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Introducció

Aquesta memòria es posa a l’abast de tothom, de
qualsevol persona, creient o no, de dins l’Església o
de la societat en general. Són molts i diversos els motius que justifiquen la seva publicació. Només subratllarem un parell.
L’accent del que publiquem no està posat en les
obres que hem realitzat des de la institució de Càritas, sinó en els seus beneficiaris, és a dir, en els necessitats. Aquesta memòria, com sempre hem de fer en
les obres de l’Església, a més d’una mirada al passat,
és també una profecia i una promesa. Les obres de l’Esperit, com ara la caritat concreta amb els més
necessitats, es queden curtes si miren només al que es fa en un moment concret. Pel contrari sempre apunten a més generositat i més amor. Sempre són com un tast petit d’allò que Jesús ens ha fet
anhelar i somniar, quan ens crida al seu Regne. Per això aquesta memòria, entre altres finalitats, vol
contribuir a sostenir l’esperança, tot mostrant els petits passos que hem fet aquest any 2015.
Per altra banda, considerem que és just que allò que ha estat fet per molts sigui també conegut per
molts. Alguns han d’ocupar un lloc rellevant en la tasca comú. Però uns altres treballen o contribueixen
en un segon terme o, fins i tot, en l’anonimat. Aquests són ben nombrosos. Una memòria com aquesta, de Càritas Diocesana, o no té “protagonistes” o en som tots i cadascun. Més encara, si mirem amb
ulls evangèlics, només hi ha que un protagonista, l’Esperit de Déu, que sempre és amor concret i vol
viure i actuar en mig nostre.
Agraïm sincerament la tasca de tots aquells que més generositat han posat en aquest treball. Però, en
definitiva, el que aquí tenim és un motiu més per donar gràcies a Déu i continuar amb el compromís
renovat d’amor als necessitats.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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Sentim una seria responsabilitat de publicar aquesta
nova memòria de Càritas Diocesana, que correspon a
l’any 2015.

P resentació
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Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana per les persones que es troben
en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. És una entitat de l’Església catòlica que té com a
objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,
amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promocionar la Justícia Social.
És una entitat sense ànim de lucre i el seu finançament és sobretot de caire privat, rep majoritàriament
el seu suport econòmic de persones que confien en la tasca solidària que realitza. Càritas està formada
per voluntaris i professionals, i acompanya i treballa amb els sectors socials més desafavorits, caminant
amb la doble missió de denunciar i transformar.

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 fi 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 qualsevol forma de violació dels drets humans.
Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè tothom sigui veritablement responsable de
tothom.
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Organigrama
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DIRECCIÓ
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d’atenció a
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Administració
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RRHH
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fons

Comptabilitat

Consell de Càritas Diocesana
de Sant Feliu de Llobregat
-Mons. Agustí Cortés
- Mn. Anton Roca
- Joan Torrents
-Conxa Marqués
- Anna M. Rubio
- Joan Moreno
- Rosa M. Pol
- Miquel Font
- Ramon Carbonell
- Josep Arayo
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SOTSDIRECCIÓ

