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EDITORIALS

Neix la Càritas Diocesana,
ajuda’ns a créixer!
Benvolguts,

L

a caritat ha d’animar la vida i l’acció de
cada comunitat cristiana. La seva expressió institucional a la nostra Església local es materialitza a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, amb la missió
específica de promoure, orientar i coordinar
l’acció caritativa i social de l’Església a la
diòcesi.
Ara, Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat comença el seu recorregut efectiu, hereva de la tasca que fins fa poc feia
conjuntament amb les Càritas de Barcelona
i Terrassa.
N’hem informat tots els ajuntaments i
institucions més representatives del bisbat,
expressant-los la voluntat de col·laboració
en l’àmbit del servei social als més necessitats.
Seguim mantenint doncs, el sentit i l’esperit que des dels primers passos de l’existència de la diòcesi, sempre hem considerat
com a propi de l’acció social i institucional
de l’Església.
Al llarg dels deu anys de vida de la diòcesi les Càritas parroquials i la realitat que
hi havia de Càritas Diocesana integrada,
com dèiem, en la de l’Arxidiòcesi de Barcelona, han desenvolupat un gran servei en
favor dels necessitats. Avui recordem que
tots som responsables d’aquest compromís: amb Càritas Diocesana volem estar al
costat dels més pobres, ajudant-los de paraula i d’obra i realitzant tot el que calgui,
en el marc de la Doctrina Social de l’Església.
La crida que podem fer avui és treballar plegats i estar atents
a aquelles situacions que generen sofriment o pobresa, i al mateix
temps, donar a conèixer el que és Càritas Diocesana i oferir la
possibilitat de col·laboració en aquesta acció solidària contra la pobresa.
Amb molt goig, podem anunciar també que el proper 12 d’abril
de 2014 tindrà lloc, si Déu vol, una trobada de voluntaris de la nostra Càritas a Montserrat, que pretén ser una contribució al creixement del sentit de pertinença i d’identitat de tots els qui col·laborem en la seva important missió.
Que Déu beneeixi la vostra generositat.
† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

L

a Caritat l’hem d’entendre com la realització de l’amor de Déu, un amor que
es veu realitzat en la justícia social,
que esdevé motor de la nostra acció com
a Càritas. Per aquest motiu, el passat mes
de febrer, es va posar en marxa la nova Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat,
amb l’encàrrec de dur a terme l’acció social
de l’Església a la nostra diòcesi i amb el
compromís de lluitar per aquesta justícia social, que dignifica i fa possible el desenvolupament integral de les persones.
Aquesta acció que ja s’ha estat realitzant fins ara, a través dels diferents projectes i serveis de les Càritas parroquials i de
Càritas Diocesana, es continuarà realitzant
amb la mateixa responsabilitat i compromís d’estar al costat de les persones més
empobrides, lluitant amb fets i paraules per
aconseguir un món més just i solidari, tal
i com recull la nostra missió. Fer present
aquest amor de Déu a través de l’acció caritativa, és la nostra raó de ser, des de l’acollida i l’acompanyament a les persones que
sofreixen aquestes desigualtats, però també sensibilitzant la societat i denunciant totes aquestes situacions.
Per fer possible aquesta expressió de l’amor fratern, és necessària la tasca de tants
i tants voluntaris, que de forma desinteressada i gratuïta dediquen el seu temps i capacitats al servei de les necessitats de la
comunitat. Aquesta és l’autèntica força
transformadora de Càritas. Per aquest motiu, la intenció de Càritas Diocesana de Sant
Feliu és poder ser ben a prop i al servei de
les Càritas parroquials del nostre bisbat,
per poder donar suport, assessorament i acompanyar a tots els
voluntaris en la seva tasca diària en els diferents serveis i projectes.
El treball en xarxa i amb les comunitats és la manera de fer realitat les nostres accions i el nostre compromís com a cristians, per
cercar el canvi de les situacions que generen injustícia i desigualtats. És una gran responsabilitat que assumim com a part de la
comunitat cristiana, però que ens demana la implicació i la collaboració de tots i més en aquests moments inicials del naixement
de la nova Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, per poder
assolir aquest efecte multiplicador de l’acció caritativa a la nostra
diòcesi.
Joan Torrents i Andreu
Director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
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Missió i eixos de Càritas Diocesana

«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, i la denúncia de les situacions d'injustícia amb fets i paraules
per aconseguir un món més just i solidari»

C

àritas 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.
A Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat,
es treballa en 6 eixos:
1. ACOLLIDA I ATENCIÓ A LES PERSONES
Prioritzar des de l’opció evangèlica preferencial
pels pobres l’atenció social a les persones, collectius i territoris més desfavorits i desatesos,
sense cap mena de discriminació.
Càritas fa acollida des de tots els punts d’atenció
que té en el territori, de totes aquelles persones
que arriben o s’adrecen a nosaltres. L’objectiu
d’aquesta acollida és que totes les persones
tinguin accés a l’atenció, la informació i en les situacions que sigui possible, fer-los un acompanyament als serveis normalitzats.

