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Membres Consell Axiprestal

Jeroni Vinyet / Albert Trujillo
Pilar Mayans 
Josep Vivet
Joan Ma. Gotsens
Josep Masnou
Josep Maria Pratsobrerroca
Ricard Henàndez
 

Presentació

Que difícil se’m fa parlar del 2020, any que mai oblidarem per les inesperades 
circumstàncies conegudes per tots i que, encara avui, afecten les nostres vides.

De sobte, “tots ens vàrem aturar”. Hem passat per un procés d’adaptació diària,  
individualment i col·lectivament, persones i famílies, en l’àmbit personal i professional, 
negocis i empreses, entitats, governs i societats de tot el món. Hem patit i pregat i hem 
hagut d’acomiadar en la distància aquells que ens han deixat.

Però sobretot voldria destacar allò positiu: la generositat i la solidaritat han sorgit 
arreu, fins i tot assumint riscos per ajudar el pròxim; nous voluntariats amb entrega 
absoluta; la cura de la gent gran, abocada, encara més, a una solitud no desitjada 
i obligada pels confinaments; ens hem hagut de reinventar en les comunicacions i 
relacions socials; hem conegut i compartit amb veïns; ens hem apropat i ens hem fet 
“visibles” entrant de cop en un univers virtual. També ens hem retrobat amb la natura 
i ens hem adonat que no necessitem tant com podíem pensar, que la senzillesa ens fa 
més grans, més humans.

Pel que fa a la nostra tasca, a Càritas no ens hem aturat en cap moment, ni en els 
dies en què no ens va ser possible obrir la porta, els magnífics equips de voluntaris 
i professionals van seguir al peu del canó, acompanyant telefònicament, repartint 
i portant menjar a domicili,...  I tot amb el suport dels nostres socis, donants i 
col·laboradors, que s’hi han abocat absolutament. A tots, moltes gràcies!

Tot i així, s’ha fet palès l’increment de les desigualtats, especialment sobre els més 
febles, els més vulnerables. I tenim el deure de lluitar per una societat més justa i 
més humana. Des d’aquí doncs, el nostre compromís i fermesa de seguir denunciant i 
treballant perquè així sigui.

Albert Trujillo Alcover
Director de Càritas Arxiprestal de Vic

"Si no podem acabar amb les nostres 
diferències, almenys podem contribuir 
a fer que el món accepti la diversitat" 
John F. Kennedy
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Dades rellevants 2020

Participants 

Participants

Llars     

Rostres i situacions socials

877

804

 51%
Dones

Equips i  projectes 

Persones voluntàries 

Persones contractades

Projectes

Cost econòmic 

120

13

9

502.288€ 
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.

712 persones han participat en els nostres 
projectes, un 18% menys respecte l’any anterior.

Els a agents que formen Càritas i que 
han fet possible la realització dels 
nostres projectes socials

29%

Famílies
amb fills

23%

Persones soles

77%

En edats de 30
i 64 anys 

83%

Extracomunitaris

49%

Situació
administrativa 

irregular

53%

En situació 
d’atur 

64%

En situacions 
habitacionals 

insegures*

 49%
Homes

Equivalent a 9 jornades senceres
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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. 
Projectes grupals que 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.  

CÀRITAS VIC - MEMÒRIA 20208 9CÀRITAS VIC - MEMÒRIA 2020
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Imma Gamero
Voluntària, 65 anys. 

Núria Alsina  
Tècnica, 26 anys

“Dedico amb tot el meu 
cor aquest escrit a Càritas 
i amb molt sentiment i 
agraïment ja que sense ells 
no hauria aconseguit totes 
les coses bones i exitoses 
que tinc. Agraïment per les 
oportunitats que m‘han 
donat i per confiar en mi, 
especialment a aquestes 
dones meravelloses que 
sempre estan disposades a 
ajudar i escoltar. Jo valoro 
molt el treball de Càritas 
i puc dir que m’ha portat 
molt en la meva vida des 
del primer moment que 
vaig arribar a Catalunya. Em 
sento molt agraïda per tota 
la seva ajuda i confiança. 
Moltes gràcies Càritas per 
acompanyar-me en els 
moments difícils” 

“Càritas és la cara visible del 
servei de la caritat en les 
nostres parròquies. Càritas, 
amb les seves campanyes,  
és un clam constant  a favor 
de la caritat fraterna: ens 
recorda que hi ha molt per 
fer, que les desigualtats 
socials existeixen, que hi ha 
descartats, empobriment 
estructural... i no podem 
restar-hi indiferents. Per 
això, la veu de Càritas 
ajuda a tenir la consciència 
desperta perquè, des de 
la parròquia, donem una 
resposta generosa i fraterna 
a tot aquest gran ventall de 
necessitats.” 

