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MEMÒRIA 2013 
 
Us presentem el document resum de l’any 2013 en un format més còmode i reduït que els anys anteriors, on 
esmentem els continguts més específics ja que els més genèrics els podeu trobar en la nostra web. 
 
A Catalunya, com a la resta de l’estat, els índex d’atur arriben gairebé al 26% de la població econòmicament 
activa, i els de pobresa encara són més preocupants ja que abasten el 40% d’aquestes persones que es troben en 
atur; molt per sobre de la mitjana europea a dia d’avui. Podreu trobar dades actualitzades a l’informe FOESSA i al 
dossier de la European Anti Powerty Network EAPN. 
 
A Manresa l’atur va passar de 2.700 persones (2007) a 7.000 (2012) sobrepassant la mitjana de Catalunya. També 
és cert que durant aquest període la població total s’ha estancat de 76.635 (2008) a 75.990 (2013), i la població 
immigrant està descendint lleugerament de 13.497 (2008) a 13.966 (2012) i 12.912 (2013), de manera que ha 
passat del 18.13% (2012) al 16.99% (2013). 
 
Aquesta situació, és clar, es reflecteix en els indicadors de la nostra acció a Càritas: el nombre de persones 
acollides ha passat de 2.163 (2011) a 2.922 (2012) i 2.985 (2013); el nombre de persones ateses pels serveis 
socials de 376 (2012) i a 356 (2013), el nombre de persones en seguiment de 782 (2012) a 793 (2013). El nombre 
de recursos d’acolliment per persones de la Comunitat Europea s’ha mantingut a casa nostra en el 7% essent la 
resta extracomunitaris. I finalment el nombre de serveis prestats ha evolucionat de 7.398 (2012) a 8.074 (2013). 
En resum, veureu que respecte l’any anterior no ha augmentat el nombre de noves persones ajudades o en 
seguiment, mentre que sí que n’han augmentat globalment les ajudes o serveis prestats en un 19%. 
 
Fem notar que, de comú acord amb els Serveis socials de l’Ajuntament de Manresa, fins ara nosaltres hem atès 
prioritàriament aquelles persones més empobrides i que tenen menys d’un any d’empadronament, de manera 
que aproximadament  el 70% del col·lectiu no tenen ingressos, i el 50%  es troben en “rotació de pis abandonat”. 
Una autèntica misèria social que reclama el compromís de donar-hi respostes continuadament. 
 
Malgrat tot, hem de recordar les paraules del Papa Francesc quan diu “així com el manament de “no matar” posa 
un límit clar per assegurar el valor de la vida humana, avui hem de dir “no a una economia de l’exclusió i de la 
desigualtat”. Que sigui notícia la caiguda de dos punts en la borsa i no ho sigui la mor de fred d’un ancià, és 
exclusió. Que es llenci menjar quan hi ha gent que passa fam, és desigualtat”. Això, doncs, ens obliga a cercar 
constantment models de vida i de compromís per aconseguir que el món sigui més just i solidari. 
 
 
 

ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 
Compromesos en l'animació comunitària  hem continuat fent el suport a les parròquies convidant-les a fer 
l'anàlisi de la seva realitat i hem fet el seguiment de les que havien plantejat propostes, oferint-los animació i 
suport, així com també formació "a domicili".  
 
En el marc de formació del Consell "Mirar per veure" hem fet conèixer el document Anàlisi de la realitat 
d'exclusió social a Manresa, dissenyat, coordinat i recollit per un grup de voluntaris arxiprestals. És el fruit del 
treball de parròquies que s'han sentit capaces de fer una mirada acurada en el seu entorn més proper.  

Arxiprestal de Manresa 
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No és un document tancat ni complet, però ha permès conèixer amb més profunditat la situació actual i donar 
llum sobre el tipus d'actuacions més necessàries. 
Part de les parròquies convidades a fer aquesta anàlisi no l'han pogut dur a terme per motius diversos com pot 
ser la manca de personal en l'equip parroquial, per malaltia del rector o bé per tenir uns rols molt fixats al llarg 
dels anys que no permeten noves  actuacions.  
El document va ser presentat a l'Assemblea de Càritas Arxiprestal el dia 5 de juny, i dies més tard, el 4 de juliol, 
en roda informativa a la ciutat i als mitjans de comunicació. 
 
