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Membres Consell Diocesà
Mons. Romà Casanova Casanova, Bisbe de Vic i President de Càritas. 

Mn. Ramon Donada Madirolas, Delegat episcopal. 

Sr.Rufí Cerdan Heredia, Director diocesà. 

Sra. Maria Dot Padrós (fins juliol 2020) i Sra. M. Pilar Mayans Casas, Secretàries Generals. 

Sr. Jaume Magem Surinach, Administrador. 

Sra. Conxita Ferre Vall, Responsable d'Acció social. 

Sra. Montserrat Roca Tort, Consellera representant de l'arxiprestat de l'Anoia - Segarra. 

Sr. Manel Parreño Jimenez, Conseller representant de l'arxiprestat del Bages Nord. 

Sra. Teresa Cima Mollet, Consellera representant de l'arxiprestat del Bages Sud. 

Sr. Xavier Puigdevall Puigmasdevall (fins juny 2020), Sr. Enric Arau (fins desembre 2020)
i Sr. Carles Deniel Sánchez, Consellers representant de l'arxiprestat  Guilleries - Congost.

Sr. Josep Ferrer Rojas, Conseller respresentant de l'arxiprestat del Lluçanès. 

Sra. Josefina Farrés Arderiu, Consellera representant de l'arxiprestat de Manresa. 

Sr. Josep Riera Fonts, Conseller representant de l'arxiprestat del Moianès. 

Sr. Joan Maria Roig (maig 2020) i Casilda Gómez De la Peña,
Conseller/a representants de l'arxiprestat del Ripollès. 

Sra. Núria Callís Areñas, Consellera representant de l'arxiprestat Ter - Collsacabra.

Sr.  Jeroni Vinyet Benito (fins juny 2020) i Sr. Albert Trujillo Alcover,
Consellers representants de l'arxiprestat de Vic. 

Sr. Josep Mª Pratsobrerroca Matavera, Conseller per designació del director.

Sr. Fran Quirós San Roman, Secretari Tècnic 

 

Presentació
El propòsit de la memòria de l’exercici és comunicar i comunicar-nos què és el més 
rellevant de la nostra activitat. I les xifres i els indicadors ens ajuden a copsar la 
dimensió global de la feina feta i els perfils sociològics de les persones que hem tingut 
al costat, però no transmeten el que per nosaltres és fonamental, la vida comunicada 
i compartida. Intentem però, il·lustrar aquest intangible amb retalls de testimonis que 
també trobareu a les pàgines següents. 

Quan mirem enrere, aquest cop no podem deixar de sentir el calfred del patiment 
addicional que ha comportat la pandèmia. No podem oblidar la soledat intubada, 
els enterraments sense funeral ni comiat, ni l’esforç de molts professionals, i per 
descomptat dels nostres voluntaris que, armats amb les justes mesures preventives, 
han posat ànima a la solidaritat.

Tampoc podem deixar de veure les fuetades doblement cruels que la malaltia està 
deixant entre els nostres germans més afeblits, en la seva salut, en la manca de 
feina, en la indignitat del recer, en les expectatives dels joves i dels nens. I així mateix 
constatem com, a pesar dels esforços de tantes persones treballadores de l’àmbit 
social, les polítiques pal·liatives, sempre insuficients, que els governs estan ruixant 
entre els diversos col·lectius d’afectats, quan han d’arribar als més empobrits, són 
gotetes pràcticament evaporades.

A Càritas ens repetim sovint que volem acompanyar processos d’alliberament personal, 
no pal·liar necessitats. Per aquesta raó ens esforcem en la formació, a treballar la 
inserció socio-laboral amb iniciatives com les de Moda re- que, tot i ser incipients, 
ens marquen un camí que volem seguir amb fermesa. Malgrat aquests propòsits no 
hem deixat de banda, ans al contrari, ni la inclusió social ni l’atenció a les necessitats 
bàsiques.

Tot plegat ara que fem recompte, no ignorem que ens quedem curts, molt curts, però 
plens de gratitud per totes les persones, entitats i institucions, sòcies permanents o 
ocasionals que ens han fet costat amb donacions generoses, i per tantes energies 
esmerçades pels agents de la nostra Càritas diocesana. Una Càritas que, sense deixar 
de ser moltes, és cada cop més una sòlida comunitat diocesana.

Són temps de treball dur, de mirada atenta perquè els canvis ens sorprenen i ens 
depassen. Són temps de conrear el silenci per comunicar a Déu les nostres impotències 
sense deixar d’estimar i servir, però també per cridar profèticament les injustícies 
mentre compartim les nostres esperances.

