
caritasdtr.org

MEMÒRIA2019

El compromís i la solidaritat de tots compten per

ajudar a qui ho necessita.

 

 

#A només2Metres   #CadaGestCompta

#JoComptoXTu

https://diocesanaterrassa.caritas.es/
https://www.bisbatdeterrassa.org/
https://www.facebook.com/caritasdiocesanaterrassa/
https://twitter.com/caritasdtr
https://www.youtube.com/channel/UCd1fEdlK82OWmFhRKpGtdgA
https://www.instagram.com/caritasdtr/
https://wa.me/34747754852?text=Vull+rebre+informacio+de+Caritas
https://diocesanaterrassa.caritas.es/


Benvolguts/des,

 

Em plau, un any més, encapçalar amb aquest escrit la memòria de l’activitat de Càritas

diocesana durant l’any 2019. L’acció caritativa i social forma part de l’essència de

l’Església des dels seus inicis, és un dels seus elements constitutius juntament amb la

celebració dels sagraments i l’evangelització.

 

L’Església, a través de Càritas i altres institucions eclesials, mostra la proximitat de Déu

a tota realitat humana per tal que, com a bon samarità, estigui al costat de la persona

necessitada i vulnerable per tal d’ajudar-la a refer-se espiritualment i material i viure la

seva dignitat com a filla estimada de Déu.

 

A través d’aquesta memòria podreu resseguir l’acció de l’Església durant l’any 2019 per

tal d’ajudar a cada persona vulnerable, a cada família necessitada, també a

promocionar la seva reinserció en la vida de la societat i  finalment a denunciar els mals

que afeixuguen el món i les persones.

 

Gràcies al treball coordinat dels serveis centrals de Càritas diocesana amb les Càritas

de cada parròquia i arxiprestat, i a la dedicació i col.laboració dels professionals i

voluntaris, dels mossens i dels religiosos, l’Església s’ha pogut fer present en la vida de

tantes persones necessitades. 

 

I això s’ha pogut fer a través dels menjadors socials i els llocs de distribució de menjar i

de roba, als serveis de dutxa i d’esmorzars, als pisos d’acollida a persones amb risc

d’exclusió social, a l’atenció personalitzada de cada persona, als diversos projectes de

formació que hi ha en el territori, a l’empresa d’inserció social APASOMI, etc. Tot un

conjunt d’activitats darrere de les quals hi ha molts rostres concrets, famílies i persones

a les quals se’ls ofereix l'oportunitat de redescobrir la seva dignitat per tal de viure la

seva vida i descobrir l’amor de Déu.

 

Agraeixo un any més tot aquest treball que com a Església diocesana estem realitzant

entre tots.
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CONEIX
CÀRITAS

https://diocesanaterrassa.caritas.es/quienes-somos/coneix-caritas/


Des del programa d'acollida i acompanyament ens

centrem a acompanyar processos de millora personal i

familiar. És un espai d’acollida i d’escolta de les necessitats

de la persona, bé siguin materials, formatives, emocionals,

relacionals, etc. Adreçat a totes elles, sense fer cap distinció

per la seva procedència, cultura, religió o valors.

 

Treballem per retornar a les persones la capacitat de ser les

protagonistes de la seva pròpia vida. Ho fem des dels

serveis d’acollida i acompanyament individual, i els

d’acollida i espais relacionals en els 10 arxiprestats de la

Diòcesi.

 

Durant el 2019 a Càritas hem acompanyat 12.809 llars, on

viuen 28.596 persones, i que compten amb el compromís

de 1.568 voluntaris, 825 socis i donants i 42 empreses.
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12.809
llars

28.596
persones

beneficiàries

https://www.estelfitxers.com/audio/20190923-20_00LAVEUDECARITAS.MP3


Des del programa d'ajuda a les necessitats bàsiques de

Càritas. Vetllem per la millora de la situació de les famílies

beneficiàries des d’una perspectiva integral, el programa

inclou ajuts directes, en efectiu o bé en espècie per a cobrir

necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, despeses de

la llar, medicació, transport, roba, material escolar, beques

menjador, etc.

