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L’estiL Càritas

El novembre de l’any que resumeix aquesta memòria, el 2016, els 
sense-sostre i els socialment més exclosos foren invitats al jubileu 
dels més pobres a Roma amb el Papa Francesc. La nostra Càritas no 
va deixar passar  aquesta oportunitat i hi assistírem 30 usuaris i 15 
acompanyants, entre els quals alguns professionals i un servidor. És 
el que tothom ha identificat com l’aventura Fratello. 

Aquest pelegrinatge és una entre les moltes iniciatives i projectes 
que trobareu resumides en aquesta memòria que teniu a les mans. 
La subratllo, tot i que numèricament és petita, perquè crec que és el 
signe més visible de l’estil Càritas, de l’estil que està transformant la 
nostra fesomia.

En aquest pelegrinatge a Roma vàrem conviure usuaris i acompan-
yants com si fóssim una família i vàrem parlar i celebrar junts la fe en 
Crist. Aquesta doble experiència – convivència fraterna i experiència 
comunitària de fe – ha generat uns vincles entre voluntaris i usuaris 
que superen la relació d’atenció i d’ajuda. Els vincles generats són 
vincles de germans en les quals la fe no és un límit o una dificultat 
sinó un ferment i un estímul. 

Aquest estil no és un invent nostre, és allò que molta gent d’esglé-
sia, des de sempre han viscut, allò que el Papa demana al capítol IV 
de l’Evangeli Gaudium: “el nostre compromís [...] consisteix [...en] una 
atenció amant [...] una veritable preocupació per la seva persona, a 
partir de la qual desitjo buscar efectivament el seu bé [...] Només des 
d’aquesta proximitat real i cordial podem acompanyar-los adequada-
ment en el seu camí d’alliberament. Únicament això farà possible que 
‘els pobres, en cada comunitat cristiana, se sentin com a casa’” (EG 
199). És el que el Papa vol que impulsi el nou dicasteri per a la promo-
ció humana integral, que inclou les competències de l’antic Pontifici 
Consell Cor Unum.

En aquesta memòria, trobareu moltes xifres i activitats. Rere les xi-
fres hi ha treballadors, voluntaris i donants que han fet possible l’aju-
da de les comunitats cristianes a favor dels més necessitats, ja sigui 
puntualment, ja sigui en forma d’oportunitats per a poder sortir del 
laberint de l’exclusió. Rere aquestes xifres hi ha vincles d’amistat i, 
poc a poc, invitacions senzilles i veritables a compartir junts la fe que 
transforma les nostres vides. 

REFLEXIÓ
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Aquest estil està engendrant en el programa d’activitats de l’any 
2017, un pelegrinatge a Queralt, un recés quaresmal de Caritas amb 
la participació d’usuaris, el somni d’una jornada mundial dels pobres 
com una gran trobada d’usuaris, voluntaris, professionals i rectors 
amb un servidor. Aquest estil, sobretot, vol fer néixer un nou progra-
ma - l’Espai Fratello -:un espai per a tots, on farem experiència de fra-
ternitat cristiana, d’Església-família, on els usuaris que vulguin podran 
iniciar un camí de vida cristiana.

+ Xavier, Bisbe de Solsona.
President de Càritas Diocesana
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SALUTACIÓ
Us presentem la Memòria de Càritas Diocesana de l’any 2016. Una vega-

da més hem de donar les gràcies a tothom voluntaris i professionals per la 
vostra tasca i dedicació.

Haureu comprovat que les acollides a les Càritas Parroquials segueixen, 
encara que se’ns digui que la crisi s’està acabant;  per algunes capes socials 
podria ser que si, però en el entorn que ens movem, encara no s’hi veu. 

En el Fons Solidari Diocesà, constatem que hi ha una cronificació dels 
casos atesos: les mateixes persones necessiten un major nombre  d’ajudes.

En el Pla d’Ajuda Social sí que hi veiem una petita caiguda de les neces-
sitats, això ens fa veure que els demandants d’aquesta ajuda se’n estan 
sortint.

Les persones que atenen les nostres professionals constaten que n’hi ha 
moltes que no tenen cap ingrés; com han de sobreviure?  Des de les dioce-
sanes i Càritas Catalunya, seguim  demanant que el Parlament aprovi d’una 
vegada el salari de Protecció Social.

Hem passat un any ple d’activitats en tots els programes que cadascú de 
vosaltres porteu a terme a les vostres Càritas. Hem celebrat l’any Sant de la 
Misericòrdia, aquest event ens ha portat a organitzar un seguit d’activitats, 
xerrades, formació específica... A l’Assemblea celebrada a Solsona, vam fer 
la visita al Museu Diocesà, on hi havia una exposició  que ens portava amb  
imatges i objectes litúrgics i que ens introduïa  a l’any Sant de la Misericòrdia.