Rufí Cerdan Heredia. Director de Càritas diocesana de Vic

L'esperança és audaç, sap mirar més enllà de 
la comoditat personal, de les petites seguretats 
i compensacions que estrenyen l'horitzó per a 
obrir-se a grans ideals que fan la vida més bella 
i digna. Caminem amb esperança.
Encíclica Fratelli Tutti
Papa Francesc (corregida)
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Dades rellevants 2020

Participants 

Participants

Llars     

Rostres i situacions socials

5.039

3.014

2.856
Dones

Equips i  projectes 

Equips de Càritas

Persones voluntàries 

Persones contractades

Projectes diferents

Cost econòmic 

45

904

53

34

2.056.198,60€
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.

54%

Famílies
amb fills

58%

En edats de 30
i 64 anys 

76%

Procedents d’altres 
païssos

33%

Situació
administrativa 

irregular

55%

En situació 
d’atur 

55%

En situacions 
habitacionals 

insegures*

2.183
Homes
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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 incrementat 
el nombre d’ajuts 
econòmics per a les 
persones. 
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. 
La majoria de projectes 
grupals 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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Salvador 
Corcelles i Ortinez
Soci de Càritas Arxiprestal 
d’Anoia-Segarra 

Núria Escalé  
Treballadora de Càritas 
Diocesana de Vic

Tinc 38 anys, estic casat, 
tinc dues filles de 4 i 3 anys. 
Vaig venir del Marroc al 2017. 
Càritas m'ha ajudat molt, en 
moltes coses, he estudiat 
català, tinc un diploma en 
agricultura, un diploma en la 
construcció de pedra seca. 
Vaig estar participant en els 
horts de Càritas fins que 
vaig tenir l'oportunitat de 
treballar gràcies al programa 
ACOL, per un període d'un 
any. Moltes gràcies a la gent 
de Càritas.

Sóc soci de Càritas des de 
fa anys i uns quatre que 
en sóc voluntari. El fet 
de ser un organisme de 
l'Església Catòlica dedicat 
a la gent més desvalguda 
em va fer escollir aquesta 
última opció i així poder 
ajudar i col·laborar amb el 
que fos més avinent. Les 
fortes arrels cristianes de la 
meva família varen influir 
en aquest triatge, i me'n 
sento orgullós, content i 
reconfortat.

Les nostres veus

Més enllà de la qüestió 
professional, el fet 
de poder ajudar i 
assessorar les persones 
estrangeres en la 
realització dels seus 
tràmits legals, saber 
que els puc ajudar a 
fer la vida aquí una 
mica més fàcil  i més 
accessible,  suposa per 
mi una satisfacció i un 
benefici personals, que 
va més enllà de la meva 
professió.

Zoubir El Krada     
Participant de Càritas 
Arxiprestal de Manresa

Col·laborar a Càritas 
m’aporta un sentiment de 
gratitud  cap a les persones 
que venen i que, malgrat la 
seva situació, ens mostren 
el seu agraïment amb un 
gran somriure. Sempre se 
n’aprèn! Treballar per al 
poble i ajudar  les persones 
ha format i forma part de 
la meva manera de ser. I 
des d’on millor que des de 
Càritas? Poder solucionar 
problemes dels qui ho 
passen malament, els 
nouvinguts... És el repte que 
tenim i al qual intentem 
respondre, encara que a 
vegades ens queda alguna 
recança de no haver sabut o 
pogut fer-ho millor.

Maria Rodríguez  
Voluntària de Càritas 
Parroquial de Sant Vicenç 
de Torelló
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8
Jornades laborals i mitja de 
dedicació tècnica

898.722,63€
Cost del programa

30
Equips de Càritas

267
Persones voluntàries

Un Gest amb les 
persones que acollim i 
acompanyem

Programa d'Acollida i acompanyament social

2.755
Programa d'Inclusió social

1.130
Programa d'Acompanyament sociolaboral i d’economia solidària

549
Programa per a un Habitatge digne

73

Programa d’Acollida i 
acompanyament social
Acollim i acompanyem les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social 
en la cobertura de les necessitats bàsiques per viure-hi dignament i millorar la 
seva situació personal i social.