Carta
del director
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Amb la memòria social i econòmica del 2015, volem fer balanç de quina ha estat la nostra empremta
com a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. El lema de la campanya institucional, que vam encetar al Nadal del 2015, ens animava a no restar indiferents davant les injustícies socials i la vulneració
dels drets de moltes persones. Comprometre’ns, doncs, a deixar la nostra empremta i abandonar les
actituds de comoditat i confort, per sortir a l’encontre de l’altre.
Respecte a l’any anterior, des de Càritas hem experimentat una lleugera disminució de les persones
ateses, però malauradament no ho podem atribuir a un descens de les necessitats i de les famílies
en situació de risc d’exclusió. Al contrari, aquesta situació de precarietat econòmica, laboral i de
vulnerabilitat que es prolonga en el temps, està fent que serveis que prestava Càritas s’incloguin en la
cartera de serveis de les administracions, i, per tant, siguin els ajuntaments i els serveis socials d’alguns
municipis els que ho hagin anat assumint. Per altra banda, ens trobem que cada cop els processos
d’acompanyament a les persones requereixen més temps; per tant, aquest petit descens del nombre
de persones ateses que hem experimentat, ens ha permès poder fer processos d’acompanyament i
intervencions més intenses i des d’una vessant integral de la persona.
Hem volgut deixar empremta amb nous projectes que responguin a necessitats detectades, com ha
estat l’Aula Jove de Càritas de Viladecans. Un projecte amb joves, que a part de cobrir un espai que
en l’ensenyament de secundària no està cobert, com són les beques i el menjador, vetlla també per la
dimensió més acadèmica i sobretot madurativa, en una etapa tan complicada com és l’adolescència.
Esperem anar-lo fent extensiu a altres municipis amb la mateixa necessitat.
Però volem seguir deixant empremta, ser una Càritas en sortida i abordar aquelles situacions i problemàtiques que ens segueixen preocupant, com són l’habitatge, la infància, l’atur... Per això estem
treballant ja per poder donar resposta a aquestes necessitats a través de la nostra acció, fent esforços per
poder fer realitat una nova empresa d’inserció i promoure l’economia solidària, però també amb la sensibilització i la denúncia, reclamant una societat amb
valors, que pensi en les persones i en la sostenibilitat
del nostre món.
Amb aquesta intenció, hem tornat a augmentar el percentatge d’inversió destinada a l’acció social i l’atenció
a les persones. Tot això no seria possible sense la col·laboració de tantes persones “voluntaris, professionals,
socis, donants i col·laboradors”; que amb el seu suport
desinteressat ens permeten continuar treballant per a les persones més vulnerables. Per aquest motiu
volem donar-los les GRÀCIES.
Joan Torrents
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Torrelles
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Vilanova
i la Geltrú

Canyelles

Olèrdola
Santa Margarida�
i els Monjos

Martorell
Sant Andreu
Castellví de de la Barca
Rosanes

Sant Esteve
Sesrovires

Abrera

Olesa de Montserrat
Esparreguera

Sta. Fe del Penedès
La Granada
Les Cabanyes
Pacs del Penedès
Olesa de
Sant Cugat
Bonesvalls
Sesgarrigues
Vilafranca
del Penedès
Avinyonet del Penedès

Vilobí del
Penedès

Font-rubí

El Bruc

Monistrol de
Montserrat

La Torre de Claramunt
Els Hostalets
de Pierola
Capellades
Vallbona d’Anoia
Piera
Masquefa

Mediona
Sant Quintí
de Mediona

Carme

Diòcesi de Vic

Marganell

On som?

Acció social
2015
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Persones ateses: 14.250

47.397

Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat

Distribució per sexes

39,3 %

60,7 %

Ciutadania
50 %

Espanyols

4,2 %

Comunitaris

45,8 %

Extracomunitaris

Les dades que us presentem, són la suma de les persones que hem atés directament i
les que s’han beneficiat, de l’acció social desenvolupada per Càritas Diocesana i per
les 40 Càritas parroquials i interparroquials de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Durant el 2015, s’ha experimentat un lleuger descens de les persones ateses, donat en
part perquè les administracions locals, a través dels seus serveis socials, han anat assumint la cobertura de les necessitats més bàsiques en molts municipis, i, per tant, des
de Càritas hem pogut destinar més esforços a acompanyar les famílies d’una manera
més integral i iniciar processos a més llarg termini.
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Acollida i acompanyament
“L’acollida és la raó de ser de Càritas i comporta una manera de fer i d’ésser”

Des de l’acollida s’informa, s’orienta, es forma i s’acompanya als serveis normalitzats. Sobretot fem que
l’acollida sigui una trobada interpersonal. Els voluntaris i els professionals que estan a l’acollida no se
centren només en els problemes de subsistència, d’habitatge i en la seva resolució. La persona se sent
escoltada, tinguda en compte, tractada amb respecte, i amb dret a dir i decidir sobre la seva pròpia
vida. Quan les angoixes es comparteixen i es comuniquen, s’obre un procés d’alternatives al que s’està
vivint.
Hi ha un intercanvi mutu i sorgeixen les potencialitats de qui es pensava que no en tenia. L’acollida és
creure en les possibilitats de l’altre.
Des de l’acollida escoltem la persona que demana ajut i l’acompanyem en la recerca de respostes a les
seves necessitats. L’acompanyem perquè pugui eixamplar la seva xarxa i pugui participar en el teixit
del seu barri, del seu municipi, de la seva comunitat.
L’acollida en les Càritas parroquials i interparroquials és una de les xarxes més extenses i properes de
suport a les persones en situació d’exclusió.