Mossèn Joan Mir  
Rector, 73 anys 

“Et jubiles i penses que a 
partir d’aquest moment 
tindràs tot el temps del 
món per tu, però també 
t’adones que potser una 
part d’aquest temps el 
pots dedicar als altres. És 
llavors quan et planteges 
la possibilitat de fer-te 
voluntària, en el meu cas 
de Càritas. I aquesta mica 
de temps que dediques als 
altres t’aporta molt més 
del que t’havies imaginat. 
T’enganxa.”

Les nostres veus

“Formar part de l’equip de 
Càritas m’ha ensenyat a 
acompanyar les persones, 
caminar al seu costat per fer 
més fàcil l’assoliment d’un 
objectiu personal i social del 
seu procés vital. He pogut 
conèixer les injustícies 
socials de prop, m’ha 
brindat l’oportunitat de 
poder repensar estratègies 
per combatre-les a petita 
escala.  Aprendre a llegir 
entre línies una història i 
ser capaç de respectar els 
ritmes i aprenentatges de 
cada persona i de cada 
procés”. 

Kenia Patricia 
Valladares     
Participant, 35 anys
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Un Gest amb les 
persones que acollim i 
acompanyem

Acollida i acompanyament social

734
Inclusió social

107
Acompanyament sociolaboral i d’economia solidària

213
Accés a l’habitatge

36

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.

8
Persones contractades

Participants 734
Participants

9
Serveis i/o projectes diferents

120
Persones voluntàries691

Llars

Acollida a Càritas (Autora: Alba Peralta)

12 CÀRITAS ARXIPRESTAL DE VIC - MEMÒRIA 2020
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Servei d’ajuda econòmica
Facilitar ajuts econòmics per poder fer front a les diferents necessitats  
bàsiques com a part del procés d’acompanyament.

Servei de distribució d’aliments - El Rebost solidari
Fomentar trobades i espais grupals de suport mutu i creació de llaços 
interpersonals.

Espai o serveis d’acollida i acompanyament

493 persones han estat ateses
des del servei d’acollida

194
Altes noves al 2020

3.232
Intervencions

El 2020 s’han atès 2.909 
persones des de la 
preacollida per rebre 
algun tipus d’orientació, 
informació o per concertar 
una entrevista. 

Han augmentat un 6% 
els ajuts destinats a la 
millora de la salut i un 8% 
a tràmits administratius.

133 persones han rebut ajuts econòmics 
S’han  invertit un total  15.158,91€ en ajudes 
econòmiques.

23
Persones voluntàries   

292
Famílies

743
Persones beneficiades

S’ha reconvertit el model 
del Rebost Solidari passant 
d’una entrega assistencial a 
una més digne, fomentant 
la participació i criteri 
d’elecció de les persones. 
L’entrega es fa amb un 
sistema de punts el quals 
són bescanviats pels 
productes alimentaris que 
la persona considera més 
adequats i necessaris pel 
seu consum.

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

24%
Tràmits administratius 

34%
Salut

28%
Subministraments de la llar

El Menjador Social
Oferir un àpat calent a persones en 
situació de vulnerabilitat. 

23
Persones voluntàries  

126
Participants

S’ha canviat el 
funcionament intern del 
menjador fomentant 
la participació i 
responsabilitat de les 
persones en el propi 
funcionament, passant a un 
model d’autoservei.

El Racó d’acollida
Acollir i oferir un suport en la higiene personal 
i de bugaderia a persones sense llar.

8
Persones voluntàries  

28
Participants

L’augment dels 
pisos ocupats sense 
subministraments 
bàsics han aguditzat 
la vulnerabilitat de les 
persones. 

Menjador social
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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.

2
Persones contractades107

Participants

5
Serveis i/o projectes diferents

62
Persones voluntàries

Suport a l’escolarització Reforç escolar

33
Infants i adolescents

6
Persones voluntàries 

6
Centre educatius                             

Oferir reforç i suport a 
infants i adolescents 
en els aprenentatges 
escolars i acompanyament 
emocional. 

