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EspEcialistEs En MisEricòrdia

Aquest és el balanç més públic de les obres de misericòrdia dutes a terme 
per les parròquies durant l’any 2015. Hi manquen, és clar, els enterraments 
que hem fet, la tasca ingent de les escoles i els mestres i les primeres pas-
ses de l’Esglésiaquesurt. També les moltíssimes bones obres anònimes 
de tots i cadascun dels fidels.  Aquesta memòria és un testimoniatge dels 
programes de Càritas i un homenatge al bon treball d’altres institucions 
o projectes i als fidels anònims que individualment donen de menjar i de 
beure, abriguen i hostatgen, visiten malalts i presoners, assisteixen als en-
terraments dels pobres i desconeguts, viuen aconsellant i corregint amb 
delicadesa, suportant, consolant i perdonant incansablement i intercedint 
per als més propers i llunyans, vius o difunts.

Tots sabeu que l’any 2015 fou l’any de la convocatòria i de l’inici de l’any 
sant de la misericòrdia. En la butlla de convocatòria d’aquest any, el Papa 
manifestava el seu viu desig que tots reflexionéssim sobre les obres de 
misericòrdia corporals i espirituals per tal de fer-nos més sensibles a les po-
breses que ens envolten, perquè entréssim més en profunditat en el cor de 
l’Evangeli i perquè examinéssim si som o no deixebles de Jesús. Fullegem, 
doncs, aquesta memòria i fem el que ens demana el Papa. 

Aquí hi veureu dades de repartiment d’aliments. Participo en les recaptes 
de productes per als rebosts de Càritas? Quan trobo pel carrer algun cap-
taire, li parlo d’aquest programa i li pago un entrepà o un cafè amb llet o li 
compro alguns aliments?

També trobareu el treball de tants robers. Dono la roba abans que s’acu-
muli inútilment en els armaris de casa?

Arran de la greu crisi econòmica, Càritas Diocesana va obrir dues línies 
d’ajuda per pagar lloguers i subministraments. Fixeu-vos en el gran esforç 
que hem fet amb el “Fons Solidari” i el “Pla d’Ajuda Social”. Tenint present 
de que aquests plans es nodreixen sobretot dels nostres diners, pregun-
tem-nos: els conec?, hi col·laboro? 

Moltes càritas tenen programes de vellesa – visites a les cases i residèn-
cies geriàtriques -. Tots nosaltres coneixem persones malaltes o ancianes 
que passen la major part del seu temps soles. Ens proposem de visitar un 
malalt cada setmana o, amb una altra periodicitat, un presoner?

No passeu per alt tot el treball de suport escolar, de programes de capa-
citació laboral, de recerca i d’inserció laboral. Potser tinc un negoci i podria 
donar una oportunitat a algú que difícilment la tindrà;  potser estic jubilat i 
conec un ofici que podria ensenyar a d’altres; potser puc contractar alguna 
feina de les fundacions o empreses socials creades per Càritas...

REFLEXIÓ
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Aquí no hi trobareu les dades d’acompanyament de l’Esglésiaquesurt, 
però us puc assegurar que em consta el treball pacient de consell, consol i 
correcció plena d’estimació d’alguns voluntaris d’aquest bonic projecte. 

Felicitem tots els  voluntaris i professionals de Càritas! Continueu recor-
dant-nos que les obres de misericòrdia no són optatives en la vida cristiana, 
sinó allò sobre el qual ens demanaran en l’examen més important i definitiu 
de la nostra vida, el darrer.

      
+ Xavier, Bisbe de Solsona
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SALUTACIÓ

càritas “dEixa la sEva EMprEMta”
Des de les nostres càritas, ens ha tocat i ens toca viure uns temps de grans can-

vis a la nostre societat. Vàrem tenir un temps de bonança econòmica mai vista, 
que es sostenia amb la bombolla immobiliària, fins que va arribar un moment que 
es va desinflar del tot. En aquell període, Càritas ja tenia persones necessitades. 
Els nostres governants no hi varen tenir cap interès en buscar les causes de la 
seva situació: eren uns marginats que no volien treballar, perquè de treball n’hi ha-
via per a tothom, deien ells.  Hi havia advertiments que aquesta bombolla no podia 
durar, que esclataria i faria molt mal a tothom; les autoritats miraven cap un altre 
costat fins que el moment fatídic i anunciat per molts experts arriba.