ompanyament
Punts d’acollida i ac
Càritas parroquial d’Esparreguera
Càritas parroquial de Collbató
Càritas parroquial de Gelida
Càritas parroquial d’Abrera
Càritas parroquial de Martorell
Càritas parroquial d’Olesa de Montserrat
Càritas parroquial de Sant Andreu de la Barca
Càritas parroquial de Sant Joan Despí
Càritas interparroquial d’Esplugues de Llobregat
Càritas parroquial de Sant Feliu de Llobregat
Càritas parroquial del Papiol
Càritas parroquial de Castellbisbal
Càritas parroquial de Molins de Rei
Càritas parroquial de Sant Just Desvern
Càritas interparroquial de Sant Vicenç del Horts
Càritas parroquial de Torrelles de Llobregat
Càritas parroquial de Vallirana
Càritas parroquial de Cervelló
Càritas parroquial de la Palma de Cervelló
Càritas parroquial de Corbera de Llobregat

Càritas parroquial de Pallejà
Càritas interparroquial de Sant Boi de Llobregat
Càritas interparroquial de Viladecans
Càritas interparroquial de Gavà
Càritas parroquial de Castelldefels
Càritas parroquial del Prat de Llobregat
Càritas parroquial de Begues
Càritas parroquial de Piera
Càritas parroquial de Capellades
Càritas parroquial de Sant Sadurní d’Anoia
Càritas parroquial de Sant Pere de Riudebitlles
Càritas parroquial de Sant Quintí de Mediona
Càritas interparroquial de Vilafranca
Càritas parroquial de la Granada
Càritas interparroquial de Vilanova i la Geltrú
Càritas parroquial de Sitges
Càritas parroquial de Cubelles
Càritas parroquial de Sant Pere de Ribes
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Acollim totes les persones independentment de la seva procedència, ètnia o religió,...
L’acollida de Càritas a les persones vulnerables o en situació de necessitat, és una acció a favor de la
dignitat de les persones i de la lluita pels seus drets.

Cobertura de les
necessitats bàsiques
El context de crisi, que encara vivim, ha comportat una retallada de drets de moltes persones, i això fa
que moltes necessitats vitals estiguin sense cobrir. Cal seguir donant suport a la cobertura d’aquestes
necessitats, però al mateix temps cal emmarcar les nostres accions des d’un enfocament que col·loqui les
persones en el centre.

Memòria Social 2015 I Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

En aquest sentit, a la nostra diòcesi han començat a sorgir reflexions sobre com complementar les ajudes
per cobrir les necessitats bàsiques. És clau fer-ho amb mitjans que facilitin la incorporació social i la participació activa en la societat.
En diferents Càritas s’estan portant a terme serveis que proposen un manera de
fer diferent, apostant per posar la dignitat
de la persona com a valor principal, i per
tenir-ne cura des del respecte dels seus
drets. Serveis per transitar, des d’una ajuda concreta a un acompanyament basat
en la coresponsabilitat, la participació i
l’autonomia. Serveis que ofereixen espais
de trobada i de relacions de suport mutu.
Serveis en què es treballen els acompanyaments individuals, grupals, però també
comunitaris.
Algunes d’aquestes iniciatives que ens confirmen que hi ha altres maneres de fer són :
•

•
•

Les targetes moneder que permeten a les persones realitzar les compres dels aliments i els productes
d’higiene d’una manera del tot normalitzada, respectant la seva dignitat. S’ha utilitzat amb les persones que viuen en els pisos compartits de Càritas.
Els vals per comprar en botigues de Molins amb l’objectiu d’oferir suport econòmic a les famílies, però
generant autonomia perquè les persones no siguin receptors passius.
L’economat de Vilanova i la Geltrú o Aliments solidaris de Sant Boi de Llobregat: a través del sistema
de punts la persona pot continuar decidint quins aliments ha d’agafar per cobrir la seva alimentació.
Amb l’objectiu d’oferir un acompanyament en clau comunitària i des del treball en xarxa.
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Infància
Des del programa d’infància, continuem oferint una sèrie de serveis orientats a donar una atenció integral als infants i a oferir suport a les seves famílies.
Suport matern infantil

