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APLICACÓ DELS RECURSOS Euros

Atenció Social 1.935.930
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa” 611.608
Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 24.745

SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL 2.572.282

Dinamització i acompanyament del voluntariat 9.594
Comunicació i sensibilització 8.855

Administració 73.125

TOTAL APLICACIONS 2.663.856

DIFERÈNCIA -68.736

Acció Social
96,55%

Administració
2,75%

Voluntariat
0,36%

Comunicació
0,33%

Sensibilització i 
Comunicació

La comunicació i la presència en els mitjans per donar-nos a 
conèixer ha estat una de les prioritats d’aquest primer any de 
funcionament. Hem estrenat la web i els per�ls en diferents 
Xarxes Socials, que han esdevingut plataformes i vies per poder 
desenvolupar la nostra tasca de sensibilització i denúncia, 
imprescidibles per Càritas.

www.caritassantfeliu.cat

1.500 usuaris al 2014

caritassantfeliu

L’abast de les publicacions 
ha estat d’unes 500 persones

caritasantfeliu

150 seguidors

6.500 visualitzacions

Presència en Mitjans de 
comunicació

60 Aparicions 
en mitjans de 
comunicació

Més de 198.000 llars en situació d’Exclusió Social 
Severa, (Informe  FOESSA sobre exclusió i desenvolupa-
ments social a Catalunya).

1,8 milions de persones en risc d’exclusió social, un 
20,9% de la població Catalana està afectada per aquest 
risc d’exclusió i només el 33% de la població és pot 
considerar que no està afectat per cap dels indicadors 
d’exclusió.

Les situacions i problemes d’exclusió social que més 
afecten a la societat catalana, són els relacionats amb 
l’ocupació, l’habitatge i la salut.

Conclusions

La desocupació, la seva prolongació en el 
temps i la precarietat laboral  acaba esdeve-
nint un desencadenant d’exclusió.  
Des de Càritas apostem pels programes 
d’inserció i formació laboral. L’acompanya-
ment en els processos de recerca de feina i 
d’adquisició de competències transversals 
que facilitin l’accés de les persones al mercat 
laboral i la formació.

En l’àmbit de l’exclusió residencial són les situacions 
relatives a l’accés, la inadequació, l’habitabilitat i la inesta-
bilitat de l’habitatge, les desencadenants d’aquests 
factors d’exclusió. Aquests factors tenen incidència  en un 
altre aspecte com és el de la salut, 2 de cada 10 persones 
a Catalunya estan afectades per l’exclusió sanitària. Les 
di�cultats econòmiques deriven en que les famílies no 
puguin fer front a les despeses en alimentació bàsica i 
tractaments de salut 

Per tot aquest conjunt de factors interrelacionats, des de 
Càritas Diocesana de Sant Feliu prioritzem també l’habi-
tatge com un dels àmbits d’intervenció més importants. A 
través dels programes de Sense Llar i d’Habitatge social.

El creixement econòmic no és sinònim del creixement de les 
persones, s’haurien de començar a aplicar polítiques que facin front 
a les causes estructurals de la pobresa. Cal apostar fortament pel bé 
comú, corregir tots aquells factors que generen desigualtat a través 
d’inversions en educació, sanitat, pensions i rentes mínimes, per tal 
de no carregar els efectes de la crisi i del debilitament dels serveis 
públics sobre les llars i les persones.

Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat

C/ Armenteres 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 652 57 70
secretaria@caritassantfeliu.cat
www.caritassantfeliu.cat “la Caixa”   ES65-2100-5000-58-0200042738

Col•labora amb nosaltres:



Tenim a les mans el resum d’un any de vida 
de Càritas Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat. Hi trobem dades estadístiques, 
testimonis personals, història: convé expli-
car el que signi�ca el gest de publicar la 
memòria de Càritas Diocesana. 

Hi ha una mirada que descobreix les dades objectives i fredes. És 
important, perquè re�exa el que s’ha fet i es pot presentar davant 
qualsevol que en tingui interès. Hi ha una altra mirada que desco-
breix com darrere de cada un dels fets, de les dades i de les accions 
o paraules, hi ha vida humana: treball, esforços, hores de re�exió i 
generositat, acció en comú, plani�cacions, mitjans materials, 
processos, etc., tot allò que aporta un color especials a les dades 
fredes. Hi ha encara una altra mirada, més profunda, que descob-
reix la veritat, el sentit i el cor de la història, el per què, el per a què 
i el com de tot el que s’ha fet.