 

 

Durant el 2019 a Càritas hem atès 16.380 persones en els

122 projectes que hi ha en tota la Diòcesi, i que compten

amb el compromís de 736 voluntaris.

Els programes
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736
voluntaris

16.380
persones

ateses

122
projectes

https://diocesanaterrassa.caritas.es/noticias/si-cuando-trabajaba-le-hubieran-dicho-que-perderia-el-trabajo-la-familia-y-se-encontraria-en-la-calle-habria-reido/


Des del programa d'inserció sociolaboral per atendre la

manca d’ocupació de les persones que s’atenen a Càritas,

estructurem un procés d’acompanyament individualitzat

per tal de desvetllar les seves potencialitats i acompanyar-

la en l’adquisició de les competències que li siguin

necessàries per poder-se incorporar al mercat de treball.

 

També fem prospecció i intermediació laboral a les

empreses i institucions, fent un acompanyament en el

procés d’incorporació al treball amb l’objectiu de la

integració de la persona a la feina i la satisfacció de

l’empresa o particular que ofereix el lloc de treball.

 

Durant el 2019 a Càritas hem atès 637 persones en els 35

projectes que hi ha en tota la Diòcesi, i que compten amb el

compromís de 21 voluntaris.

637
persones

ateses

Els programes
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21
voluntaris

35
projectes

https://diocesanaterrassa.caritas.es/blog/de-ser-gerent-a-netejar-els-despatxos-dels-altres-explica-mario-participant-als-cursos-de-formacio/


Des del programa d'educació i formació per a adults
acollim persones que per diversos motius no es poden

incorporar encara al procés d’acompanyament laboral i

se’ls orienta a diversos serveis d’ocupabilitat i formació de

la nostra entitat. Cal ajudar-les a desenvolupar-se en les

seves activitats de la vida diària sense que l’idioma o altres

mancances esdevinguin una dificultat o una barrera de

connexió amb l’entorn sociocultural més immediat.

 

Durant el 2019 a Càritas hem atès 626 persones en els 18

projectes que hi ha en tota la Diòcesi, i que compten amb el

compromís de 106 voluntaris.

Els programes
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106
voluntaris

626
persones

ateses

18
projectes

https://diocesanaterrassa.caritas.es/blog/el-reconeixement-als-aprenentatges-adquirits-i-linici-duna-nova-etapa-vital/


Des del programa de família i infància el nostre objectiu és

millorar la situació dels infants i les seves famílies, el seu

entorn, les seves relacions i vincles, i oferir-los suport en el

seu desenvolupament personal i familiar de manera

integral. Inclou els serveis dels materns infantil (suport a

mares i fills), l’acompanyament educatiu, i altres ajuts

específics segons les necessitats de cada família.

 

Durant el 2019 a Càritas hem atès 526 persones en els 18

projectes que hi ha en tota la Diòcesi, i que compten amb el

compromís de 183 voluntaris.

Els programes
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183
voluntaris

526
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projectes

https://diocesanaterrassa.caritas.es/noticias/si-cuando-trabajaba-le-hubieran-dicho-que-perderia-el-trabajo-la-familia-y-se-encontraria-en-la-calle-habria-reido/


107
voluntaris

Des del programa sense llar i habitatge ens orientem a

persones amb dificultats personals i socials, sense xarxa de

relació, amb problemes econòmics, sense un habitatge

estable. Són persones que tenen un nom, una història

pròpia i uns drets que sovint han quedat aparcats en un

cantó i que hem d’ajudar a recuperar. Disposem dels

serveis de pisos, espais d’acollida, dutxes i menjadors

socials. En la creació d’espais vitals per a les persones tots

hi juguem un paper fonamental, tenim una responsabilitat

comunitària en l’atenció específica a les persones sense llar

per tal que puguin recuperar la dignitat.