51 infants

42 mares

Tallers terapèutics
S’han realitzat tallers formatius, a pares i mares, que han acollit 114 persones al Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Martorell, Castellbisbal i Sant
Sadurní d’Anoia.
Refo
edu rços
cati
us

St Boi de Llobregat
El Prat de Llobregat
Castelldefels
Viladecans
Gavà
St Feliu de Llobregat
St Pere de Ribes
Pallejà
Cubelles
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Corbera de Llobregat

fants
247 in

115
voluntaris

16
als
profession
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Mares amb infants de 0-3 anys en els dos Serveis Matern Infantil que tenim: un al Prat de Llobregat i un altre a Sant Feliu de Llobregat.

Aula Jove de Càritas
Dins del programa, aquest any, i com a novetat, hem creat l’Aula Jove, que va començar com una prova
pilot de 3 mesos al municipi de Cervelló. Aquesta primera experiència va confirmar la utilitat del servei
partint de les necessitats reals d’aquests nois i noies. Hem atès 7 nois i noies amb edats compreses entre
els 13 i els 16 anys. Donat l’èxit, i gràcies al suport i la voluntat de Càritas interparroquial, es va exportar
a Viladecans des de l’inici del curs 2015-16, on hem acollit 7 participants que tenen entre 12 i 13 anys.
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No el considerem un reforç educatiu com els que fem a primària, ja que va més enllà: el servei és de
dilluns a dijous des que surten els nois i noies de l’institut a les 14.30h, fins a les 18h.
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Des del passat 2 de novembre, em vaig incorporar a l’equip
de Càritas Sant Feliu, per a dur a terme el servei d’Aula Jove,
a la l ocalitat de Viladecans. E l curs passat havia realitzat
aquest mateix servei a Cervelló durant el 3r trimestre escolar
i la veritat és que ho vaig viure com una molt bona experiència. P er a m i era el primer contacte a nivell professional
després d’haver acabat els estudis.
servei és diferent, quant a les problemàtiques presents, com
també pel que fa al moment vital en què es troben, ja que
són d’edats més joves i, per tant, les necessitats i habilitats
que presenten a nivell acadèmic i personal també ho són.
Crec que és molt positiu que s’ofereixin serveis de r eforç
educatiu c om aquest, en què u n dels eixos principals del
servei ( junt amb e l de l ’alimentació) é s l’àmbit acadèmic,
però sense o bviar el t reball de c reixement p ersonal que
esdevindrà la base de qualsevol millora que s’observi en l’eix
esmentat anteriorment.
Dedicar una estona cada dia a un concepte com és l’educació emocional té una r elació d irecta amb e l fet que e ls
nois/es aconsegueixin trobar aquelles estratègies d’afrontament que tots portem d ins, i que només e ls f alta descobrir-les .
Bernat Fisas
Educador
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Formació i inserció
sociolaboral
Durant el 2015, des de les acollides laborals s’han atès 620 persones. En funció de les necessitats de
cada una s’ha pactat un tipus d’acompanyament o un altre (orientació i assessorament, disseny d’un
diagnòstic laboral, acompanyament en el procés formatiu i/o recerca de feina…). La inserció laboral i
l’accés al treball és la principal font d’integració social, per aquest motiu també és un dels principals
àmbits de la intervenció que fem des de Càritas amb les persones.

Memòria Social 2015 I Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Formacions de
competències bàsiques

-Classes d’alfabetització i llengua en 5 CAIF
(centres d’acollida i formació).

S’han
realitzat tres
càpsules de recerca
de feina, per a persones
que estan preparades per
fer recerca de feina però
que no coneixen les eines
per fer-ho. S’ha treballat
l’objectiu professional,
l’entrevista, el CV, la
carta de presentació…

Càpsules de recerca
de feina

-Dos cursos d’introducció a la
informàtica per a persones que
volen buscar feina, però que no
tenen coneixements d’informàtica i internet.

S’han
desenvolupat
3 tallers per a treballar
aspectes necessaris i imprescindibles per poder trobar una
feina i poder-la mantenir. Algunes
competències treballades han estat:
flexibilitat, disposició a l’aprenentatge, gestió de les emocions, responsabilitat, treball en grup, acceptació de
les normes…
Com a aspecte innovador, hi ha
hagut la introducció d’un
coach per tal d’apoderar
les persones.