El sentit d’aquesta memòria,  és donar gràcies a Déu, perquè tot el 
que es fa a l’Església per amor concret i en favor de les persones, 
particularment de les més necessitades, prové de Ell, es fa amb 
Ell i acaba en Ell.  

+ Agustí Cortés Soriano                                                                                                                                                     
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Presentació

Ha estat un any d’il•lusió i reptes per a Càritas Diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat, en el que hem començat nous projectes, però 
sobretot hem assumit l’encàrrec i la responsabilitat de desenvolu-
par una part important de l’acció social de l’església a la Diòcesis 
de Sant Feliu de Llobregat.
S’han inaugurat dos projectes molt importants com han estat la 
Llar d’Acollida Magdana Bonamich de Molins de Rei i la Llar l’Olive-
ra de Gelida. Vam poder reunir més de 500 voluntaris en una troba-
da a Montserrat i vam participar a les Jornades de Trobada i forma-
ció de Càritas Catalunya que es van 
celebrar a Girona. I aquests són 
només alguns dels moments desta-
cats del que ha signi�cat aquest 
2014.
Les xifres que presentem són aclapa-
radores, han augmentat el nombre 
de persones i famílies ateses per 

Càritas respecte anys anteriors. Des de Càritas Diocesana i des 
de les diferents Càritas parroquials i interparroquials, s’ha hagut 
de fer un esforç per poder donar resposta a aquest augment de 
les demandes i per tant de situacions de manca de cobertura de 
les necessitats bàsiques.
És hora ja, que deixem de banda tot el que és super�cial i 
d’actuar motivats per altres interessos que no siguin les perso-
nes, els seus drets i  l’assoliment  d’una societat més fraterna i 
justa. Hem de pensar en les persones!

Joan Torrents Andreu
Director

Acció Social

Persones Ateses 56.50
1 Person

es

Càritas Diocesana

15.500 Persones ateses 5.255 Famílies ateses

44% Menors 
d’edat 

56% Majors 
d’edat

Durant el 2014, s’ha experimentat un augment del 31% de les 
persones ateses des dels diferents serveis de Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat, respecte l’any anterior. Un 90% d’aquestes 
persones es pot considerar que estan en risc d’exclusió. 

Càritas Parroquials

41.001 Persones ateses
 1.000.000€ destinats a cobrir 
les necessitats bàsiques de les 

persones
Els 40 grups de Càritas Interparroquials i Parroquials, han augmen-
tat en prop de 7.000 les persones que han estat ateses, respecte el 
2013. Correspon a 11.322 famílies que han rebut suport, principal-
ment per a la cobertura de les necessitats bàsiques.

51 % 

49 % 

RECURSOS Euros

Socis i donants 516.997
Fundacions 143.932
Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 107.548
Càritas Parroquials i Interparroquials 962.211
Prestació de serveis i altres 31.041
Entitats amb cor 48.620
Aportacions usuaris 18.965

FONTS PRIVADES 1.829.314

Generalitat de Catalunya 33.134

Ajuntaments,  Diputació, Consells Comarcals i Ministeris 13.939

FONTS PÚBLIQUES 47.073

Aportacions IRPF aplicades a acció social 107.125
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa” 611.608

ALTRES FONTS 718.733

TOTAL RECURSOS GESTIONATS 2.595.120

Recursos gestionats

Fonts Privades
98%

Fonts Públiques
2%

Missió
És acollir i treballar amb les persones en 
situació de pobresa i necessitat, perquè 
siguin protagonistes del seu propi 
desenvolupament integral, des del 
compromís de la comunitat cristiana. 
Inclou l’acció social, la sensibilització de 

la societat, la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i 
paraules per aconseguir un món més just i solidari.

Així doncs, des de Càritas volem aconseguir construir entre tots 
un món en el qual els béns de la terra siguin compartits per 
tota la humanitat:

 Des de la dignitat de la persona: al servei dels més     
                 pobres, sense distinció de religió o d’origen cultural o       
                 ètnic a � que esdevinguin actors i subjectes de la seva    
                 pròpia història.

 Des del treball per la justícia social: lluitant contra la 
                 pobresa, l’exclusió, la intolerància, la discriminació i    
                 forma de violació dels drets humans.

  Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè    
                 tothom sigui veritablement responsable de tothom.