En la trobada interparroquial celebrada l'1 d'octubre vam compartir les inquietuds, dificultats i propostes dels 
grups parroquials assistents, vàrem comunicar el pla de visites i contactes amb totes les parròquies i es va 
proposar i consensuar el pla de formació pel curs 2013/2014. 
 
Al llarg de l'any ens hem adreçat a les comunitats parroquials, a través dels rectors o directament als voluntaris, 
amb demandes concretes, agraïments i notificacions, així com cartes obertes sobre temes que ens ocupen. Hem 
fet conèixer fragments de diferents denúncies que Càritas Arxiprestal ha fet al llarg de l'any. Sota el nom de Des 
de Càritas i amb l'objectiu de facilitar la presència de Càritas en les comunitats el mes de desembre s'inicia la 
tramesa d'un petit text periòdic per a la reflexió. 
 
Si bé el compromís de rectors i la generositat dels feligresos fan possibles la sostenibilitat de Càritas, també és 
certa la gran dificultat d'aconseguir equips de cristians compromesos que més enllà de la beneficència, en cada 
parròquia, treballin per tal que el servei de la caritat, la manifestació de l'amor envers als germans, sigui 
l'expressió de la fe i de la celebració. 
 

VOLUNTARITAT 

 
Hem modificat el protocol d'acollida al voluntari. Hem incorporat a l'acte d'acollida una voluntària que fa 
l'entrevista inicial, lliura la informació pertinent: explicació oral, tríptic informatiu, decàleg..., recull les dades 
rellevants del sol·licitant i introdueix els trets característics a la base de dades. 
Aquesta informació sistematitzada permet localitzar el perfil de voluntari que es necessita segons el projecte. 
Queda pendent actualitzar la base de dades dels voluntaris, amb o sense projecte, que es van incorporar amb 
anterioritat al recull actual. 
 
Les comunicacions que, de caire general, han estat trameses a les parròquies també les hem enviades a tots els 
voluntaris que disposen de correu electrònic. Les convocatòries per a les trobades de formació i altres 
informacions puntuals les fem via correu electrònic,  i postal per als que no en disposen. 
  
El mes d'agost un grup de voluntaris va participar, amb l'Ajuntament i altres entitats socials de la ciutat, en la 
Solidarifesta amb l'objectiu de conscienciar als ciutadans, dins els actes de Festa Major de Manresa, de la 
solidaritat ciutadana. 
 
El mes d'octubre es va col·laborar en la presentació de la pàgina web dels serveis socials de l'Ajuntament: 
“Regala temps”, que permet cercar informació sobre les diferents propostes de voluntariat a la ciutat. 
 
Dins el pla de formació s'han diversificat les actuacions fent trobades de formació general, de formació per a 
projectes i de formació sota demanda a grups parroquials. Valorem positivament l'experiència i ens proposem 
aprofundir-hi més. 
Pel que fa a la formació general del curs 2012/2013, dins el marc Mirar per veure, anàlisi de la realitat, el 24 
d'abril Rufí Cerdan ens oferí una visió planetària: Espiritualitat i sostenibilitat en un món trencat.  
El 5 de juny, com s'ha dit en l'apartat d'acció comunitària, es presentà a l'assemblea el document elaborat al 
llarg del curs: L'anàlisi de la realitat d'exclusió social. 
Pel curs 2013/2014, i dins el mateix marc genèric, ens hem proposat treballar l'acollida. En la primera trobada, 
celebrada el 5 de novembre, Rufí Cerdan ens va parlar de la necessitat d'obertura per poder acollir: “Efatà, 
obre't”. Per la segona trobada, abril del 2014, es treballarà l'acolliment des d'una vesant més pràctica i per la 
tercera, coincidint amb l'assemblea anual, grups de voluntaris parroquials i arxiprestals, en base a un 
qüestionari repartit prèviament, debatran sobre les principals preocupacions en les nostres Càritas. 
També es proposa una trobada lúdica dels voluntaris. 
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ÀREA SOCIAL 

 
SERVEI D’ACOLLIDA 

 
 
A l’acollida, l’escolta activa és un dels principals 

aspectes rellevants des dels quals s’estableix 

l’acompanyament. És l’espai de rebre  tant les 

demandes com les ofertes de qualsevol 

persona que hi acudeix.   