Formacions de
competències
transversals
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Cal destacar, també, que s’ha fet una formació per a persones interessades en la cura d’avis. El curs s’ha
anomenat Curs d’atenció a persones dependents en domicilis. Aquesta formació ha inclòs pràctiques
no laborals en tres residències geriàtriques i ha estat una oportunitat per a les alumnes, per conèixer
l’àmbit de la cura d’avis, per incorporar-se a un entorn laboral, per establir relacions interpersonals…
En aquest sentit, durant el 2015 s’han propiciat 35 contractacions de persones amb que s’havia iniciat
un itinerari d’inserció i que finalment han trobat feina.
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Testimonis d’alumnes del curs
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Sense llar i
habitatge social

58 habitatges
196 persones
Pis compartit de St. Climent de Llobregat
És un equipament per a mares soles amb
infants (4 mares i 8 infants)
Llar l’Olivera
Pisos unifamiliars d’emergència a Gelida (20
adults i 15 menors)
Pisos per a persones soles
Al Prat de Llobregat (4 persones), 2 a Vilafranca
del Penedès (10 persones), a Vilanova i la Geltrú
(2 persones) i la Llar Magdalena Bonamich a
Molins de Rei (13 persones).
Centre d’Acollida Abraham
285 homes

Les persones que estan en situació de sense llar, sovint ens truquen a la porta, passen i passen i no se’n
surten.
Des de Càritas Diocesana, engeguem noves propostes, nous reptes, per tal que les persones que estan
en aquesta situació se’n puguin sortir.
Ens és difícil donar alternatives, quan les possibilitats d’inserir-se a nivell social, laboral, econòmic, no
estan ben plantejades i les estructures i models polítics i socials actuals, tornen a abocar les persones a
la seva situació inicial, alguns cops fins i tot culpabilitzant-les. Manquen llocs on viure, manquen llocs de
feina estables, manquen prestacions dignes que ajudin a cobrir totes les necessitats, manquen professionals que ajudin a refer les situacions familiars i personals un cop surts de la situació de persona sense llar.
Mentre no hi hagi un bon circuit d’inserció social, molts seran els que ens trucaran a la porta i la nostra
resposta serà la mateixa de sempre, oferir espais on pernoctar, serveis de bugaderia i dutxes, però no
aconseguirem que la persona se’n surti si al darrere no hi ha un veritable equilibri d’oportunitats, en les
quals les persones que es tornen a integrar puguin arribar a valer-se per elles mateixes.
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42 pisos socials
per a famílies i
persones sense
llar, repartits per
tot el territori del
Bisbat.

Jo no he estat mai una persona creient, però en un moment de la vida, vaig agafar una mala
decisió i em vaig trobar que tot el que m’envoltava havia desaparegut.
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Vaig arribar a un dels serveis que ofereix Càritas amb una actitud prepotent, com si fossin ells
els culpables de la meva situació i tinguessin l’obligació de donar-me tot el que els demanava.
A més jo continuava consumint i fent veure que ho controlava, m’era igual estar tirat a terra,
anar brut, menjar de les escombraries. Havia assumit el meu paper de perdedor, d’invisible, de
pobret, de pocavergonya, em vaig acostumar que les persones que passessin pel meu costat no
els impor tés si jo estava bé o malament, he palpat en la mirada dels menors aquesta sensació,
els han educat bé, ja que veuen normal coses que no ho son…
Però va arribar un dia que em vaig adonar que si estava viu i els dies anaven passant era
perquè hi havia alguna cosa impor tant que jo m’havia perdut, va ser llavors quan vaig veure i
em van fer veure, professionals i voluntaris, que jo els interessava, que patien per mi, que se’n
preocupaven, que estigués bé.
Agraït, n’estic, però agraeixo més la figura d’un home que gràcies a ell n’hi ha molts que es
creuen el seu missatge i aposten per ell i intenten viure tal com ell va proposar: no jutjant,
compar tint, estimant.
Jo encara estic a l’inici del que en diuen intervenció i no sé si podré sor tir de la situació
en la què em trobo; ni tan sols no sé si podré plantejar-me intentar-ho, ja que tinc massa
assumit que no impor to com a persona…
Francisco
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Conclusions