 

Durant el 2019 a Càritas hem atès 505 persones en els 35

projectes que hi ha en tota la Diòcesi, i que compten amb el

compromís de 107 voluntaris.
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35
projectes

505
persones

ateses

https://diocesanaterrassa.caritas.es/noticias/caritas-llama-a-poner-cara-a-las-personas-sin-hogar-para-visibilizar-su-realidad-y-denunciar-el-modelo-economico-que-los-expulsa/


226
persones

ateses

Des del programa de gent gran pretenem millorar la

qualitat de vida de la gent gran oferint-los suport,

companyia, convivència i millora de l’autonomia personal.

D’aquesta manera es pretén treballar l’estat d’ànim,

l’autoestima i l’autoconcepte evitant el risc d’aïllament

personal i social tot oferint acompanyament, servei a la llar i

espais de relació grupal per a gent gran.

 

Durant el 2019 a Càritas hem atès 226 persones en els 13

projectes que hi ha en tota la Diòcesi, i que compten amb el

compromís de 71 voluntaris.

Els programes
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71
voluntaris

13
projectes

https://diocesanaterrassa.caritas.es/noticias/foessa-constata-que-el-166-de-los-hogares-no-pueden-mantener-la-vivienda-a-una-temperatura-adecuada/


Des del programa de salut donem resposta a les

necessitats de persones que es troben en situacions de

vulnerabilitat social i econòmica, i que presenten dificultats

especials pels seus problemes de salut. Els acollim,

acompanyem i tractem en el seu procés formatiu i

terapèutic, per mitjà d’espais relacionals i suport

psicològic. Realitzem acompanyament a la vida autònoma i

també oferim la participació en el centre residencial SARA.

 

Durant el 2019 a Càritas hem atès 102 persones en els 6

projectes que hi ha en tota la Diòcesi, i que compten amb el

compromís de 15 voluntaris.

Els programes
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15
voluntaris

102
persones

ateses

6
projectes

https://diocesanaterrassa.caritas.es/noticias/las-personas-con-vih-sida-viven-nuevas-situaciones-de-dependencia/
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L’acció de Càritas és possible gràcies a l’aportació fonamental de tots,

#CadaGestCompta. Les comunitats cristianes són el lloc més proper d'acollida i

acompanyament a les persones vulnerables; els socis i donants, particulars, entitats i

empreses, que amb el seu esforç col·laboren amb Càritas; i no menys important els

voluntaris i tècnics que dediquen el seu temps, el seu compromís, a treballar per canviar

el món.

 

El departament del voluntariat ha continuat acompanyant les persones voluntàries a

tots els nivells, parroquial, interparroquial, arxiprestal i diocesà, fent visible la realitat

social i l’acció social de l’Església.

 

A través de totes i cadascuna de les persones compromeses amb l'entitat, Càritas

denuncia les injustícies, reclama els drets humans i la igualtat de totes les persones,

treballant per una societat on tothom tingui un lloc i una vida digna.

 

Vull aprofitar la publicació de la memòria per agrair a tots que hi sigueu, encara que ara

mateix sigui a dos metres de distància, podem fer molt bé estant #Anomés2Metres de

les persones que ens necessiten.

Voluntariat
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68%
Dones

32%
Homes

Francesc Llonch
D I R E C T O R  D E  C À R I T A S

1.78%

38.96%

54.16%

5.10%

1.568
voluntaris

https://youtu.be/s9HrzHinhWk


La persona és el centre de l'acció social de Càritas i com a tal estan al centre totes les persones que formen

Càritas; les que s'apropen a Càritas per demanar ajuda, els voluntaris, els socis, els donants i els tècnics. Els

valors, els coneixements i les habilitats de totes aquestes persones són molt importants per Càritas perquè

ajuden a sensibilitzar, a créixer, a avançar i no deixar d'aprendre, per fer una acció social que respongui a

les necessitats i la realitat del moment.

 

Com a Càritas Diocesana oferim formació a tots els agents, entenent aquesta com un procés continu

d’aprenentatge i reflexió que ens ajudi a revisar i millorar la nostra acció.

 

Cada any proposem un pla de formació, amb diferents tipus de formació (Bàsica, Especifica i

d’Aprofundiment).

 

Col·laborem en tasques de sensibilització amb centres educatius per alumnes i amb altres entitats de la

ciutadania. Amb l’objectiu de fer visible l’acció social  de Càritas i la nostra aportació a la societat.