Aquest any el nombre de persones ateses ha 

estat pràcticament el mateix que l’any passat: 

2.985. Tot i que no són poques, podria dir-se 

que el nombre s’ha mantingut des de l’any 

passat.  

 

 

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL I SEGUIMENT 

 
Des del servei d’atenció social i seguiment es té com a objectiu treballar els diferents aspectes que fan que la 
persona pugui avançar autònomament cap a la seva inserció social i laboral. En aquest sentit enguany han estat 
ateses 356 persones amb un total de 2.078 actuacions (entrevistes, seguiments i acords). Actualment el 
decreixement de la població immigrada de Manresa és una realitat

1
, cosa que ha repercutit en un descens de la 

població atesa també a Caritas i ha permès una atenció més constant i personalitzada, incrementant 
substancialment el nombre d’intervencions per individu. 
El perfil de les persones ateses són majoritàriament del Magrib (44%) seguides per persones de la resta d’Àfrica 
(28%). Predominen les dones en un 55%. Pel que fa als ingressos un 71% de les persones ateses no disposen de 
cap mena d’ingrés. 
 
Reptes pel 2014 
Mantenir el nivell de seguiment social en les persones ateses, per tal de poder acompanyar-les en el seu 
desenvolupament integral, així com en la cobertura de les seves necessitats bàsiques. Mantenir i optimitzar la 
coordinació social entre les diferents entitats i agents socials de la ciutat. Obrir l’atenció social a nous perfils de 
persones en risc d’exclusió social. 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Anàlisi semestral de la població immigrada. 31 de desembre del 2013. Programa d’acollida, Ajuntament de Manresa. 
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SERVEI DE RECURSOS BÀSICS 

 
Quant al servei de recursos bàsics, el 2013 han augmentat les ajudes per a cobrir necessitats bàsiques respecte 

de l’any passat. Tant en ajudes econòmiques com en espècie. Principalment, els recursos s’han destinat a oferir 

suport en alimentació i habitatge, salut, primera infància i suport a l’educació.  

DETALL D'AJUDES ECONÒMIQUES
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SERVEI DE SUPORT TERAPÈUTIC 

 

El 2013 es disposa de 5 voluntaris/es de diverses vessants terapèutiques que han donat suport de forma 
individual a un total de 12 persones.  
És una atenció individual i de suport emocional. 
Tal i com es va preveure l’any 2012, durant el 2013 s’ha signat un acord de  col·laboració amb SEDIBAC (Societat 
per a l’Estudi i Difusió de les Flors del Dr. Bach de Catalunya) 
 
Reptes pel 2014 
Continuar amb aquest servei i ampliar-lo,  si la demanda dels usuaris així ho requereix.  
 

PISOS DE PAS 

 
En tota l’any 2013 han estat allotjats als pisos 7 nuclis familiars un total de 19 persones:  dues persones soles, 
una parella i tres famílies. Dos nuclis familiars amb un total de 6 persones ha assolit aquest any canviar de pis i 
viure en un habitatge pels seus propis mitjans. Hem ofert allotjament en cas de malaltia greu i hem acollit tres 
famílies noves. A final de 2013 hi ha una ocupació de 13 persones. 
 
La situació actual fa més difícil accedir a un habitatge en condicions normals de mercat. Per això s’ha augmentat 
la temporalitat a períodes superiors a l’any, que era al màxim anterior. Sempre tenint en compte que la pròpia 
persona és qui realitza el propi procés de millora.  
 