Participants

12 CÀRITAS DIOCESANA DE VIC - MEMÒRIA 2020

2.755
Llars

5.859
Persones beneficiades
(persones ateses i les seves 
famílies)

Acollida a Càritas Arxiprestal de Vic (Autora: Alba Peralta)

Llars
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Serveis d'acollida i acompanyament social
Acollir, escoltar, orientar i acompanyar, individualment o grupalment, les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

2.364
Participants

97
Persones voluntàries   

El grup de treball Diocesà 
d’acollida ha continuat 
treballant en la construcció 
d’un Model d’Acollida i  
acompanyament social. 

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

28
Serveis d’ acollida al territori

Es va posar a disposició 
un telèfon diocesà 
d’emergència en la 1a 
onada de la pandèmia
Es van atendre 24 trucades
i missatges de WhatsApp.

Espais socioeducatius grupals
Fomentar el vincle interpersonal i el suport mutu entre persones  a través 
d’una activitat en grup.

25
Persones han participat en 
l’espai Maritxu de Manresa

4
Persones voluntàries  

Els grups socioeducatius 
han estat afectats per les 
mesures de la Covid-19. En 
els períodes que no s'ha 
pogut fer treball grupal 
s'ha fet un acompanyament 
individual i/o familiar.

64
Persones (mares i fills) han 
participat en el projecte EL Niu 
de Manresa

Servei d’Ajuts econòmics

Atenció a les necessitats bàsiques
Facilitar l’accés de les persones a la cobertura de les necessitats bàsiques per 
garantir els seus drets a viure dignament.

1.681
Participants

3.068
Ajuts

Els ajuts econòmics s’han 
destinat majoritàriament
a alimentació 26% i a
salut 19%

Hem facilitat ajuts 
econòmics per ajudar a 
cobrir les  necessitats 
bàsiques, com a part del 
procés d’acompanyament.

S’han gestionat 20 targetes.

Caritas d’Anoia-
Segarra va posar en 
marxa un projecte 
d’acompanyament a les 
persones per tramitar 
ajuts públics com la 
Renda Garantida i 
l’Ingrés Mínim Vital.
13 participants han estat 
acompanyats.
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Amb l'objectiu de dignificar 
l'entrega d'aliments, el 
Rebost solidari de Vic 
va canviar el model de 
distribució mitjançant 
un sistema que permet 
a la persona escollir els 
aliments en funció de 
les seves preferències o 
necessitats. 

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Contenidor de roba a Artés

Roba

1.029
Participants. Robers

115
Participants.
Botiga Moda -Re

Les  Càritas de Sallent,
Artés i Manresa han 
apostat per dignificar 
l’entrega social de roba 
facilitant vals econòmics 
per a la botiga de segona 
mà Moda –Re, ubicada a 
Manresa.

17
Robers parroquials

73
Persones voluntàries

8
Nous contenidors

Mobles i parament de la llar

21
Persones voluntàries

179
Participants

Alimentació

20
Punts de distribució
d’aliments

1.632
Participants

170
Persones voluntàries

Amb motiu de la 
pandèmia,  en molts 
municipis ha augmentat 
el treball en xarxa 
entre algunes Caritas 
parroquials  i altres 
entitats públiques 
i  privades per tal de 
garantir l’alimentació a 
les persones en situació 
de vulnerabilitat social.

Les dificultats en les 
gestions i tràmits 
pels processos de 
regularitzacions a 
estrangeria van augmentar 
considerablement. Com a 
conseqüència, la bretxa 
digital deixa a moltes 
persones amb situació de 
més vulnerabilitat. 

Servei d’assessorament i orientació jurídic
Assessorar, orientar i acompanyar les persones en diversos àmbits administratius i jurídics. 

125
Participants

90
Intervencions

81
Homes

44
Dones

1
Menjador social

126
Participants 

23
Persones voluntàries
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Programa d’Inclusió social 
Vetllem perquè 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.

3
Jornades i mitja de
dedicació tècnica

253.125,86€
Cost del programa

1.130
Participants

204
Persones voluntàries

15
Equips de Càritas

Suport a l'escolarització
Reforç escolar - Eixamplant horitzons - Racó de Somnis - Proinfància - Somnis de sorra

201
Infants i adolescents

78
Persones voluntàries  

10
Equips de Càritas

34
Entitats col·laboradores 

 A conseqüència de la 
pandèmia les activitats 
s’han vist afectades al llarg 
de l’any. Tot i així, s’ha 
vetllat per la participació  
dels infants i joves en les 
activitats, especialment en 
les d’estiu.