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

Fomentar la pràctica 
d’esports i activitats 
extraescolars ha millorat 
la integració i la cohesió 
social dels infants. 

Suport a les competències lingüístiques: 
Tallers d’alfabetització - Grups de conversa en català

27
Participants

4
Persones voluntàries   

L’aprenentatge de l’idioma 
és una competència 
imprescindible per  a 
l’autonomia de les 
persones.

Tallers inclusius Taller de bosses - horts 

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

El suport a l’escolarització 
i l’acompanyament 
emocional que s’ha ofert 
als infants individualment 
els ha permès millorar 
les seves competències 
lingüístiques i educatives.

33
Infants

6
Persones voluntàries 

3
Centres / activitats                        

Millorar les habilitats 
comunicatives i 
l’aprenentatge de la llengua 
com a vehicle per la relació 
i participació social i 
comunitària. 

16
Participants

3
Persones voluntàries   

Els tallers inclusius 
esdevenen espais 
relacionals i de millora de 
competències lingüístiques 
i personals. Per a moltes 
participants els tallers 
són un primer pas per la 
seva posterior inserció 
sociolaboral.

Fomentar espais grupals 
per treballar habilitats 
socials i relacionals 
mitjançant una activitat 
manual. 

Col·laboració amb l'OAR Vic

Suport a les activitats extraescolars Pots fer-ho
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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.

14
Persones voluntàries

3
Persones contractades

51.864 €
Cost del programa

213
Participants

1 punt d’atenció amb 
projectes d’orientació i 
intermediació laboral

25
Persones inserides

72%
Dones

62%
En situació admin. 
irregular

62%
A l’atur

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

182
Participants 

79
Participants segueixen 
itineraris  

77
Participen als tallers de 
mercat de treball i als tallers 
de competències. 

25
Persones s’insereixen

Ha augmentat  en un 38% 
les persones en situació 
irregular que estan en 
procés de recerca de feina

Prospecció i Intermediació laboral
Oferir un servei de mediació entre persones que busquen feina i ofertes tant per part de les 
empreses com d’ofertants físics per treball a la llar i polivalència agrícola. 

72
Ofertes rebudes

12
Insercions en el sector del 
treball a la llar 

3
Informacions i assessoraments

15
Insercions

Absència d’ofertes de feina 
en sector primari, secundari 
i terciari. El sector del 
treball a la llar ha estat  
essent el principal.

Formació prelaboral i laboral
Curs d'atenció a les persones grans i curs d'auxiliar de cuina. 

Preparar en competències tècniques i professionals  les persones perquè puguin accedir a un 
lloc de treball.

Les accions formatives han 
permès adquirir habilitats 
laborals a les persones 
que acompanyem en el 
seu procés d’inserció 
sociolaboral.

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

*Programa ACOL del SOC - Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social.

1 Participant regularitzat 
a través del contracte de 
treball a Càritas*

36
Participants 

12
Persones voluntàries

2
Accions formatives

Curs formatiu
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Programa d’accés a l’habitatge
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.

36
Participants

1
Persona contractada

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem

Pisos d’acollida temporal
Acollir i acompanyar les persones en habitatges inclusius  per tal que puguin millorar les seves 
condicions de vida.

36
Participants 

30
Unitats familiars

81%
Homes

28
Persones soles

10
Joves sols no acompanyats

2
Famílies monoparentals

8
Participants nous 

9
Sortides

420
Seguiments personalitzats

65%
Participants amb més d'un any 
d'estada al pis

7
Pisos

La manca d’habitatge de 
lloguer assequible ha 
allargat el temps d’estada 
als pisos d’acollida 
prorrogant-ne la sortida.

Pis d'acollida temporal per a joves
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Un Gest amb les 
persones que fem Càritas
Persones voluntàries  

120

10.170
Hores de dedicació anual

Persones contractades equivalent a 9 jornades senceres  

13
Accions formatives

8
Participants

12

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

8 formacions d’acollida a nous voluntaris 
amb un total de 19 participants.

1 formació de temàtica específica:
L’acompanyament emocional educatiu.

31 persones han participat a les
jornades diocesanes.

S’ha participat a 6 formacions externes de 
temàtiques específiques.

S’ha participat a 9 formacions d’àmbit 
Diocesà.

Persones voluntàries  

El 20% del voluntariat és menor de 50 anys, continua essent un repte com a 
entitat reforçar aquesta franja d’edat. El 85% dels voluntaris han estat dones. 