La planificació del temps d’estada va molt lligat al pla de treball que s’estableix amb la persona i/o nucli familiar 
(en els darrers 3 anys ha variat de 6 mesos a 3 anys d’estada). En tots els casos hi ha un seguiment periòdic 
d’un/a treballador/a social i enguany s’ha consolidat un grup de 4 voluntaris de l’entitat que realitzen tasques 
directes de suport al projecte.  
 
El 2013 ha estat el primer any que la llar cedida per la Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat-
Vedruna ha tingut plena ocupació. Llar destinada a dones soles o mares amb fills a càrrec i sense xarxa social, on 
s’estableix una relació d’acompanyament directe entre la Comunitat Vedruna i les residents gràcies a compartir 
espais de convivència. Comptant aquesta llar, s’ha disposat de 4 pisos per acollir de 5 a 10 nuclis familiars i s’han 
establert dues col·laboracions noves: amb la parròquia Sant Pere Apòstol i amb la Residència Sacerdotal. Amb 
aquestes, per al 2014, es compta amb una capacitat màxima de 25 places i s’amplia el perfil d’atenció podent 
oferir allotjament amb caràcter més urgent però de manera temporal a persones soles o nuclis familiars, mentre 
resolen alguna situació. 
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PROMOCIÓ I INSERCIÓ SÒCIOLABORAL 

 

FORMACIÓ GLOBAL I TALLER DE COSIR PER A DONES IMMIGRADES 

 
Enguany 93 alumnes s’han inscrit en el projecte Formació Global. 
Dividides en 6 classes simultànies, de diferent nivell, les sessions 
compaginen l’alfabetització en català (oral i escrit) amb l’aprenentatge 
de la cultura catalana i les sortides formatives. 
El curs ha tingut força més demanda que les places ofertades, ja que 
s’ha prioritzat la continuïtat en l’aprenentatge de les alumnes que van 
estudiar l’any passat. Així 65 places corresponen a antigues alumnes i 
s’han obert 28 places per a la incorporació de nou alumnat. Durant les 

classes, s’ofereix servei de mainaderes que atenen a un mitjana de 5 infants. El total de voluntaris que participen 
en les diverses tasques d’aquest projecte es de 20 persones, entre formació, servei de mainaderes i costura.  
Dins el mateix projecte, un cop per setmana es realitza el taller de costura. Enguany s’hi han inscrit 42 
participants. En el taller es fan reparacions de roba i confecció de complements.  
Reptes pel 2014:  
Reduir el nombre d’alumnes per classe oferint a l’alumnat més avançat el pas al Centre de Normalització 
Lingüística. Reorientar el taller de costura cap a un treball més grupal i cooperatiu. 
 

INICIACIÓ A LA LLENGUA I CULTURA DEL PAÍS 

 
Durant el 2013, 64 alumnes han participat del projecte d’iniciació a la llengua i cultura del país. El curs s’ha 
realitzat en 6 classes simultànies, segons el nivell de l’alumnat. Per a dur-les a terme s’ha comptat amb la 
col·laboració d’11 persones voluntàries que han fet les tasques de dinamització dels grups formatius.  S’han dut a 
terme diferents sortides culturals que han estat valorades molt positivament per als alumnes. 
Reptes pel 2014: Consolidar l’equip de voluntariat que du a terme aquesta tasca. Delimitar els nivells de forma 
que siguin més homogenis. Apropar la metodologia del programa “Lletres per a tothom”, de la Direcció General 
per a la Immigració al voluntariat perquè la puguin incorporar a les aules. 
 