Tenim la crisi al damunt, es preveu llarga i Càritas és als llocs adequats per 
ajudar les persones que ens necessiten, com sempre hem fet, amb unes noves i 
variades necessitats que fins aquells moments no havíem viscut: no poder cobrir 
les mancances més bàsiques per poder tenir una vida digna, falta de recursos 
econòmics per  alimentar-se amb condicions, poder pagar els subministraments 
de llum, gas, aigua, lloguer; no poder assumir el cost del material escolar dels fills 
a l’hora de començar el curs, no poder assumir el cost dels menjadors escolars, 
etc.  Tot aquest conjunt de mancances està agreujat encara mes en els últims 
temps amb problemes psicològics de les famílies al veure’s impotents per resoldre 
els problemes que els toca viure.

No seriem seriosos si no acceptéssim que en alguns sectors es pot veure una 
certa recuperació econòmica: hi ha més inversió i l’atur a baixat.  Però a quin 
preu?. Té una resposta molt clara aquesta disminució de l’atur: està baixant a 
costa de contractes a temps parcial i salaris més baixos que  anys enrere. Aquesta 
contractes de menys hores i salaris baixos fa que la caixa de la Seguritat Social 
continuï baixant any rere any. 

Estudis recents  ens diuen que, a Catalunya, el 15 % de les persones que tenen 
treball són pobres; o sigui que les persones que tenen la gran sort de poder tre-
ballar viuen sota el llindar de la pobresa; els ingressos que tenen no els dóna per 
arribar a final de mes. Si els que treballen no arriben a final de mes, com estan els 
que tenen 0€ d’ingressos?. Aquí  és on Càritas ha d’incidir i ajudar  a totes aque-
lles famílies sense cap classe d’ingrés. Hem de treballar, juntament amb la resta 
d’entitats del tercer sector, reclamant als  nostres governants que elaborin una llei 
en què tothom tingui un ingrés mensual mínim per poder subsistir.

 Càritas Diocesana va crear un Fons de Solidaritat i el Sr. Bisbe va autoritzar 
la creació del Pla d’Ajuda Social amb fons provinents del pressupost del Bisbat i  
posar-los a disposició de les càritas parroquials per ajudar totes les famílies que 
ho necessitessin. Les nostres professionals  estudien tots els casos i valoren si 
són aptes per rebre l’ajuda.   L’any 2015 s’han pogut beneficiar  unes 300 famílies 
de la  nostra Diòcesi. Si no haguessin rebut aquesta ajuda econòmica, en quina 
situació s’haurien quedat les famílies? Doncs amb unes dificultats enormes per 
sobreviure. No podem deixar de reconèixer la gran tasca que fan els voluntaris/es 
de totes les càritas parroquials desenvolupant els programes d’ajuda, cadascuna 
segons les seves possibilitats. Moltes, moltes gràcies per “DEIXAR LA VOSTRA 
EMPREMTA”.

Josep Vidal Perarnau
Director
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RECURSOS HUMANS

ZONA
CARDENER

ZONA
URGELL-SEGARRA

ZONA
LLOBREGAT

219 Voluntaris
144 Socis
    7 P. Contractades

 96 Voluntaris
175 Socis
    4 P. Contractades

309 Voluntaris
130 Socis
  16 P. Contractades

624 Voluntaris
449 Socis
  27 Persones contractades
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ACTIVITAT a les CÀRITAS PARROQUIALS

ANIMACIÓ a la RESIDÈNCIA 

de BERGA
AULA de LLENGÜES per a ADULTSa BELLPUIG

CASAL de JOVES 
a TORÀ

CELEBREM el NADAL

a CARDONA
CLASSES de CATALÀFINAL de CURS - C.A. SOLSONA

CASAL de JOVES

a SANT GUIM de FREIXENET
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ÀREA SOCIAL - PERSONES ATESES PER PROGRAMES

Les persones ateses són les què han trucat a la porta de Càritas, les hem 
rebut personalment, hem valorat la seva situació o risc d’exclusió i les hem 
derivat al programa més adequat a les seves necessitats.
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ÀREA SOCIAL - BENEFICIARIS PER PROGRAMES

Recollim aquí totes les persones del nucli familiar que s’han beneficiat 
directament de les ajudes que hem concedit a les persones ateses. 