Suport a les competències lingüístiques i digitals 
Grups de conversa en català - Cursos de llengua i alfabetització - Activitats complementàries 
d’aprenentatge de la llengua - Família i Escola - Lletres per a tothom - Mòdul A Certificat 
d’Acollida - Projecte Llevat - Parlem - Alfabetització digital espai @

587
Participants 

87
Persones voluntàries  

5
Equips de Càritas
  

El desenvolupament de les 
activitats d’aprenentatge 
de la llengua  es va 
veure alterat per les 
circumstàncies ocasionades 
per la pandèmia. Malgrat 
tot, es van poder reprendre 
algunes activitats 
adaptades a la normativa.

Tallers inclusius
Tallers de costura - Tallers d’horticultura - Tallers de dibuix - Tallers d’activitats manuals

Malgrat que la pandèmia 
no ha permès les trobades 
grupals, hem continuat  
fomentant els espais de 
trobada  i relació en espais 
adequats i segurs.

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

58
Participants 

11
Persones voluntàries

5
Equips de Càritas

Presentació del Projecte Fars de Càritas Interparroquial de Torelló
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Suport a les persones grans
Atenció i acompanyament a la gent gran - Fem companyia - Àpats a domicili - Punt de trobada 
Projecte Fars - Passegem plegats

43
Participants 

12
Persones voluntàries  

4
Equips de Càritas

S‘ha vetllat per seguir 
oferint suport i companyia 
a les persones grans, 
especialment afectades 
per la situació d’aïllament 
i solitud que han provocat 
les mesures de confinament 
i distància social.

Atenció especialitzada a víctimes
de la violència de gènere
Llar d’Acollida

7
Dones

5
Infants  

7
Ingressos de famílies 
acollides

7
Sortides de famílies 
acollides
  

La Llar ha continuat sent 
un espai de protecció per a 
dones i els seus fills i filles, 
víctimes de la violència 
masclista. 

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Programa d’inserció sociolaboral
i 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.

549
Participants

52%
Participants sense permís 
de residència ni treball

70%
Estan a l’atur i busquen 
feina

496
Participants en els 
projectes i accions 
d'orientació laboral 

72%
Dones

28%
Homes

180
Participants en el servei 
d’intermediació laboral

62
Participants en 
cursos pre-laborals i 
professionalitzadors

6
Accions formatives 
pre-laborals i 
professionalitzadores

7
Participants en projectes 
d’economia social i solidària

91
Persones inserides

3
Equips de Càritas a
Manresa, Vic i Igualada

45
Persones voluntàries 

11
Professionals contractats 
(amb dedicació equivalent a 
7 jornades laborals)

91
Empreses i entitats 
col·laboradores

500.137,63€
Cost del programa

La crisi social i sanitària
ha fet augmentar
significativament el nombre
de persones que s’han
quedat sense feina, 
afectant
principalment les persones 
en situació administrativa
irregular i/o que treballen 
en l’economia informal.
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Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Entrega de diplomes Curs organitzat per Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra

Projectes d’orientació laboral i intermediació
Itineraris d’inserció sociolaboral

248
Participants segueixen 
itineraris d’inserció

128
Participen en tallers de 
competències, recerca de 
feina i mercat de treball 

150
Persones que han 
participat en  processos 
de selecció laboral

253
Ofertes rebudes

91
Insercions:

60%
A domicilis particulars

32%
En empresa ordinària

8%
Empresa d'inserció

53%
Amb contracte

47%
Sense contracte

Insercions laborals per sectors professionals

66
Acompanyaments
a llocs de treball

14
Regularitzacions a través 
d’un contracte de feina.
(3 contractats a Càritas a través 
del Programa ACOL del SOC - 
Treball i Formació per a persones 
que obtinguin una autorització 
de residència temporal per 
circumstàncies excepcionals i 
accedir a un contracte laboral que 
ofereix una entitat social).

Accions formatives pre-laborals
i cursos professionalitzadors

39
Participants als cursos 
professionalitzadors

23
Participants als tallers 
pre-laborals

30
 Persones voluntàries 

16
Participants Curs d’atenció 
sociosanitària a Igualada

6
Participants Curs d’atenció a 
les persones grans a Vic

7
Participants Curs d’auxiliar 
de cuina a Vic

14
Participants al Curs de 
polivalència agrària

9
Participants al Pretaller 
Reciclem

Es van adoptar les mesures 
necessàries per poder 
dur a terme les accions 
formatives programades 
tot promovent els itineraris 
formatius per tal de 
millorar l’ocupabilitat i 
les oportunitats de les 
persones que acompanyem. 