El mes de octubre el Papa Francesc va fer una crida per anar a Roma en 
peregrinació de persones en perill d’exclusió social; l’organització estava en-
comanada a la associació Fratello. El Sr. Bisbe va demanar la col·laboració 
de Càritas per poder realitzar aquest encontre amb el  Papa. Les persones 
que hi van assistir en van tornar molt motivades per la gran acollida, atenció 
i catequesi que el Sant Pare els  va dispensar, així com per poder-lo tenir  
tant proper en tots els actes que s’hi varen celebrar. Molt contents i motivats 
de l’experiència viscuda.

Tenim l’immens goig de poder dir que la casa d’acollida Les Vetlladores 
de Berga ja està en funcionament. Aquesta casa vol acollir dones amb fill o 
sense, que per les raons que siguin es trobin desemparades, en risc d’ex-
clusió social; les  acollim i acompanyem  perquè, passat un temps d’estada 
a la casa, estiguin en condicions d’afrontar la vida diària amb normalitat i en 
condicions dignes. Hi ha un matrimoni  responsable de la casa i que té cura 
del bon funcionament del projecte, fent que les persones allà acollides es 
sentin com a casa, siguin una família.

Moltes gràcies per la vostre aportació  “sou l’expressió de l’amor prefe-
rencial de la comunitat cristiana pels pobres inspirat en l’Evangeli i en 
la Doctrina Social de l’Església, que desenvolupa la seva acció social a 
través de tots vosaltres, el voluntariat de Càritas”.

 Josep Vidal Perarnau
Director
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RECURSOS HUMANS

ZONA
CARDENER

ZONA
URGELL-SEGARRA

ZONA
LLOBREGAT

187 Voluntaris
146 Socis
    7 P. Contractades

 98 Voluntaris
175 Socis
    4 P. Contractades

307 Voluntaris
152 Socis
  17 P. Contractades

592 Voluntaris
473 Socis
  28 Persones contractades
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ACTIVITAT a les CÀRITAS PARROQUIALS

FESTA de NADALa l’ALBERG

de Tàrrega

REFORÇ ESCOLAR a
PALAU d’ANGLESOLA

VISITA de les TREBALLADORESSOCIALS a la CASA d’ACOLLIDAper a DONES

TALLER de MANUALITATS
a NAVÀS

CLASSES de CATALÀ a IMMIGRANTSC.A. SOLSONA

GRAN RECAPTE d’ALIMENTS 
a BELLPUIG
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ÀREA SOCIAL - PERSONES ATESES PER PROGRAMES

Les persones ateses son les que 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

38 

15 62 

EL CARDENER LLOBREGAT URG-SEGARRA

AJUDES CONCEDIDES PER ZONES 

60 

32 

23 

HABITATGE SUBMINISTRAMENTS ALTRES

TIPUS D'AJUDA CONCEDIDA 

FONS D'AJUDA SOCIAL

38 

15 62 

EL CARDENER LLOBREGAT URG-SEGARRA

AJUDES CONCEDIDES PER ZONES 

60 

32 

23 

HABITATGE SUBMINISTRAMENTS ALTRES

TIPUS D'AJUDA CONCEDIDA 

FONS D'AJUDA SOCIAL

32 

16 51 

16 

ATUR i DESOCUPACIÓ MALALTIES i ILP o ILP
DEUTES i ALTRES CÀRREG. FAM. ALTRES SITUACIONS i NS/NC

CAUSA DESENCADENANT 

67 21 

15 

7 
5 

NACIONALITAT DE LES FAMÍLIES 
AJUDADES 

ESPANYOLA MARROQUINA AMÈRICA SUD
EUROPA EST ALTRES

FONS D'AJUDA SOCIAL

32 

16 51 

16 

ATUR i DESOCUPACIÓ MALALTIES i ILP o ILP
DEUTES i ALTRES CÀRREG. FAM. ALTRES SITUACIONS i NS/NC

CAUSA DESENCADENANT 

67 21 

15 

7 
5 

NACIONALITAT DE LES FAMÍLIES 
AJUDADES 

ESPANYOLA MARROQUINA AMÈRICA SUD
EUROPA EST ALTRES



TROBADA VELLESA.ZONA LLOBREGAT
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JORNADES de TROBADA i FORMACIÓ

JORNADA de FORMACIÓ

a BERGA

JORNADA FORMACIÓ
TAMBORET a BALAGUER

TROBADA de CÀRITAS

CATALUNYA a TARRAGONA

ASSEMBLEA DIOCESANAde CÀRITAS a SOLSONA

JORNADA FORMACIÓ

TREBALLADORES SOCIALS

a SOLSONA

RECÉS ZONA URGELL-SEGARRA

a TÀRREGA
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DINERS ESMERÇATS per PROGRAMES

