensió o dificultats socials diverses.   
 
- Nombre de persones beneficiaries: 16 nens i nenes. 
 
- Equip humà: 1 treballadora social i 11 col·laboradors/es voluntaris/es 
 
- Avaluació: S’ha pogut mantenir els alumnes amb noves incorporacions de 
voluntaris, augmentant els dies de classe. S’ha mantingut entrevista amb les famílies a 
l’inici de curs, establint contracte de compromís d’assistència i comportament dels 
alumnes. Cal encara continuar per millorar la coordinació ambles escoles, tot i que els 
voluntaris en general porten un seguiment acurat de les notes i evolució dels alumnes. 
     
 - Reptes 2012: Consolidar els voluntaris nous aconseguits aquest any. Millorar la 
comunicació entre famílies, escoles i Càritas (tenint en compte si cal també amb 
serveis socials). Continuar amb la formació continua.  
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MEMÒRIA ECONÒMICA DE CÀRITAS 
 
 
 

 
Fons de finançament 
 
Col·laboradors  
 
La xarxa de col.laboradors que tenim en relaciona així: 
Voluntaris en parròquies 70 
Col.loradors fixes 223 
Personal voluntari 90 
Personal contractat 6 
Empreses col.laboradores fixes 120 
Empreses col.laboradores puntuals 245 
 
Amb tot això, el rendiment social estimat, valorat entre les hores dedicades a l’atenció 
a les persones i les hores pagades a professionals contractat per l’Entitat és de 1.23 
 
Subvencions 
 
ORGANISMES OFICIALS 
- Ajuntament de Manresa  
- Generalitat Adigsa (Projecte pisos de pas) 
- Servei d’Ocupació de Catalunya 2011/2012 (Digitalització i bases de dades). 
- IRPF ( Projecte Ateninser) 
 
ENTITATS PRIVADES 
- Càritas Catalunya. 
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 MEMÒRIA ECONÒMICA DE CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA - 2011 

    
    
Acollida   125.123,95
 Acollida / Atenció social 125.123,95  
    
Inserció sòciolaboral   75.970,21
 Ateninser 51.277,60  
 Activa't 24.692,61  
    
Inserció social   26.794,88
 Reforç escolar 2.874,31  
 Formació d'adults 12.386,72  
 Cuida't 5.067,62  
 Consumenys 6.362,66  
    
Habitatge   10.738,30
 Pisos acollida 10.738,30  
    
    
Comunicació i campanyes   1.356,96
    
    
DESPESES  239.984,29 
    
    
    
Socis 47.907,29  
Donatius 87.651,23  
Llegats i herències   
Campanyes 25.612,18  
Subvencions oficials 22.536,66  
Subvencions d'entitats privades 825,00  
Altres ingressos 7,63  
    
INGRESSOS   184.539,99 
    
    
Resultat exercici   -55.444,30 