10
Participants al curs 
d'introducció al treball
a la llar

Treball a la llar

23%

Serveis

3%

Hosteleria

57%

Indústria

2%

Agricultura

6%

Comerç

9%
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Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Projectes de comerç just i economia solidària

S’aprovà en assemblea la creació de l’Empresa d’inserció 
Treball digne. Al llarg de l’any s’anà  gestant el procés de 
constitució. 

El mes de febrer del 2020 tingué lloc l’obertura de la botiga 
Moda -Re a Manresa, amb un 91% de vendes assolides. 

Aquest any 2020 hem tancat el projecte Itinera i la botiga 
“De mà en mà” de Càritas Arxiprestal d’Anoia- Segarra per 
incorporar-se al projecte de Moda -Re.

Després de 5 anys fent camí amb Casal Claret i l’Associació 
Tapís, el projecte Oikia també  ha tancat les seves portes.  

5
Projectes diferents

3
Punts de venda de productes

1
de comerç just

2
de roba reciclada i recuperada

7
Persones contractades

Programa per a un Habitatge digne
Acollim i acompanyem  les persones i les 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.

Pis d'Acollida temporal de Càritas Arxiprestal de Manresa

14
Pisos d’acollida temporal 
(pisos d’inclusió)

72
Places 

5
Equips de Càritas: Anoia 
- Segarra, Manresa, Vic, 
Torelló i Ripoll. 

11
Persones voluntàries 

6
Professionals contractats (amb 
dedicació equivalent a 1 jornada
 i mitja laboral)

140.573,14€
Cost del programa

Itinera i botiga de roba de Mà en Mà de Càritas Arxiprestal d’Anoia-Segarra, Serveis 
agropaisatgístics de Càritas Arxiprestal de Manresa, Oikia i la botiga de roba Moda -Re de 
Càritas Diocesana de Vic. 
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Pisos d’inclusió social

73
Participants 

43
Unitats familiars

67%
Homes

33%
Dones

25%
Infants

35%
Joves de 18 a 30 anys

3
Persones grans 

soles

10
Persones amb 

malaltia mental 
diagnosticada

8
Joves extutelats

14
Joves migrats sols 
en risc d’exclusió

5
Famílies 

monoparentals
Parelles amb fills

Perfils de persones i famílies acollides als pisos

3

18
Persones noves en el projecte 

662
Intervencions realitzades

393
Visites presencials d’acompanyament

Sortida dels participants per canvis favorables en la 
seva situació

L’esclat de la crisi sanitària ha comportat 
un augment de la precarietat social i 
econòmica, ha agreujat encara més la 
problemàtica per  mantenir una llar digna i 
ha limitat l’accés a un habitatge de lloguer  
social,  fet que ha suposat allargar les 
estades en els pisos d’acollida temporal.

5
Habitatge de lloguer
sol o compartit 

4
En habitacions rellogades 

2
De retorn amb familiars
o amics 

1
Retorn al país origen

Un Gest amb les 
persones que fem Càritas
Persones voluntàries  

904

114
Nous voluntaris 

125
Baixes

101.874 
Hores de dedicació de 
persones voluntàries i 
contractades                  

Persones contractades

53
Animació comunitària

45
Formació

20
Persones voluntàries 
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Càritas parroquials,
interparroquials i arxiprestals Accions formatives

Les persones que fem Càritas

68%
Dones

12%

18-29 anys

8%

30-49 anys

20%

50-64 anys

60%

+ de 64 anys

32%
Homes

Malgrat la pandèmia, hem mantingut  l’esperança d’un món millor, descobrint la creativitat 
que hi ha entorn la Solidaritat, l’oportunitat per fer accions innovadores, i trobant altres 
maneres de relació i comunicació. 

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Des del si del projecte, les persones han  
continuar sent  acompanyades per part 
dels equips i han integrat totes les mesures 
sanitàries necessàries per poder viure i 
conviure amb tranquil·litat en un context. 
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Animació comunitària 
L’animació comunitària és l’acció  per la qual es posa la comunitat cristiana 
en estat de resposta davant els reptes de la marginació i la pobresa, de cara a 
crear les condicions necessàries per a la transformació social.

S’han realitzat 2.408 hores d’acompanyament a les Càritas parroquials.

S’han realitzat 11 comissions diocesanes i arxiprestals i 11 grups de 
treball diocesans. 

Vetlla pregària de Nadal en format virtual, amb més de 80 persones 
connectades. 