 

També promovem la participació en altres formacions i jornades com són: Escuela de primavera i Escuela
de verano de Cáritas Española, i l'Escola de Tardor de Càritas Catalunya.

Formació
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9
formacions

bàsiques
i 24

específiques

855
persones
assitents

14
accions de

Servei
Comunitari del
Departament

d'Ensenyament

amb la
participació

de 312
alumnes 

26
sessions de a

centre
educatius

4 formacions
d'aprofundiment

Més de 250
assistents 



facilitar la incorporació al mercat laboral dels participants de Càritas

fer una donació en espècie

realitzar una prestació gratuïta de serveis

fer un donatiu econòmic

col·laborar amb la difusió i sensibilització de l’acció de Càritas...

El projecte d’Entitats amb Cor treballa per la sensibilització i la implicació amb Càritas de

les entitats, empreses, associacions, universitats, clubs esportius... del territori de la

Diòcesi, amb la finalitat d’aconseguir una societat millor entre tots, integrant les

empreses i entitats en els nostres projectes per aconseguir un impacte social

transformador.

 

Això es pot fer a diferents àmbits i aspectes, entre altres:

 

Durant el 2019 s’ha consolidat l’equip motor que ha renovat les diferents col·laboracions

amb entitats i empreses, depenent de les realitats dels nostres projectes, trobant sempre

la manera d'encaixar el fet de donar resposta a les necessitats de les persones, i la mesura

i format en què pot col·laborar cada entitat i empresa. Treballant plegats trobarem la

fórmula més adient.

 

Aquesta aliança permet a l'entitat tenir més visibilitat de les seves accions de RSC

(responsabilitat social corporativa) i li permet presentar-se davant de la societat com una

empresa compromesa. 

Entitats amb Cor
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https://www.reccficheros.com/audio/2018-2019/20190128-20_00LAVEUDECARITAS.MP3
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Sostenibilitat

memòria 2019 - pàgina 15
#JoComptoXTu

Kg de roba solidària recollida
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APASOMI es diferencia per ser una empresa d'inserció lligada al món industrial en una

part de la seva activitat, i creiem que tot i les dificultats inherents al sistema de mercat, és

un sistema que proporciona l'aprenentatge més real possible als participants del

projecte, del que requereix el mercat de treball. Els nostres llocs de treball van lligats a la

producció dels clients. L'empresa d'inserció els aporta l'estabilitat del procés que fa el

participant en la seva inserció laboral.

 

Durant el 2019 el volum de producció de l'activitat industrial de material elèctric ens ha

permès crear dos torns d'horaris afavorint un millor horari per a les persones amb

responsabilitats familiar, per a les quals ha millorat la conciliació familiar.

A APASOMI tothom realitza totes les funcions, només les seves competències i

condicions de qualitat i realització del producte són les raons de la seva execució en el

temps.

 

5 persones han trobat feina. Dues dins del seu procés d'inserció, abans de finalitzar el

contracte amb APASOMI han pogut decidir un trajecte laboral. Un altre participant tot just

uns mesos després d'acabar el seu procés ha trobat feina en la qual desenvolupa una de

les eines personals. I dues persones més han trobat feina en el mercat laboral reglat força

temps després d'haver realitzat el seu pas per APASOMI, sent perseverants en la recerca

laboral tot i les dificultats, i seguint acompanyats pel programa laboral de Càritas.
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APASOMI Empresa d'Inserció

39.13%

43.48%

17.39%

Estudis realitzats

43.48%

4.35%

30.43%

21.74%

23
participants

5 persones
han trobat

feina 

CONÈIXER

El 65% no pot
acreditar
estudis al

currículum

https://diocesanaterrassa.caritas.es/economia_solidaria/apasomi/
https://diocesanaterrassa.caritas.es/economia_solidaria/apasomi/
https://diocesanaterrassa.caritas.es/economia_solidaria/apasomi/


Anàlisi de la realitat social
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Les dades constaten que l'espiral de l'exclusió expulsa les

persones cap a l'exclusió severa amb una força cada

vegada més gran a mesura que disminueix la integració de

les persones.