Precisament aquesta situació de precarietat econòmica i de vulnerabilitat ha fet
que les administracions públiques hagin anat incorporant, a la cartera de serveis,
alguns dels serveis que fins ara assumia Càritas. Aquesta realitat ens ha permès
que des de Càritas puguem destinar més esforços i recursos a l’acompanyament
de les persones en els seus processos d’inserció, des d’una visió integral de la
persona i en un espai de temps més prolongat. Aquesta suma de factors explica
aquest lleuger descens de les persones ateses, l’augment dels acompanyaments i aquesta atenció més
intensiva que s’ha realitzat durant el 2015 i que continuarà en la mateixa línia durant el 2016.
El 45% de les persones que hem atès tenen entre 30 i 45 anys, persones sense feina o feines precàries que
no els permeten poder fer front a les despeses per cobrir les seves necessitats bàsiques. Si aquestes famílies tenen fills, la situació encara esdevé de més risc, i es converteix el fet de tenir fills, en un dels principals
factors d’exclusió. Aquests infants reben indirectament els efectes d’aquesta situació de precarietat, que
sumades a unes polítiques basades en la immediatesa, ens posen enfront d’un escenari no gaire encoratjador, de risc de transmissió intergeneracional de la pobresa. És a dir, els infants que han viscut en famílies
en situació d’exclusió tenen un risc més elevat de viure una situació similar quan siguin adults.
El fet de disposar de treball, durant molt de temps, ha estat un element d’inclusió, garantia de poder cobrir
les necessitats bàsiques per a la subsistència, però en l’actualitat podem constatar que el treball ja no és
garantia d’estabilitat. La precarietat laboral, els baixos salaris i els preus de l’habitatge, han fet que moltes
persones, malgrat disposar de feina, no puguin fer front a les càrregues familiars.
Des de Càritas ens plantegem, com a prioritari, poder treballar i acompanyar les persones en l’àmbit de la inserció laboral i l’economia solidària, de la lluita pel dret a un
habitatge digne i amb costos que puguin ser assumibles per a les persones. Tenim el
compromís de crear una nova empresa d’inserció per facilitar els processos de reincorporació al món laboral de les persones, fer un treball intensiu amb la infància i l’adolescència, per poder-los donar suport en la cobertura de les necessitats més bàsiques,
però també poder donar suport en aprenentatge i estudis. Hem pogut constatar la preocupació per garantir un bon nivell d’estudis a aquests infants, amb l’augment de sol·licituds i les llistes d’espera que tenim
en els nostres reforços educatius. L’educació i la formació esdevenen factors que generen més oportunitats de futur per als infants, i per aquest motiu és una de les nostres prioritats
El sistema d’impostos i prestacions de l’estat és dels més ineficaços en redistribució de rendes de tota la
UE. Si, a més, hi sumem un estat del benestar i unes polítiques socials debilitades, ens trobem amb la necessitat de poder reclamar a les administracions unes polítiques que tinguin més en compte la dignitat i
els drets de les persones. Cal un sistema de polítiques redistributives i socials que aconsegueixi reduir les
desigualtats, una major inversió en educació, un sistema de prestacions universals per donar suport real a
les famílies i unes polítiques d’habitatge que en garanteixin l’accés i
donin estabilitat a les famílies.
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Durant el 2015, més de 47.000 persones s’han beneficiat de l’atenció social que hem desenvolupat des de
Càritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Una dada que representa un lleuger descens respecte de
les persones ateses l’any anterior, però que malauradament no podem atribuir a una millora de la situació
de les persones, un descens de les necessitats o un menor nombre de les persones que estan en risc d’exclusió.

