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Presentació

Membres Consell arxiprestal
Jeroni Vinyet
Pilar Mayans
Josep Vivet
Joan Ma. Gotsens
Josep Masnou
Josep Maria Pratsobrerroca
Ricard Hernández

Benvolguts/des,
Un any més arribem al final de l’exercici, i vull dedicar aquestes primeres línies a
donar les gràcies a tot el nostre voluntariat, peça clau per portar a terme tota la
immensa tasca que comporten els projectes actuals. També vull donar gràcies als
nostres professionals que amb el seu saber fer han dignificat a les persones que
hem atès. Per últim, per poder portar a terme els projectes cal el finançament, i
aquí hem de donar les gràcies a totes aquelles empreses, institucions i particulars
que amb la seva generositat ho fan possible.

“L’amor supera la
dificultat; l’amor ens fa
tirar endavant”

Papa Francesc

Amb tristor veiem que, lluny de disminuir la pobresa, cada dia són més les persones que s’adrecen a Càritas sol·licitant ajuda. També veiem amb estupefacció a
través dels mitjans de comunicació que, degut a les guerres i persecucions, les persones es veuen forçades a marxar dels seus països i sovint són molt maltractades
quan arriben a la nostra societat, que en diuen “acollidora”.
Des de Càritas denunciem un dels problemes més importants: l’habitatge. Moltes
de les persones nouvingudes viuen en habitatges en males condicions, sense cap
tipus de serveis, i sovint amb criatures.
Sent conscients que Càritas no té possibilitats de trobar solució tota sola, estem
treballant conjuntament amb les diferents administracions i amb la Plataforma
pel dret a l’habitatge, perquè en la mesura del possible, puguem reduir o eradicar
aquest greu problema que actualment afecta a la nostra societat.
Per últim hem d’esforçar-nos a trobar les causes i després les solucions a totes les
injustícies que s’estan produint i entre tots sumar forces per aconseguir que la nostra societat esdevingui més justa i acollidora, on tots aquests desequilibris siguin
cada vegada menors.
Jeroni Vinyet
Director de Càritas Arxiprestal de Vic
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Dades rellevants 2019

Rostres i situacions socials

Participants
Participants
Llars

52%

873

Dones

775

Equips i projectes
Persones voluntàries

172

Persones contractades

12

Projectes

10

Cost econòmic

524.117,58 €
Cost anual

48%
Homes

40% 21% 62% 53%
Famílies
amb fills

Persones
soles

En edats de
20 i 44 anys

Procedents
d’Àfrica

50% 61% 49%
Situació
administrativa
irregular

En situació
d’atur

En situació
d’habitatge
insegur i/o
sense llar*

*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).
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Testimonis
Mohamed

Mossèn Oliva

Angel

Mohamed Meftah
Participant

Mossèn Pere Oliva
Parròquia de la Divina Pastora

Angel
Voluntari

Alba
Tècnica des del gener 2019

Em dic Mohamed Meftah tinc 25 anys,
en fa quasi 2 anys que vaig arribar a
Catalunya. Gràcies a Càritas em sento
que formo part d’aquesta comunitat
perquè em va ajudar a adaptar-me,
a posar-me en contacte amb gent i
conèixer la seva cultura, mitjançant
sessions de sensibilització i educació.
Però l’oportunitat més gran és que
vaig completar els estudis gràcies al
vostre suport moral i financer. El Grau
Superior de laboratori clínic i biomèdic
que estic fent no és fàcil però amb el
suport moral que vaig rebent estic al
final de primer any acadèmic amb molts
ànims i amb bons resultats del curs.

Càritas Arxiprestal és braç d’assistència
i promoció personal de les nostres
parròquies. Si l’arxiprestat és un conjunt
de parròquies on s’intenta caminar
segons l’Evangeli, Càritas Arxiprestal
és la suma de la caritat de les nostres
comunitats cristianes.

La satisfacción de pensar que haces
algo positivo ayudando a personas que
necesitan lo más básico para vivir, que
no es solo lo material, sino también la
confianza, la amistad y el cariño. En mi
caso, he recibido más de lo que he dado
de estas personas.

Des que formo part de l’equip de Càritas
he trencat barreres, prejudicis... m’ha
despertat els sentits, l’ull crític, veig
més enllà. Ja no camino de la mateixa
manera pels carrers, ja no veig façanes,
em fico a dins les cases, em pregunto
quines formaran part d’edificis o
pisos ocupes, qui hi viurà, en quines
condicions, quina història i motxilla
arrossegaran a l’esquena les persones
que hi viuen.