 

Al 2018, 1 de cada 5 persones es trobaven en exclusió

social a Catalunya. La crisi del 2008 ens deixa un model de

societat més polaritzat: augmenta la integració plena i

també l’exclusió severa, col·lectiu que presenta un risc

d’acumulació de dificultat i cronificació molt alt. 

 

Les problemàtiques més destacables a Catalunya han estat:

- la precarització del treball

- l’exclusió residencial

- els problemes derivats de la salut

- l’aïllament social

 

Estudi amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Estudi amb la Universidad Pontificia de Comillas:
Integració social i cultural de la població migrant

i refugiada a Espanya.

Hem treballat i col·laborat en diferents

estudis i taules de treball:

ACCEDIR A
L'INFORME

https://diocesanaterrassa.caritas.es/noticias/foessa-constata-que-el-166-de-los-hogares-no-pueden-mantener-la-vivienda-a-una-temperatura-adecuada/
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segueix-nos:

Facebook

Twitter

https://www.facebook.com/caritasdiocesanaterrassa/
https://twitter.com/caritasdtr
https://www.youtube.com/channel/UCd1fEdlK82OWmFhRKpGtdgA
https://www.instagram.com/caritasdtr/
https://wa.me/34747754852?text=Vull+rebre+informacio+de+Caritas
https://diocesanaterrassa.caritas.es/
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Amb el suport de

El conjunt de l'acció de Càritas
a la Diòcesi és de

4.413.569 €
Els comptes estan auditats per l'empresa AUDIT ACLM S.L.P.

i es troben disponibles a la nostra pàgina web

APLICACIÓ DELS RECURSOS
Atenció Social
Gestió Programes Fundació Bancària "la Caixa"
Subtotal despeses acció social
 
Pendent d'aplicació a projectes
Dinamització al territori. Voluntariat i Formació
Gestió de la Informació i Comunicació
Administració i gestió
 
TOTAL APLICACIÓ DELS RECURSOS

 

2.099.928
128.919

2.228.847
 

1.167
90.001
68.512

224.622
 

2.613.148

RECURSOS
FONTS PRIVADES
Socis i donants
Campanyes
Prestacions de serveis i altres
Aportacions usuaris
Programa Proinfància Fundació bancària "la Caixa"
Subvencions privades
Aplicació de donatius i herències
 
FONTS PÚBLIQUES
Generalitat de Catalunya
Aportacions IRPF aplicades a acció social
Ajuntaments i Diputació
Fons Europeus
 
TOTAL RECURSOS GESTIONATS

(EUROS)

1.629.652
622.648
147.159

90.979
39.346

128.919
439.713
160.888

 
983.496
596.963
281.359

86.101
19.073

 
2.613.148

Vendes
Subvencions
TOTAL INGRESSOS
 
Personal
Altres despeses d'explotació
Despeses financeres
TOTAL DESPESES
 
RESULTAT

257.183
219.321
476.504

 
437.412

39.592
4.147

481.151
 

-4.647

S'han gestionat 156.100 € del
programa "la Caixa" Proinfància

per ajuts directes.

Des de Càritas parroquials
s'inverteixen 1.163.170 € a ajudar

a les llars més vulnerables.

COL·LABORA
AMB CÀRITAS

(2018)

https://diocesanaterrassa.caritas.es/
https://diocesanaterrassa.caritas.es/
https://diocesanaterrassa.caritas.es/quienes-somos/com-ens-financem/
https://diocesanaterrassa.caritas.es/quienes-somos/com-ens-financem/
https://diocesanaterrassa.caritas.es/


memòria 2019 - pàgina 2

Càritas Diocesana de Terrassa
#JoComptoXTu

52
municipis123

parròquies

VEURE
MAPA

http://diocesanaterrassa.caritas.es/#mapa
https://diocesanaterrassa.caritas.es/
http://diocesanaterrassa.caritas.es/#mapa
http://diocesanaterrassa.caritas.es/#mapa
http://diocesanaterrassa.caritas.es/#mapa