ÀREA SOCIAL

162.729,76 € 

94.673,01 € 
96.997,36 € 

67.158,92 € 

53.746,09 € 

25.329,59 € 

242.642,09 € 

21.581,00 € 

6.449,22 € 

40.486,58 € 

60.525,32 € 
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DINERS ESMERÇATS per PROGRAMES

ÀREA de GESTIÓ

8.254,88 € 
11.525,60 € 

27.518,88 € 29.048,90 € 

67.583,84 € 
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REFORÇ ESCOLAR

a GOLMÉS

PARC de NADALCÀRITAS de SANT GUIM de FREIXENET

ANIMACIÓ a la RESIDÈNCIA

de BERGA

CURS FORMATIU a IMMIGRANTS
a CARDONA

HORTS SOCIALS a CERVERA

CÀRITAS INTERPARROQUIAL

AULES de LLENGUAa MOLLERUSSA
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ACTIVITAT a les CÀRITAS PARROQUIALS
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PROCEDÈNCIA dels INGRESSOS

45,39% 

38,36% 

16,24% 

Recursos Propis Subvencions Públiques Subvencions Privades
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ACTIVITAT a les CÀRITAS PARROQUIALS

TREBALLANT i JUGANT amb els

NENS i NENES. BERGAROBER
a MOLLERUSSA

AULES de LLENGUA

a BELLPUIG

FESTA FINAL 
de CURS

a GIRONELLA SOPAR de NADAL

CÀRITAS de TORÀ

CURS de JARDINERIAa la FUNDACIÓ de CERVERA
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FONS SOLIDARI DIOCESÀ
FONS D'AJUDA SOCIAL

72 

38 

95 

EL CARDENER LLOBREGAT URG-SEGARRA

AJUDES CONCEDIDES PER ZONES 

96 86 

23 

HABITAGE SUBMINISTRAMENTS ALTRES

TIPUS D'AJUDA CONCEDIDA 

FONS D'AJUDA SOCIAL

72 

38 

95 

EL CARDENER LLOBREGAT URG-SEGARRA

AJUDES CONCEDIDES PER ZONES 

96 86 

23 

HABITAGE SUBMINISTRAMENTS ALTRES

TIPUS D'AJUDA CONCEDIDA 
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ESPAIS de COMUNICACIÓ i SENSIBILITZACIÓ

VENDA de LLANTIONS SOLIDARISa BERGA

DIA de GRAVACIÓ al PROGRAMA

de RÀDIO ESTEL

PRESENTACIÓ de la CASA
d’ACOLLIDA per a DONES

PARTICIPACIÓ a la 

FIRA de BALSARENY

CAMPANYA CAP NEN SENSE
OPORTUNITATS a L’ESCOLA

RODA de PREMSA.

PRESENTACIÓ MEMÒRIA SOCIAL

CÀRITAS CATALUNYA

RODA de PREMSA. 

PRESENTACIÓ MEMÒRIES CÀRITES

DEL TAMBORET
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JORNADES de TROBADA i FORMACIÓ

TROBADA VELLESA al

SANTUARI de QUERALT

TROBADA CÀRITAS CATALUNYAA TARRAGONA

CELEBRACIÓ de l’EUCARISTIA

a ASSEMBLEA de

CÀRITAS DIOCESANA

RECÉS a la ZONA
del LLOBREGAT

REUNIÓ de JUNTA a

CÀRITAS PARROQUIAL

de SOLSONA

JORNADA de FORMACIÓCÀRITAS CATALUNYA
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INGRESSOS per ZONES

Recursos Propis

Donatius 15.089,85 19.958,29 41.349,91

Col·lecta de Corpus 11.169,87 3.530,08 8.155,04

Altres Col·lectes 7.622,78 4.663,71 9.899,62

Socis 35.238,06 26.574,87 27.520,98

Altres : Tomboles,fires,rober,... 26.847,93 23.798,79 58.409,58

Fons Solidari Diocesà 11.858,69 19.265,83 29.400,80

Pla Ajuda Social 4.640,96 14.271,94 21.573,67

TOTALS * 112.468,14 112.063,51 196.309,60

Subvencions Públiques

Ajuntaments 36.268,60 8.012,48 58.450,53

Consells Comarcals 4.385,18 0,00 4.700,00

Generalitat 13.244,20 15.400,00 92.346,77

Ministeri Sanitat, S.Socials -IRPF 20.581,00 5.854,00 15.167,93

Fons Social Europeu 16.644,10  7.810,87 16.694,63

TOTALS * 91.123,08 37.077,35 187.359,86

Subvencions Privades
Caixes d' Estalvis 46.415,40 3.875,00 3.969,00

Entitats Privades 20.242,59 18.102,19 52.407,80

TOTALS * 66.657,99 21.977,19 56.376,80

(*) C. Diocesana> Donatius: 17,270 €, Socis: 768 €, Subvencions Generalitat: 11,930 €,
F.S.E.: 7,765 €, Ministeri Sanitat i S. Socials: 46.618,80 €, Entitats Privades: 16.668,59 €,
Ingressos varis per la Casa d'Acollida: 12.996 €