6

Alba
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Un compromís amb les
persones que acollim i
acompanyem a Càritas
PARTICIPANTS
PROGRAMA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT SOCIAL

820
154
233
38

Programa d’acollida i
acompanyament social
Tothom té dret a accedir als béns i materials necessaris per viure dignament.
Col·laborem en la millora de les situacions personals i familiar,
acompanyant-les en els seus processos vitals.

820

6

775

Persones voluntàries

Participants

Serveis i/o projectes diferents

324.612,40 €

96

Llars

Persones voluntàries del menjador social

PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT SOCIOLABORAL I D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

PROGRAMA D’ACCÉS A L’ HABITATGE

8

9

Servei d’acollida i acompanyament integral

711

Persones han estat ateses des
del servei d’acollida

396

Altes noves el 2019

4.755

El 2019 hem atès un
10% més de famílies
respecte el 2018.

1.601

Acollir i oferir un suport en la higiene personal i de bugaderia a persones sense llar.

Facilitar ajuts econòmics per poder fer front a les diferents necessitats bàsiques.

24.013 €

Invertits en ajudes
econòmiques com a part del
procés d’acompanyament.

Alimentació

20%

Persones voluntàries

El menjador social segueix essent la única opció per
a cobrir l’alimentació de moltes persones. El vincle
social que es cobreix des d’aquest servei també és
una necessitat.

El Racó d’acollida

Servei d’ajuda econòmica

Persones han rebut ajuts
econòmics

33

Participants

Seguiments

18%

Oferir un àpat calent a persones en situacions molt vulnerables.

177

Intervencions realitzades

361

El Menjador Social

Han augmentat els ajuts
destinats a l’habitatge,
la salut i alimentació.

Salut

23

Persones voluntàries

La precarietat en l’habitatge i les seves condicions
d’aquests cronifica l’ús d’aquest servei.

72

Participants
Rebost solidari de Vic

41%

Subministraments de la llar

Rober

L’entrega de roba s’ha dignificat anant directament a la botiga de roba
de segona mà, El Fil.

230

Persones s’han beneficiat
del projecte

Durant el 2019 l’entrega de roba s’ha dignificat. Les
persones han pogut accedir directament a la botiga de
roba de segona mà El Fil.

Servei de distribució d’aliments
El rebost solidari

23

Persones voluntàries

367

Persones han rebut aliments
al llarg de l’any

10

Facilitar que les persones accedeixin a l’alimentació
és una qüestió de drets fonamentals. Treballem per
plantejar un model nou més digne en el lliurament
dels aliments. Cal una aposta institucional per
combatre la pobresa i la seva cronificació.
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Programa d’Inclusió social
Tothom té dret a participar activament a la xarxa social i comunitària de referència.
Col·laborem en projectes inclusius perquè tothom tingui oportunitats per
créixer i desenvolupar les seves habilitats i capacitats.

154
Participants

5

Serveis i/o projectes diferents

17.881,25 €

42

Persones voluntàries

La desigualtat educativa en els infants de les famílies que acompanyem segueix
sent una realitat evident.
Oferir reforç i suport a infants i adolescents en els aprenentatges escolars i
acompanyament emocional.

Infants i adolescent

6

Centres educatius

28

Persones voluntàries

Tallers d’alfabetització- grups de conversa en català.
Millorar les habilitats comunicatives i l’aprenentatge de la llengua com a vehicle per
la relació i participació social i comunitària.

35

Participants

4

Persones voluntàries

L’oferta formativa en competències lingüístiques és
una necessitat primordial com a eina per la inclusió
social i laboral de les persones.

Taller de bosses, Horts ecològics i taller de costura

Reforç escolar

65

Taller d’alfabetització i grups de conversa en català

Les escoles manifesten
la necessitat d’oferir
espais d’acompanyament
emocional i de reforç
per als infants amb més
dificultats.

Taller de bosses de paper reciclat, horts ecològics i costura.
Fomentar espais grupals per treballar habilitats socials i relacionals mitjançant una
activitat manual.

22

Participants

4

Persones voluntàries

Augmenten el nombre de participants en aquests
projectes que fomenten la cohesió grupal i el
sentiment de pertinença comunitària.

Pots Fer-ho

Facilitar la participació d’infants i adolescents a les activitats de lleure, esportives o
culturals per promoure la igualtat d’oportunitats.

32

Infants i adolescent

6

Persones voluntàries

12

6

Centres/activitats

La desigualtat en la
igualtat d’oportunitats
en els infants segueix
essent evident en la
realitat de les famílies
que acompanyem.
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Programa sociolaboral i
d’economia solidària

Prospecció i Intermediació laboral

Servei d’Intermediació laboral
Oferir un servei de mediació entre persones que busquen feina i ofertes de
diferents sectors professionals.

Tothom té dret a un treball digne i a una economia solidària que posi al
centre les persones i no el capital.

141

Col·laborem en projectes que aposten per la millora de l’ocupabilitat de
les persones, l’accés al mercat laboral i l’impuls d’iniciatives d’economia
solidària i ecològiques.

13

233

1

73%

2

91.714,04 €

Ofertes rebudes

Informacions i assessoraments

41

7

Insercions a
l’empresa ordinària

36

El sector del treball a
la llar continua sent
el majoritari en les
insercions.

Insercions sense contracte

Insercions en el sector del
treball a la llar

Participants

Punts d’atenció amb
projectes d’orientació i
intermediació laboral

Dones

Accions formatives

Cursos d’auxiliar de cuina i atenció a les persones grans.
Preparar en competències tècniques i professionals a les persones perquè puguin
accedir a un lloc de treball.

Persones inserides

43

45%

En situació administrativa
irregular

64%

Que estan a l’atur

Formació prelaboral i laboral

48
25

Participants

2

Accions formatives

25

Persones voluntàries

Les accions formatives
són una oportunitat per
accedir al mercat de
treball.

Persones voluntàries

Orientació laboral

Acompanyar les persones a través d’un itinerari laboral oferint orientació
individual i grupal, tallers de mercat laboral i de competències professionals.

196

Participants

70

Participants
segueixen itineraris

14

76

Participants de tallers de
mercat de treball i tallers de
competències.

1

Persona s’ha pogut regularitzar
a través d’un lloc de treball a
Càritas*

La llei d’estrangeria i la
situació administrativa
de moltes persones és
el principal obstacle per
accedir a un lloc de feina.
*Ha estat possible gràcies al
Programa ACOL del SOC - Treball
i Formació per a persones que
obtinguin una autorització
de residència temporal per
circumstàncies excepcionals.
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Programa d’accés a l’habitatge
Tothom té dret a viure en un llar que sigui digne i amb condicions adequades.
Col·laborem en oferir un habitatge a persones que viuen en situació
d’exclusió residencial.

38

52.049,22 €

Participants

Pisos d’acollida temporal

Acollir i acompanyar les persones en habitatges inclusius per tal que puguin
millorar les seves condicions de vida.

68%
Homes

13

762

12

50%

Persones soles

Joves sols no acompanyats

4

Famílies monoparentals

12

Seguiments personalitzats

De participants fan una estada
d’un any

7

Autor: Albert Llimós

Pisos a la ciutat de Vic

Participants nous

7

Baixes

L’accés a un habitatge és imprescindible per a sentirse formant part d’una comunitat.
Ha augmentat el nombre de joves sols no acompanyats
que han necessitat un lloc per viure. S’ha obert un nou
pis d’acollida a la ciutat de Vic.
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Un compromís amb
les persones que fem
Càritas

Persones al servei de persones
Persones voluntàries

172 7,5
47

Altes noves

PERSONES VOLUNTÀRIES

172
12
20
95

PERSONES CONTRACTADES

Persones contractades

73%

Jornades laborals de
personal contractat

Dones

11%

Menor 35 anys

52%

De més de 64 anys

Assemblea arxiprestal maig 2019

ACCIONS

PARTICIPANTS

18

19

Ens hem format per millorar la nostra acció i poder així
contribuir a transformar la realitat que ens envolta.
Caritas ha ofert formació a les persones voluntàries i contractades per
potenciar l’ aprenentatge continu i potenciar la reflexió.
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47

Claus per l’acompanyament

Formacions d’acollida
a nous voluntaris

Participants

Formacions de temàtica específica:
12 participants

Formació Reforç escolar
14 participants

Diversitat alimentària
21 participants

21

Persones han participat a les jornades
diocesanes

3

Formació: “Claus per l’acompanyament”, amb Imma Merino. Juny 2019

Persones han participat a l’Escola de Càritas
Catalunya i de la Confederació de Càritas
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Un compromís amb la
societat i els seus drets

Ens ha calgut el compromís i la col·laboració de les
empreses i institucions per contribuir des dels nostres
projectes socials a combatre la pobresa i la injustícia social.