PLA D’AJUDA SOCIAL
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FONS D'AJUDA SOCIAL

52 

12 

36 

EL CARDENER LLOBREGAT URG-SEGARRA

AJUDES CONCEDIDES PER ZONES 

12 

76 

12 

HABITATGE SUBMINISTRAMENTS ALTRES

TIPUS D'AJUDA CONCEDIDA FONS D'AJUDA SOCIAL

52 

12 

36 

EL CARDENER LLOBREGAT URG-SEGARRA

AJUDES CONCEDIDES PER ZONES 

12 

76 

12 

HABITATGE SUBMINISTRAMENTS ALTRES

TIPUS D'AJUDA CONCEDIDA 

FONS D'AJUDA SOCIAL

23 

5 

64 

8 

ATUR i DESOCUPACIÓ MALALTIES i ILP o ILP

DEUTES i ALTRES CÀRREG. FAM. ALTRES SITUACIONS i NS/NC

CAUSA DESENCADENANT CAUSA DESENCADENANT 

65 

9 

8 

10 8 

NACIONALITAT DE LES FAMÍLIES AJUDADES 

ESPANYOLA MARROQUINA AMÈRICA SUD EUROPA EST ALTRES

FONS D'AJUDA SOCIAL

23 

5 

64 

8 

ATUR i DESOCUPACIÓ MALALTIES i ILP o ILP

DEUTES i ALTRES CÀRREG. FAM. ALTRES SITUACIONS i NS/NC

CAUSA DESENCADENANT CAUSA DESENCADENANT 

65 

9 

8 

10 8 

NACIONALITAT DE LES FAMÍLIES AJUDADES 

ESPANYOLA MARROQUINA AMÈRICA SUD EUROPA EST ALTRES



TROBADA VOLUNTARIS de VELLESA
a BERGA

TROBADA VOLUNTARIS de VELLESA

a TORÀ

TROBADA FORMATIVA BONESPRÀCTIQUES A LA TENDA
BELLPUIG

JORNADA de FORMACIÓ

COMISSIÓ IMMIGRACIÓ

RODA de PREMSAdel TAMBORET

JORNADA de FORMACIÓ
URGELL-SEGARRA
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JORNADES de TROBADA i FORMACIÓ

JORNADA de FORMACIÓ
del TAMBORET

ASSEMBLEA DE CÀRITAS

CATALUNYA ASSEMBLEA DIOCESANA

a PUIG-REIG
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DINERS ESMERÇATS per PROGRAMES

ÀREA SOCIAL

163.832,03 € 

89.105,17 € 

108.442,90 € 

52.195,33 € 

62.486,00 € 

24.232,74 € 

219.348,06 € 

6.345,00 € 

49.982,44 € 

61.643,99 € 
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DINERS ESMERÇATS per PROGRAMES

ÀREA de GESTIÓ

7.479,36 € 
10.294,65 € 

29.469,66 € 

20.120,49 € 

94.647,43 € 
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ACTIVITAT a les CÀRITAS PARROQUIALS

COMPRENSIÓ LECTORA 

C.P. PALAU D’ANGLESOLA ENTREGA d’ALIMENTS
a NAVÀS

FESTA de FI de CURS

REFORÇ ESCOLAR

VILANOVA de BELLPUIG
PASTISSADA SOLIDÀRIA

a GOLMÉS

ESCOLA de PARES
a CERVERA
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PROCEDÈNCIA dels INGRESSOS

44,46% 

36,14% 

19,40% 

Recursos Propis Subvencions Públiques Subvencions Privades
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ACTIVITAT a les CÀRITAS PARROQUIALS

PROJECTE HORTS

a CERVERA PROJECTE LABORAL ENGRESCA’TDE BERGA

REGALS de REIS

a SÚRIA
ROBER de MOLLERUSSA

RECOLLIDA de LLENYAper les FAMÍLIES - C.P. SOLSONA
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FONS SOLIDARI DIOCESÀ
FONS D'AJUDA SOCIAL

48 

49 

107 

EL CARDENER LLOBREGAT URG-SEGARRA

AJUDES CONCEDIDES PER ZONES 

89 
94 

12 

HABITAGE SUBMINISTRAMENTS ALTRES

TIPUS D'AJUDA CONCEDIDA 

FONS D'AJUDA SOCIAL

48 

49 

107 

EL CARDENER LLOBREGAT URG-SEGARRA

AJUDES CONCEDIDES PER ZONES 

89 
94 

12 

HABITAGE SUBMINISTRAMENTS ALTRES

TIPUS D'AJUDA CONCEDIDA 
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INGRESSOS per ZONES