Assemblea diocesana - Juliol 2020

Un Gest amb les persones que fem Càritas

La formació
La formació és una eina que permet millorar la nostra acció i contribuir a 
transformar la realitat social. 

20 Formacions realitzades
Jornada Diocesana: Com acompanyar en temps de pandèmia 

Àmbit diocesà  
La transmissió Intergeneracional de la pobresa  
Prevenció i acompanyament de la solitud no desitjada 
Les cures i el treball a la llar
Formació en COVID
Acompanyament equip i junta directiva 
Diagnosi sobre el mercat de treball local 
Formació de nous directius i mossens
Comunicació virtual a través de plataforma Teams 
Formulació i gestió de projectes
El treball comunitari  

Àmbit arxiprestal i parroquial
Com acompanyar persones en situació irregular 
La Mentoria social 
Creixement personal i autoconeixement 
Taller de comunicació i benestar 
El Treball en equip
Formació en Excel 
Claus per a l'acompanyament
Formació bàsica Càritas i el voluntariat
L’acompanyament emocional educatiu

Les persones que formem 
part de Càritas hem 
participat activament 
en diferents espais de 
formació per dinamitzar 
l’acció social en el territori 
i donar sentit a la nostra 
activitat.

32
Alumnes en
Servei comunitari

3
Alumnes en pràctiques 
formatives
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Un Gest de col·laboració 
amb la societat

Socis

396
Col·laboracions

Treball en xarxa

Donants 

480
Organismes oficials  

70
Associacions i institucions

29
Fundacions

22

El compromís, la solidaritat i la col·laboració de les empreses i institucions ha 
estat necessària per contribuir des dels nostres projectes socials a combatre 
la pobresa i la injustícia social.

S’han obtingut 185 col·laboracions d’empreses i institucions.                                        

El projecte Entitats amb cor cerca el suport d’empreses, fundacions i 
institucions compromeses amb la societat. Aquest suport pot ser econòmic, 
en prestació de serveis, en espècies o en pràctiques laborals.                                                                       

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

Inauguració de la botiga Moda -Re a Manresa. Febrer de 2020

30 CÀRITAS DIOCESANA DE VIC - MEMÒRIA 2020
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ORGANISMES OFICIALS

Consells Comarcals d‘Anoia, 
Ripollès, Osona i Bages
Diputació de Girona

Generalitat de Catalunya:
Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
Departament de Treball, 
afers socials i família
Secretaria d’Igualtat,  
Migracions i Ciutadania
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària
Institut Català de les dones
Institut català d’ Assistència 
i Serveis Socials
Ferrocarrils de la Generalitat
Serveis Territorials 
d’Ensenyament

Ministerio de Sanidad, 
Servicios sociales e  
Igualdad
Centres d’Assistència 
Primària de Vic,  Manresa i 
Igualada
Consorci del Lluçanès
Tots els Ajuntaments dels 
municipis on hi ha Càritas 

FUNDACIONS

Atlàntida
Girbau
Casa Caritat de Vic
La Caixa
Convent Sta Clara
Sant Miquel dels Sants
Centre Mèdic 
Psicopedagògic
MAP
Banc d'Aliments
Antoni Serra Santamans
Sanitària Sant Josep
Francisca Roviralta
Mútua Igualadina
Josep Trueta
Alícia
Josep Comas Puigcercós
Clear (Residència Saits)
Formació i Treball
Tomàs Canet
Universitària FUB
Antiga Caixa Manlleu
Hospital de la Santa Creu

ASSOCIACIONS I
INSTITUCIONS
ADFO (Associació Disminuïts 
Físics d’Osona)
AMPANS (Associació 
manresana de Pares de 
Nens Subdotats)
Seminari de Vic
Sindicats UGT / CCOO /CITE
El Tupí
Universitat de Girona
Universitat de Vic - 
Universitat Central de 
Catalunya
Casal Claret
Solidança
Aplec
Tapís
Creu Roja Osona i Bages
Sant Tomàs 
Casal de l'Església de 
Manresa
Consorci Hospitalari de Vic
Consorci per a la 
Normalització lingüística
Agrupament Torxa
Escola d'adults de Vic i 
Manresa
Vic Comerç
Col·legi d'advocats de 
Manresa
Cooperativa La fera ferotge
Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus
Vetllada de Cuina Solidària
Clínica Sant Josep
Escola l’Escorial
Residència Germanetes del 
Pobres
Unió Excursionista de Vic

Un Gest de col·laboració amb la societat

Un Gest de comunicació i 
sensibilització

Seguidors  en les xarxes socials 

4.931
 Accions de difusió   

 Accions de sensibilització   

Impactes als mitjans de comunicació

94
Campanyes

9
Accions d’incidència social

22
Hem comunicat el que fem i com ho fem a través dels notres canals i de la 
incidència en els mitjans de comunicació presents a la nostra diòcesi. 