CENTRE DE CULTURA I TALLERS PRÀCTICS 

 

El projecte Centre de Cultura s’orienta a obrir un espai relacional a aquelles dones mancades de xarxa social o bé 
nouvingudes al país. En aquest sentit, el grup de dones és força fluctuant, a causa de les pròpies característiques 
del grup. Durant l’espai de Centre de Cultura, s’han treballat temes formatius, com l’aprenentatge de la llengua, i 
temes més lúdics, com l’espai de labors i costura. El grup inicial es composa de 30 participants, però en tractar-se 
d’un grup obert, el nombre de participants va variant al llarg del curs. Hi ha tres voluntàries que estan realitzant 
aquest projecte.  
Enguany s’ha consolidat la col·laboració amb l’entitat Òmnium Cultural, amb qui hem realitzat tres sortides 
conjuntes  i tres tallers de cuina en els quals una participant del Centre de Cultura explicava un plat del seu país. 
Reptes pel 2014: Incrementar la cohesió del grup a través d’activitats diverses fora de l’aula. Potenciar 
l’intercanvi cultural entre les mateixes assistents. Reforçar l’equip de voluntàries amb noves incorporacions.  
 

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA - REFORÇ EXTRA-ESCOLAR 

 
Actualment en el projecte hi participen 15 alumnes i 11 persones voluntàries,  reduint el nombre d’alumnes 
atesos respecte l’any passat, a causa de l’edat d’alguns alumnes, ja no tenien cabuda en el projecte. La 
coordinació entre els voluntaris ha estat fluida i s’han acordat dues trobades l’any: una de formació i una de 
seguiment. La majoria del voluntariat del projecte manté un contacte periòdic amb els i les tutores de l’alumnat, 
cosa que es valora positivament ja que facilita la tasca de reforç escolar. 
Reptes 2014: Consolidar els voluntaris d’ aquest any. Millorar la comunicació entre famílies, escoles i Càritas.  
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ATENINSER (Atenció i Inserció Laboral) 
 

 Del curs de formació Ateninser en atenció a les 

persones i a la llar, hem seguit tenint un perfil de 

dones participants diferent respecte anys anteriors, 

dones que no havien treballat mai i que la situació 

econòmica les empeny a buscar la seva primera 

feina per sustentar l’economia familiar. Aquest 

perfil requereix invertir major temps en formació, 

orientació laboral, intermediació i seguiment en la 

inserció laboral.  

D’altra banda hem realitzat un curs d’Atenció 

Sociosànitaria per tal d’aprofundir en els 

coneixements de les cuidadores que ja havien realitzat cursos amb nosaltres antigament.  En aquest curs hi ha 

participant 13 cuidadores. Aquest any  també hem incorporat un curs d’habilitats sociolaborals pensat per les 

participants de l’Ateninser, com a un curs previ, per tal de treballar temes d’índole laboral.  Hi ha participat 8 alumnes. 

Els estralls de la crisi han fet que per primer cop, el 2013 

haguem reduït el nombre de llars ateses i d’intermediacions 

en treball de la llar. Les jornades (i per tant els salaris) han 

disminuït. També hem augmentat el nombre de cuidadores  

en seguiment ja sigui perquè s’han quedat sense feina o 

perquè la seva situació ha empitjorat. La davallada del poder 

adquisitiu de moltes famílies també ha fet més difícil mantenir 

les condicions laborals de les treballadores i la seva 

contractació. Malgrat això, cal destacar que totes les 

participants de l’últim curs de formació Ateninser han pogut 

accedir a una primera feina.  

PROCESSOS DE REGULARITZACIÓ INICIATS I RESOLTS Durant el 2013 hem seguit apostant per a la regularització 

administrativa de totes les persones que 

complien els requisits per poder-la tramitar. 

 
 
 
 

 
 

 
La participació en el projecte Cuida’t de suport a dones que treballen amb persones altament dependents s’ha 

mantingut força regular. És un projecte que neix de la demanda directa de les persones que hi participen.   
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Hi han participat un total de 49 persones distribuïdes en els 4 projectes duts a terme durant el 1013: 

Restauració de mobles: 14 persones. S’han realitzat formacions en l’ús d’eines i petites maquinàries per a la 
restauració, identificació de defectes mecànics i estructurals en els mobles a restaurar, tècniques de decapat i 
tractaments de sanejament, processos d’acabat d’acord amb les característiques del mobiliari, i han participat 
d’uns formació en instal·lacions elèctriques i reparació de petits electrodomèstics. 