Zona del 
Llobregat

Zona El 
Cardener

Zona Urgell-
SegarraZONA DEL BISBAT
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DESPESES per ZONES

Arxiprestat de Berguedà-Nord 956 180.904,45

Càritas Parroquial de Bagà 17 3.232,83

Càritas Parroquial de La Pobla 7  262,40

Càritas Parroquial de Guardiola 22 1.462,61

Càritas Parroquial d'Avià 30 6.545,11

Càritas Parroquial de Berga 846 162.208,75

Càritas Parroquial de  Montmajor 22 4.323,84

Càritas Parroquial de Cercs 12 2.868,91

Arxiprestat   del Llobregat 568 51.847,19

Càritas Parroquial de Casserres 173 1.016,66

Càritas Parroquial de Gironella 124 9.972,92

Càritas Parroquial de Puig -Reig 101 14.126,89

Càritas Parroquial de Balsareny 21 8.502,22

Càritas Parroquial de Navàs 149 18.228,50

Arxiprestat del Cardener 966 162.615,41

Càritas Arxiprestal de Solsona 230 46.377,58

Càritas Parroquial Solsona 358 27.970,19

Càritas Parroquial de Súria 77 18.270,81

Càritas Parroquial de Cardona 197 53.333,35

Càritas Parroquial St. Llorenç Morunys 16 1.041,74

Fundació Volem Feina (P.O.) 88  15.621,74

Arxiprestat del Pla d'Urgell 443 94.656,32

Càritas Parroquial de Bellpuig 122 25.889,92

Càritas Parroquial de Golmès 24  4.054,30

Càritas Parroquial de Mollerussa 230 58.276,45

Càritas Parroquial de Miralcamp 15 1.420,51

Càritas Parroquial Vilanova Bellpuig 15 1.266,92

Càritas Parroquial Palau d'Anglesola 37 3.748,22

Arxiprestat de la Segarra 642 80.410,11

Càritas Interparroquial de Cervera 447 55.119,64

Càritas Parroquial de Torà 112 8.416,83

Càritas Parroquial de St. Guim de F. 71 2.550,11

Fundació X. Paules (P.O.) 12 14.323,53

Arxiprestat de Tàrrega 1.647 292.588,56

Càritas Parroquial d'Anglesola 32 6.276,91

Càritas Parroquial de Tàrrega 1.589 231.648,17

Càritas Parroquial de Verdú 20 5.580,59

Cartaes (P.O. I Inditex) 6 49.082,89

CÀRITAS DIOCESANA 9 156.684,64

TOTALS GENERALS 5.231 1.019.706,68

Persones 
Ateses

Diners 
Esmerçats
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A totes les persones que han fet possible aquesta Memòria que ens dóna 
una visió general de l’acció social realitzada per Càritas a la diòcesis de 
Solsona durant l’any 2016:

AGRAÏMENTS ALS AGENTS DE CÀRITAS

A les persones que són agents estables de Càritas i que formem part 
d’aquesta institució des d’una crida a servir els nostres germans més 
desafavorits:
 > Als voluntaris que aporten el seu compromís, la seva solidaritat, una 
actitud d’acollida i un interès continu de formar-se i que generosament han 
contribuït a portar a terme  la tasca diària de la nostra entitat.
 > A les persones contractades que a més de la seva aportació tècnica 
com a treballadors, son persones preocupades per la realitat social  que 
participen en el seu entorn social, en la seva parròquia... i que aporten 
aquesta riquesa personal, humana i vital als projectes i serveis de Càritas.
Aquesta dualitat, voluntaris/contractats, recorre tota l’organització, des de 
les persones que realitzen la primera acollida fins les que ocupen llocs en 
la direcció i tot plegat aporta una gran riquesa de talents i diversitat en el 
sentir, en l’estar i en el fer de Càritas.

AGRAÏMENTS ALS COL·LABORADORS
A les persones, empreses i entitats privades que de manera periòdica o 
puntual han col·laborat econòmicament. socis i donants.
A les administracions publiques que ens han concedit subvencions per a la 
realització de diferents projectes i programes.

AGRAÏMENTS

Entre tots, 
contribuïm 
a construir 

Càritas!