Treball
en Xarxa
Des de fa anys pensem que les entitats han de sumar per tal d’assolir els seus objectius i, d’aquesta
manera, fer front a la complexitat que es troben en el dia a dia.
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Es pot dir que el treball en xarxa és el treball de col·laboració i complementació entre els recursos
locals d’un àmbit territorial. És més que la coordinació (intercanvi d’informació), és una articulació
comunitària: col·laborar de forma estable i sistemàtica, per evitar duplicitats, competència entre recursos, descoordinació i potenciar el treball en
conjunt.
Això ens permet:
Sumar les capacitats i els recursos de cadascuna de les entitats que conformen la
xarxa.
Aprofitar i complementar aquests recursos.
Identificar i obtenir nous recursos.
Desenvolupar projectes amb major abast i
incidència.
Aquest any passat hem continuat treballant en aquesta línia, i, fruit d’aquesta feina, són els convenis
que tenim amb diferents administracions locals i comarcals i amb fundacions del nostre territori i de
fora.
Paral·lelament hem treballat per reforçar la nostra xarxa interna, reforçant la col·laboració i la unitat
d’acció entre tots els components de Càritas: parroquial, interparroquial, arxiprestal i diocesana, per
enfortir i crear nous vincles per a la unificació de criteris i fer camí cap al mateix model d’acció social.
Durant aquest any passat, 9 Càritas parroquials i interparroquials més es van acollir sota el paraigües
del NIF de Càritas Diocesana, que suposen ja un 30% dels grups de Càritas de les parròquies de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
En definitiva, estem optimitzant els nostres recursos i potencials a través del treball en xarxa i la creació
d’una sèrie d’accions que millorin l’oferta de serveis a les persones.
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Voluntariat
El 2015 ha estat un any de consolidar l’itinerari d’acollida i acompanyament a les persones voluntàries a Càritas, dissenyar la nova oferta formativa, planificar nous
reptes en l’acompanyament... Ha estat un any en què
la formació ha estat la prioritat del programa de voluntariat, hem fet 3 Cursos Bàsics d’iniciació al voluntariat, a Sant Feliu, Sant Boi i Gavà, amb la participació
de 67 persones, i hem fet una formació específica per
a voluntaris de CAIF (Centre d’Acollida i Formació) i de
reforços educatius, amb una participació de 90 voluntaris.
Ha estat un any de creació de l’equip de formació, un equip format per contractats i voluntaris, que han
treballat braç a braç per assentar les bases per poder construir una oferta formativa sòlida, diversa, atractiva, participativa i que respongui a les necessitats formatives de les persones voluntàries.
Entenem la formació com un itinerari educatiu de la persona voluntària dintre de Càritas, com una espiral en què s’ha de tenir en compte el moment i el procés maduratiu de cadascú, no centrat només en la
tasca.
Entenem la formació a les persones voluntàries com l’adob imprescindible d’on agafar nutrients en la
tasca d’acollida i acompanyament a les persones de cadascun dels nostres projectes. Volem que les persones voluntàries visquin l’oferta formativa com una
font on poder anar a cercar allò que falta o se’ns esgota
en el fer de cada dia.
Creiem que la formació és un pilar en l’itinerari de la
persona voluntària a Càritas, en què no podem oblidar
el ser i el saber fer; per tant, l’oferta formativa ha d’anar
doblement encaminada en el treball d’autoconeixement de la persona voluntària i l’específic per a la tasca
concreta que desenvolupa en el seu servei, entenent
aquest com un tot, un no té sentit sense l’altre. Amb la
formació “hem de cuidar, donar eines perquè se sàpiguen cuidar, i així poder fer millor i més feliços la tasca”.
Han estat un total de 157 voluntaris que han participat d’aquesta oferta formativa, desplaçant-se, invertint hores del seu temps, participant activament, fent de corretja de transmissió amb els companys dels
seus equips: i des d’aquí el nostre agraïment...
Hem acabat el 2015 satisfets, havent complert les expectatives, i amb moltes ganes de continuar treballant; així que cordeu-vos els cinturons, que el viatge continua...
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Engeguem motors... i ens posem en velocitat de creuer... per continuar l’apassionant camí d’acompanyar
les persones voluntàries.

Responsabilitat
social
El 2015 hem comptat amb el suport vital de socis, col·laboradors, empreses, entitats i institucions que
han demostrat el seu compromís cap als nostres valors i les persones més vulnerables de la societat.
Des de Càritas Diocesana de Sant Feliu agraïm les iniciatives i respostes solidàries que ens han fet arribar, per exemple:

Memòria Social 2015 I Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

SOCIS REGULARS: Ens permeten planificar l’acció social gràcies al seu compromís regular.
DONANTS PUNTUALS: Ens ajuden econòmicament o en espècie.
ENTITATS AMB COR: Empreses, clubs esportius o institucions que comparteixen els nostres
valors i decideixen ser responsables i generadors de justícia i riquesa social.
EMPRESES AMB COR: Fent donatius econòmics o en espècie (productes d’higiene
o material infantil, per exemple).
CLUBS AMB COR: Oferint més de 70 estades d’estiu per als nostres infants, tornejos
solidaris i recollida de material infantil, aliments o joguines.
Assistint als nostres ACTES SOLIDARIS: El musical Mamma Mía de l’octubre o diverses fires
al llarg de l’any.
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Sensibilització
i comunicació
Campanyes

QUÈ FAS
AMB

EL TEU GERMÀ?