72
82
Socis

COL·LABORACIONS

72 82
1.614 66
21
13 16 9
Socis

Donants

98

Contactes amb
empreses i
institucions mitjançant
el projecte Entitats
amb Cor

83

Col·laboracions
obtingudes

Donants

Col·laboració amb Abacus

ACCIONS DE DIFUSIÓ

Seguidors
a les xarxes
socials

Impactes en
mitjans de
comunicació

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

Actes organitzats o amb participació de Càritas

TREBALL EN XARXA

Organismes
oficials

22

Associacions
i institucions

Fundacions
23

Hem comunicat el que fem i com ho fem a través de la
nostra presència.

142

Seguidors de Twitter

1085

Seguidors de Facebook

387

415

Visites mensuals
a la pàgina web

22

Accions en mitjans
de comunicació

9

Actes en benefici de
Caritas

Publicacions

4

Programes de radio

6

Notes de premsa

Seguidors d’Instagram

6

3

Accions a altres mitjans

7

Actes d’ incidència
social

Hem conscienciat sobre les causes de la injustícia social,
convidat a la implicació i al compromís de la societat.

7

Campanyes
institucionals
realitzades

Tot l’any
El teu compromís millora el món
Abril
A la teva propera declaració de la renda, Millor2
Juny - Corpus
Posa en marxa el teu compromís per millorar el món
Juny
Compartint el viatge
Octubre
El treball decent en l’àmbit de treball a la llar
Novembre
Ningú sense llar: posa-hi cara

13

Organismes oficials

16

Entitats i institucions

1.

Caminada Matagalls-Vic organitzada per la Unió
Excursionista de Vic

2.

Vetllada de cuina solidària al Seminari

3.

Parades de venda de roses en la diada de Sant Jordi

4.

Recollida d’aliments al Torneig Internacional de bàsquet de
St. Julià de Vilatorta

5.

Acció a la botiga l’Abacus de Vic “t’ho emboliquem?”

6.

Campanya dels Cors solidaris de Nadal

1.

Acció de la campanya Compartint el viatge amb els
migrants, en la Festa del voluntariat a St. Julià de Sassorba

2.

Participació a la Plataforma pel Dret a l’habitatge d’Osona

3.

Presentació del vídeo El Treball a la llar: treballem per la
seva dignificació

4.

Participació al 1r. Congrés del voluntariat d’Osona

5.

Participació a la 1a Jornada sociosanitària d’Osona
organitzada per l’Ajuntament de Manlleu

6.

Participació en els actes del Dia internacional contra la
violéncia de gènere

7.

Dues Taules informatives sobre el treball a la llar a l’Hospital
Universitari de Vic

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

9

Fundacions

Desembre - Nadal
Tots tenim un àngel - Cors solidaris
24
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Les nostres dades
econòmiques,
un compromís de
transparència
DESPESES

-524.117,58 €
468.641,95 €
-55.475,63 €
INGRESSOS

RESULTAT
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DESPESES
Acció social
Acollida i atenció social /i acompanyament
Acompanyament sòciolaboral i economia social
Inclusió social
Habitatge
Desenvolupament institucional
Formació
Voluntariat
Gestió de la informació
Entitats amb cor
Comunicació i sensibilització

-524.117,58
-486.256,91
-324.612,40
-91.714,04
-17.881,25
-52.049,22
-14.415,74
-1.575,25
-7.738,75
-861,14
-4.240,60
-23.444,93

INGRESSOS
Fonts privades
Col·laboradors periòdics
Donants
Campanyes
Herències i llegats
Entitats privades
Aportació persones ateses
Fonts públiques
Subvencions d’àmbit autonòmic
Subvencions d’àmbit local
Aportació IRPF aplicat a l’acció social
Altres fonts
Aportacions en espècie

468.641,95
290.145,26
19.737,63
96.122,08
8.641,87
28.506,94
127.063,20
10.073,54
126.727,74
43.819,80
33.232,74
49.675,20
51.768,95
51.768,95

RESULTAT

-55.475,63
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Parròquies que conformen Càritas Arxiprestal de Vic

Granollers de
la Plana

Vespella
Sant Julià
de Sassorba

Gurb
Vic*

Santa Eulàlia
de Riuprimer

Calldetenes

Sentfores
Malla

Muntanyola

Múnter

Vic*

Lurdes
Divina Pastora
Nostra Senyora del Carme
Mare de Déu de la Pietat
Mare de Déu del Remei
Sant Domènec

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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Carrer Sant Just, 3 bx
08500 Vic

Tel. 93 885 1642
caritas@caritasarxiprestalvic.cat
www.caritasarxiprestalvic.cat