Horts per l’autoconsum: 11 persones. S’han realitzat activitats d’adequació de la barraca per a l’hort, d’utilització 

i manteniment d’eines manuals i mecàniques, de planificació de cultius i distribució en superfícies, de treballs 

generals de gestió i manteniment de l’hort. 

Horts autònoms: 6 persones. S’han realitzat activitats de gestió d’horts cedits per particulars per la 

comercialització de la producció, d’adequació d’un espai en el taller de restauració per a la comercialització 

d’hortalisses, de reparació i adaptació de bicicletes per realitzar el repartiment a domicili, de planificació i 

adequació d’horts per a la producció, de cultius i maneig de planter en hivernacles de la Casa de la Culla (Camp 

d’Aprenentatge del Bages), i participació en l’obtenció de llavors dintre del projecte Esporus a l’Escola Agrària de 

Manresa. 

Per viure de l’hort: 18 persones. Projecte compartit amb l’Ajuntament de Manresa per fomentar l’autonomia de 

les persones. S’han fet activitats d’adequació d’instal·lacions per a l’hort, de presentació I maneig amb seguretat 

d’eines, de realització d’una pila de compostatge, de presentació i treballs al sòl, de construcció de bancs de 

cultiu, de presentació d’hortalisses varies i dels cicles, de plantació d’hortalisses d’hivern, de sanitat vegeta, de 

formació teòrica en agricultura ecològica i comercialització de proximitat, i visites a l’ EcoPallareta (grana de 

pollastres ecològics i venta en circuits curts). 

Reptes pel 2014: Incentivar l’alfabetització, aprofundir i/o continuar en la formació de les matèries pròpies dels 

diferents projectes incentivant la formació laboral, fomentar la responsabilitat i cohesió i cooperació entre 

participants i fomentar l’empoderament per estimular canvis i iniciatives individuals i col·lectives. 

ACTIVA’T 
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DADES ECONÒMIQUES I COL·LABORACIONS 

 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA - 2013  

  
 

Acollida   132.048,70 

Acollida / Atenció social 132.048,70  

 

Inserció sòciolaboral   114.010,52 

Servei d'orientació laboral i plans de treball individualitzat 34.415,06  

Cursos formatius 35.245,40  

Tallers ocupacionals 44.350,05  

 

Inserció social   12.485,26 

Reforç escolar i altres projectes infància 4.921,67  

Formació d'adults 7.247,10  

Dona 316,49  

 

Habitatge   12.926,72 

Pisos acollida 12.926,72  

 

DESPESES       271.471,21 

Socis 82.164,14  

Donatius 96.090,16  

Campanyes 22.923,72  

Subvencions oficials 25.959,21  

Subvencions d'entitats privades 50.654,73  

Altres ingressos 40,51  

 

 

INGRESSOS      277.832,47 

Resultat exercici          6.361,26 

 

 

Ens permetreu també exposar un element de mesura per poder comparar allò que fem. Una vegada més fem 
evident el retorn social que arriba a tenir la nostra activitat, de manera que si al pressupost comptable li 
assignem el valor 100 i hi afegim la valoració econòmica de les ajudes en espècie concedides i el treball del 
voluntariat assignat als projectes, el resultat final arriba a tenir una aproximació de 204. Per tant, podríem 
afirmar que el resultat de tota la nostra activitat social queda multiplicat per 2.04.  
 
I com que no tot són sols resultats econòmics, hem de agrair que el conjunt de tota l’activitat ha estat possible 
gràcies a la implicació de les administracions, empreses i col·laboradors habituals; però també de diferents 
iniciatives  puntuals que ens han fet costat durant el 2013, per exemple:  
 

- l'Ajuntament de Manresa, pel suport en actes solidaris i el projecte dels horts. 

- les col·laboracions amb diferents entitats: Federació AAVV, Tots som Bages, Òmnium cultural, Creu Roja,  

l'AAVV del Bari Vell, els comerciants del c/ Sobrerroca, l’Escola Agrària, etc... 

- la campanya del Tiquet solidari, i el suport de les parròquies 

- i tot el voluntariat implicat que ens ha donat un generós suport. 
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