ESTIMA i VIU
la JUSTÍCIA

Càritas

Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat

www.caritassantfeliu.cat

La crisi del refugiats que va esclatar a finals del 2015 també ha
fet que des de Càritas i altres entitats s’hagi posat en marxa la
campanya Migrants amb Drets, a part de la ja habitual campanya del Dia de les Migracions, que es fa conjuntament amb
la Pastoral Social.

Accions de
sensibilització
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•

Prop de 2.000 infants i joves han
participat en les
xerrades de sensibilització a les
escoles.

•

Presents a través
de les més de 25
accions de sensibilització.
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Durant el 2015, s’han treballat els dos moments centrals, Nadal
i Corpus, de la Campanya institucional de Càritas, amb els lemes Què fas amb el teu germà? i Practica la Justícia, deixa
la teva empremta. Enguany també s’ha participat en la campanya de les Persones sense Llar, amb una Flashmob on van
intervenir, voluntaris, professionals i persones sense llar.

Comunicació
La importància de la comunicació en qualsevol institució o àmbit de les nostres vides és cabdal, comunicar-se no és altra cosa que relacionar-se amb l’altre, i per més que volguéssim seria impossible no
comunicar-se. Com a Càritas, una de les nostres prioritats és lluitar per una societat més justa en què
es respectin els drets i la dignitat de les persones; per aquest motiu la sensibilització i la denúncia de
les situacions d’injústicia esdevenen imprescindibles per assolir la nostra missió. Els mitjans de comunicació, les xarxes socials i les noves tecnologies ens ajuden a poder fer més efectiva aquesta tasca de
sensibilització.
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de l'emprenedoria...

EL PILAR
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Recursos
gestionats
Euros

Socis i donants
Fundacions
Col·lectes de Nadal, Corpus i altres
Càritas Parroquials i Interparroquials
Prestació de serveis i altres
Entitats amb cor
Aportacions usuaris

498.308
316.260
143.961
724.216
60.881
179.409
28.377

FONTS PRIVADES

1.951.412

Generalitat de Catalunya

62.076

Ajuntaments, Diputació, consells comarcals i ministeris

140.295

Fons social europeu

29.989

FONTS PÚBLIQUES

232.360

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

101.687
744.777

ALTRES FONTS

846.464

TOTAL RECURSOS GESTIONATS

3.030.236

APLICACIÓ DELS RECURSOS

Euros

Atenció social
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa”
Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials
SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL

2.127.223
744.777
26.000
2.898.000

Comunicació i sensibilització

9.579

Administració

141.877

TOTAL APLICACIONS

3.049.456

DIFERÈNCIA

-19.220
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RECURSOS
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Recursos

Aplicació de recursos

Comunicació 0,31%
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Agraïments
A Càritas creiem fermament que tots sóm membres d’una mateixa comunitat, i d’una mateixa família, la humana. Construir una societat més justa i solidària és qüestió de tots. Són molts els agents
que treballen amb i des de Càritas per fer realitat aquest objectiu.

L’acció de Càritas també és possible gràcies al suport de les Entitats amb Cor i de diferents administracions i finançadors privats.

Socis, donants
i
col·laboradors

Española
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Catalunya
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Volem donar el nostre agraïment als voluntaris dels projectes i de les Càritas parroquials i interparroquials i als mossens; als socis i donants; als professionals de Càritas; a les comunitats religioses de
la nostra diòcesi; als centres educatius, a les administracions públiques, als mitjans de comunicació i
a altres entitats religioses i laiques, amb qui treballem en xarxa per millorar la situació, els drets i les
oportunitats de les persones més desafavorides.

Càritas 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

res:
lt
a
s
o
n
b
m
a
Col·labora

“la Caixa” ES65-2100-5000-58-0200042738
El teu cor suma.
Deixa la teva empremta.

El teu cor suma.
Gràcies per
deixar la teva
empremta!

Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat