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

CÀRITAS DIOCESANA DE VIC - MEMÒRIA 2020 33
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Hem conscienciat sobre  les causes de la injustícia social i hem convidat la 
societat a la implicació i al compromís

9 Campanyes institucionals realitzades
Tot l’any
Cada gest compta

Abril
A la teva propera declaració de la renda, Millor2
Les necessitats s’han triplicat. Càritas X 3

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

Octubre
Ens movem pel treball decent

Novembre
Ningú sense llar: no tenir casa mata
La pobresa també rebrota

Desembre - Nadal
Bon Nadal, però per a tothom
Cors solidaris

Un Gest de comunicació i sensibilització

Presentació informe FOESSA a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Gener 2020

A Càritas hem impulsat 
3 campanyes per tal de 
sensibilitzar i aconseguir 
suport econòmic per fer 
front als efectes de la 
pandèmia.

22 Actes d’incidència social:
participació en jornades i debats, fires i 
mostres, etc. Destaquem la presentació 
pública de l’Informe FOESSA en el marc de 
la Universitat de Vic
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DESPESES -2.056.198,60
Acció social -1.792.559,26
Acollida, atenció social i acompanyament -898.722,63
Acompanyament sòciolaboral i economia social -500.137,63
Inclusió social -253.125,86
Habitatge -140.573,14
Desenvolupament institucional -140.761,22
      Animació comunitària -69.661,29
      Formació -14.250,61
      Voluntariat -19.297,25
      Gestió de la informació -23.554,88
      Entitats amb cor -13.997,19
Comunicació i sensibilització -47.115,52
Cooperació internacional -14.376,34
Manteniment de l'immobilitzat no dedicat a projectes -30.591,08
Serveis Generals -30.795,17
   
INGRESSOS 2.082.691,33
Fonts privades 1.384.173,65
Col·laboradors periòdics 172.538,05
Donants 480.612,00
Campanyes 54.624,30
Herències i llegats 282.540,01
Entitats privades 309.629,94
Prestació de serveis / Vendes 66.997,04
Aportació persones ateses 17.232,31
Fonts públiques 597.891,10
Subvencions fons social europeu 37.508,92
Subvencions d'àmbit autonòmic 195.179,63
Subvencions d'àmbit local 209.419,44
Aportació IRPF aplicat a l'acció social 155.783,11
Altres fonts 100.626,58
Aportacions en espècie 96.968,32
Altres ingressos 3.658,26
   
Resultat operatiu de l'exercici 26.492,73
   
Despeses extraordinàries -40.475,94
Ingressos extraordinaris 210.000,00
Resultats extraordinaris 169.524,06
   
Despeses de la gestió dels llegats condicionats -7.122,23
Ingressos de la gestió dels llegats condicionats 16.634,47
Resultat gestió dels llegats condicionats 9.512,24

Despeses botiga Moda -Re -100.297,52
Ingressos botiga Moda -Re 55.337,21
Resultat botiga Moda -Re -44.960,31 

RESULTAT                                                                                                               160.568,72                                                                                                         

36 CÀRITAS - ARXIPRESTAL DE MANRESA - MEMÒRIA 2020

INGRESSOS

2.082.691,33€
RESULTAT OPERATIU DE L'EXERCICI

26.492,73€

DESPESES

-2.056.198,60€

Un Gest de transparència
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On ens podeu trobar
AIGUAFREDA. C/ Pont, 13 - 08591 Aiguafreda - 93 844 01 04 
ARTÉS. Pl. Església, 9 - 08271 Artés - 93 830 51 11 
BISAURA. C/ Emma, 11-13 - 08580 Sant Quirze de Besora - 93 855 04 22 
CALAF. C/ Sant Jaume, 3 - 08280 Calaf - 93 869 85 40
CALLDETENES. Pl. Vella, 5 - 08506 Calldetenes - Tel. 93 889 33 37 
CALLÚS. Psg. Anselm Clavé, 19 - 08262 Callús - 93 836 00 31 
CASTELLTERÇOL. C/ Pabordia, 3 - 08183 Castellterçol - 93 866 81 83
CENTELLES. C/ Estrangers, 6 - 08540 Centelles - 93 881 10 32 
EL FIGARÓ. Rectoria - 08590 El Figaró - 93 842 90 78 
FOLGUEROLES. Rectoria - 08519 Folgueroles - 93 812 23 17
GURB Rectoria - 08503 Gurb - Tel. 93 886 15 55
HOSTALETS DE BALENYÀ. Pl. Bosch i Jover, 9 - 08550 Balenyà - 93 889 83 59  
IGUALADA. C/ Roca, 3 - 08700 Igualada - 93 803 27 47
MANLLEU. C/ Madirolas, 1 - 08560 Manlleu - 93 851 12 87 
MANRESA. Baixada de la Seu, 3 bxs - 08240 Manresa - 93 872 15 42
MALLA Rectoria   08519 Malla - Tel. 93 812 40 77 
MOIÀ. Pl. Major, 2 - 08180 Moià - 93 830 02 44 
NAVARCLES. C/ Ample, 15 - 08270 Navarcles - 93 831 01 10 
OLOST. Pl. Major, 9 - 08516 Olost - 93 888 00 77 
PERAFITA. Rectoria - 08589 Perafita - 93 853 02 61 
PRATS DE LLUÇANÈS. C/Major, 43 - 08513 Prats de Lluçanès - 93 856 01 81 
RODA DE TER C/ Pere Almeda - 08510 Roda de Ter - Tel. 93 854 01 03
RIPOLL. C/ Dr. Raguer, 12 - 17500 Ripoll - 972 70 02 43  
SALLENT. C/ Clos, 1 - 08650 Sallent - 93 820 62 82 
SANTPEDOR. Pl. Església, 3 - 08251 Santpedor - 93 832 00 82 
SANT BARTOMEU DEL GRAU. Rectoria - 08519 Sant Baromeu del Grau - 93 888 00 77 
SANT FELIU DE CODINES. Pl. Rectoria, 1 - 08182 Sant Feliu de Codines - 93 866 01 21
SANT FRUITÓS DE BAGES. Pl. Sant Josep, 4 - 08272 Sant Fruitós de Bages - 93 876 01 92 
SANT HILARI SACALM. C/ Rectoria, 4 - 17403 Sant Hilari Sacalm - 972 868 222  
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ. C/ Església, 3 - 08512 Sant Hipòlit - 93 857 01 32 
SANT JOAN DE LES ABADESSES. Pg. del Compte Guifré, 8 - 17860 Sant Joan de les Abadesses - 972 72 00 13
SANT MARTÍ DE CENTELLES Rectoria - 08592 Sant Martí de Centelles - Tel. 93 886 15 55 
SANT PERE DE TORELLÓ. C/ Terricabras, 5 - 08572 Sant Pere de Torelló - 93 858 40 80
SANT VICENÇ DE CASTELLET. C/ Montseny, 3 - 08295 Sant Vicenç de Castellet - 93 833 01 02 
SANT VICENÇ DE TORELLÓ. Av. del Castell, s/n – 08571 Sant Vicenç de Torelló - 93 858 40 80  
SANTA EUGÈNIA DE BERGA. Pl. Nova, 1 - 08507 Santa Eugènia de Berga - 93 885 62 04
SANTA MARGARIDA MONTBUI. C/ Placeta, 6 - 08710 Sta Margarida Montbui - 93 803 47 37  
SEVA. C/ Rectoria, 1 - 08553 Seva - 93 884 00 55
TARADELL. C/ pl. Rectoria, 1 - 08552 Taradell - 93 842 90 79 
TONA. Pl. Església, 12 - 08551 Tona - 93 812 40 77 
TORELLÓ. Placeta de Mn. Fortià Solà, 1 - 08570 Torelló - 93 859 03 40 
VACARISSES. Pl. de l’Església, 15 - 08233 Vacarisses - 93 835 91 02 
VALL DE CAMPRODON. Pl. Santa Maria, 7 - 17867 Camprodon - 972 74 01 36  
VILANOVA DEL CAMÍ. C/ St. Jordi, 16 - 08788 Vilanova del camí - 93 806 09 73 
VIC. C/ Sant Just, 3 - 08500 Vic - 93 885 16 42

A Càritas ens importa la salut del nostre planeta, 
el paper per imprimir aquesta memòria provè de 
fonts sostenibles i certificades.
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Tel. 93 886 0483
correu@caritasbv.cat
www.caritasbisbatvic.cat                                                          

Torras i Bages, 4                                 
08500 Vic                                                      