Recursos Propis

Donatius 16.225,54 13.871,08 34.684,44

Col·lecta de Corpus 10.833,60 3.532,62 9.935,86

Altres Col·lectes 10.193,82 5.308,52 13.248,52

Socis 33.602,64 28.101,47 21.785,74

Altres : Tomboles,fires,rober,... 22.675,62 23.684,33 61.431,32

Fons Solidari Diocesà 15.020,48 10.509,56 33.409,26

Pla Ajuda Social 8.148,07 21.808,77 18.788,82

TOTALS * 116.699,77 106.816,35 193.283,96

Subvencions Públiques

Ajuntaments 12.604,50 602,08 54.716,40

Consells Comarcals 1.000,00 0,00 14.093,75

Generalitat 13.782,10 18.796,00 93.879,56

Ministeri Sanitat, S.Socials -IRPF 23.872,00 4.400,00 15.125,00

Fons Social Europeu 13.822,46  7.347,76 23.050,66

TOTALS * 65.081,06 31.145,84 200.865,37

Subvencions Privades
Caixes d' Estalvis 47.500,00 1.000,00 3.000,00

Entitats Privades 36.076,20 23.328,14 46.760,98

TOTALS * 83.576,20 24.328,14 49.760,98

(*) C. Diocesana> Donatius: 14.100€, Socis: 768,29€, Subvencions Generalitat: 12.000€,
F.S.E.: 9.406,65€, Ministeri Sanitat i S. Socials: 32.418,99€, Entitats: 26.641,09€, Caixes
d'Estalvi: 4.010€

Zona del 
Llobregat

Zona El 
Cardener

Zona Urgell-
SegarraZONA DEL BISBAT
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DESPESES per ZONES

Arxiprestat de Berguedà-Nord 1.039 187.252,82

Càritas Parroquial de Bagà 64 3.683,78

Càritas Parroquial de La Pobla 4  928,00

Càritas Parroquial de Guardiola 18 991,39

Càritas Parroquial d'Avià 64 7.024,35

Càritas Parroquial de Berga 846 169.665,07

Càritas Parroquial de  Montmajor 22 2.424,95

Càritas Parroquial de Cercs 21 2.535,28

Arxiprestat   del Llobregat 523 62.686,97

Càritas Parroquial de Casserres 68 2.655,99

Càritas Parroquial de Gironella 48 10.015,38

Càritas Parroquial de Puig -Reig 187 18.545,43

Càritas Parroquial de Balsareny 115 7.735,86

Càritas Parroquial de Navàs 105 23.734,31

Arxiprestat del Cardener 1.029 179.072,06

Càritas Arxiprestal de Solsona 203 48.132,55

Càritas Parroquial Solsona 395 36.026,92

Càritas Parroquial de Súria 184 32.073,85

Càritas Parroquial de Cardona 180 48.143,22

Fundació Volem Feina (P.O.) 67  14.695,52

Arxiprestat del Pla d'Urgell 637 89.011,67

Càritas Parroquial de Bellpuig 338 20.752,58

Càritas Parroquial de Golmès 22  3.428,26

Càritas Parroquial de Mollerussa 242 56.948,50

Càritas Parroquial de Miralcamp 4 2.520,52

Càritas Parroquial Vilanova Bellpuig 12 1.444,69

Càritas Parroquial Palau d'Anglesola 19 3.917,12

Arxiprestat de la Segarra 533 95.967,79

Càritas Interparroquial de Cervera 382 59.916,33

Càritas Parroquial de Torà 88 15.214,41

Càritas Parroquial de St. Guim de F. 47 2.688,96

Fundació X. Paules (P.O.) 16 18.148,09

Arxiprestat de Tàrrega 1.671 266.275,50

Càritas Parroquial d'Anglesola 61 5.445,74

Càritas Parroquial de Tàrrega 1.577 200.932,63

Càritas Parroquial de Verdú 29 3.020,60

Cartaes (P.O. I Inditex) 4 56.876,53

CÀRITAS DIOCESANA 0 124.999,23

TOTALS GENERALS 5.432 1.005.266,04

Persones 
Ateses

Diners 
Esmerçats
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Volem dedicar unes paraules de reconeixement i gratitud a totes les 
persones que heu fet possible aquesta memòria, en especial als voluntaris 
de Càritas que…

- Porteu alegria a qui ho necessita.
- Teniu sensibilitat per acollir i escoltar a l’altre.
- Acompanyeu qui està sol o desvalgut.
- Obriu camins per a l’esperança.
- Contribuïu a la felicitat dels altres.
- Treballeu per la justícia.
- Mireu l’altre amb amor i tendresa.
- Practiqueu la Caritat i la misericòrdia.
- Oferiu el vostre temps gratuïtament.

Moltes gràcies!!!

AGRAÏMENTS

Ningú és tan pobre que no tingui res que donar,
ni tan ric que no tingui res que rebre.