 85%
DONES

 15%
HOMES

Les sessions d’acollida de 
nous voluntaris han permès  
a les persones conèixer 
millor l’entitat
La formació ha estat  una 
aposta per millorar la 
qualitat del servei que 
oferim a les persones.

Curs de formació per a persones voluntàries

22 CÀRITAS ARXIPRESTAL DE VIC - MEMÒRIA 2020
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El compromís, la solidaritat  i  la col·laboració de les empreses i institucions 
ha sigut necessària per contribuir des dels nostres projectes socials a 
combatre la pobresa i la injustícia social. 

Càritas ha mantingut contacte amb 79 empreses i institucions

S’han obtingut 46 col·laboracions 

S’ha fet seguiment a 41 empreses

Entitats amb Cor ha esdevingut  clau per sensibilitzar  les empreses de la 
tasca que desenvolupa Càritas i fomentar la seva col·laboració.                                                                          

Hem treballat conjuntament i hem rebut el suport d’altres organismes, 
associacions, institucions i fundacions per acompanyar i promocionar les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Un Gest de col·laboració 
amb la societat

Socis

69
Col·laboracions

Treball en xarxa

Donants 

101
Organismes oficials  

13
Associacions i institucions

29
Fundacions

9

Donatius anònims

98
Visita dels responsables del Dep. Benestar i família de l'Ajuntament de Vic

24 CÀRITAS ARXIPRESTAL DE VIC - MEMÒRIA 2020
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Un Gest de comunicació i 
sensibilització

Seguidors  en les xarxes socials 

1.888
 Accions de difusió   

 Accions de sensibilització   

Impactes als mitjans de comunicació

30
Campanyes

7
Accions d’incidència social

7
Hem comunicat el que fem i com ho fem a través de la nostra presència.

159 Seguidors de Twitter       1.093 Facebook     636 Instagram 

332 Visites mensuals a la web    30 Accions en mitjans de comunicació

21 Publicacions    4 Programes de radio  5 Notes de premsa

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

7 Campanyes institucionals realitzades
Tot l’any
Cada gest compta

Abril
A la teva propera declaració de la renda, Millor2

Maig
Les necessitats s’han triplicat. Càritas X 3 

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

Octubre
El treball decent en l’ àmbit de treball a la llar

Novembre
La pobresa també rebrota

Desembre - Nadal
Bon Nadal? Sí, però per tothom. Campanya dels Cors Solidaris

7 Actes d’incidència social

Participació a la “Plataforma pel Dret a l’Habitatge”

Participació a la “Taula de salut Comunitària” 

Participació a la “Comissió de la Gent Gran” de Vic

5 Parades al carrer de vendes de roses per St. Jordi

Participació en les accions del Dia internacional contra la violència de gènere

Xerrada a l’Escola Escorial

Distribució de cors solidaris en empreses, entitats i comerços de la ciutat

26 CÀRITAS ARXIPRESTAL DE VIC - MEMÒRIA 2020
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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
      Entitats amb cor 
Comunicació i sensibilització

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
Altres ingressos
Aportacions en espècie
   
RESULTAT
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INGRESSOS

532.219,58€
RESULTAT

29.931,41€

DESPESES

-502.288,17€

Un Gest de transparència -502.288,17
-467.329,06

-352.115,59
-51.864,22

-9.728,77
-53.620,48
-12.982,69

-1.978,40
-4.086,79
-6.917,50

-21.976,42

532.219,58
363.823,80

19.836,83
96.057,25
8.283,24

113.848,63
116.472,85

9.325,00
93.718,75
40.943,86
34.668,89
18.106,00
74.677,03
2.320,00
72.357,03

29.931,41
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Parròquies que conformen Càritas Arxiprestal de Vic

Vespella

Granollers de 
la Plana

Gurb

CalldetenesVic*

Sant Julià
de Sassorba

Santa Eulàlia
de Riuprimer

Sentfores

Malla

Múnter
Muntanyola Vic*

Lurdes
Divina Pastora

Nostra Senyora del Carme
Mare de Déu de la Pietat

Mare de Déu del Remei
Sant Domènec
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Tel. 93 885 1642
caritas@caritasarxiprestalvic.cat
www.caritasarxiprestalvic.cat                                                            

Carrer Sant Just, 3 bx                                     
08500 Vic                                                    