Acompanya el treball que els voluntaris de
les Càritas parroquials estan fent, amb les persones que atenen i els projectes que duen a terme.
3. SENSIBILITZACIÓ I DENÚNCIA
Potenciar la informació, sensibilització i denúncia de les situacions de desigualtat i dels efectes
de la injustícia social al conjunt de la societat.
Sensibilitza a la comunitat sobre la situació de les
persones empobrides i amb dificultats socials.
Promou i coordina la participació i presència
institucional, en la política d’acció social. Volem
donar a conèixer a les administracions i poders
públics, les situacions concretes i les causes que
generen desigualtats i exclusió social.

2. TREBALL AMB LES COMUNITATS
CRISTIANES
4. TREBALL EN XARXA
Treballar per dinamitzar i aprofundir el compromís real de la comunitat cristiana en l’exercici
de la caritat i la promoció de la justícia social.
Impulsa i orienta la presència de les comunitats
cristianes, des de l’opció preferencial pels pobres, en el seu compromís cristià personal i comunitari, d’afavorir accions socials concretes amb
els col·lectius desatesos.

Participar activament i promocionar les xarxes
de cooperació que afavoreixin una major cohesió social.
Conèixer el teixit social del territori, establint canals d’informació i coordinació amb les diferents
administracions i entitats que actuen a favor de
la solidaritat organitzada.

Treball amb les comunitats cristianes

Col·laborem en l’organització de la comunitat
per a respondre, de forma participativa, a les necessitats de tots els seus membres, reforçant
l’element comunitari i generant estructures i espais de participació i decisió.
5. TREBALL CONJUNT
Reforçar la col·laboració i la unitat d’acció entre
tots els components de Càritas: parroquial, interparroquial, arxiprestal i diocesana.
Fomentem els canals d’informació i coordinació
entre les diferents Càritas i entitats d’acció social
d’àmbit eclesial, per enfortir i crear nous vincles,
per a una unificació de criteris en la xarxa Càritas.
6. VOLUNTARIAT
Fomentar l’acció voluntària i integrar la seva
apor tació a totes les activitats de Càritas.

És important fomentar l’acció voluntària, acollint
a les persones que s’adrecen als serveis de Càritas, amb el desig d’ajudar i oferir el seu temps
de servei, i fer un seguiment del seu procés de
col·laboració.
Vetllem per la seva formació, oferint una preparació que respongui a les seves inquietuds i necessitats per tal que el seu servei sigui el més
qualificat possible, i alhora poder crear espais
d’intercanvi d’experiències i coneixements.
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Programes de Càritas Diocesana
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Càritas vertebra la seva acció a través de 8 programes
1. PROGRAMA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
A través dels diferents punts d’atenció acull, escolta,
orienta i acompanya a les persones que s’adrecen
als nostres serveis amb una demanda d’ajuda, sense fer cap distinció a nivell de creences ni de cultura.
L’atenció, en aquest programa, va més enllà de
l’assistència immediata, cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa, del reconeixement dels seus recursos i les seves potencialitats.
L’acollida està basada en la relació d’ajuda i s’entén com l’inici d’un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones.

cions de risc i/o de maltractament. Des d’aquest punt
de vista oferim un seguit de serveis orientats a donar
una atenció integral que permeti pal·liar les causes
que les provoquen i atendre les necessitats específiques de cada nen o nena; intentant millorar l’entorn
familiar i social en el qual aquests creixen i es desenvolupen.
• Servei de reforç educatiu

5. PROGRAMA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
A Càritas entenem com a objectiu vital ineludible que
les persones que atenem puguin arribar a mantenir-se
econòmicament de forma el més autònoma possible,
i això passa per l’acompanyament en el procés de reinserció en el món laboral en aquelles persones que
per si mateixes no aconsegueixen feina.
Els processos d’inserció laboral es fonamenten en
uns coneixements previs i en l’assoliment de determinades habilitats relacionals i laborals, així com en
la presència d’actituds positives davant les exigències
de les relacions laborals.

—18 punts d’acollida realitzada per 11 professionals (treballadors socials)
—32 punts d’acollida realitzada per voluntaris
2. PROGRAMA DE COBERTURA DE NECESSITATS
BÀSIQUES
Atén aquelles necessitats bàsiques urgents que resulten determinants per millorar les condicions de vida
de la persona.
Tots aquests serveis tenen caràcter temporal i en
formen part d’un pla de treball i de seguiment que apunta a la inserció sociolaboral de la persona.
• Servei d’ajuda econòmica
Ajudes econòmiques directament a les famílies.
• Proinfància
Consta d’una ajuda d’alimentació i higiene adreçada a la primera infància per a famílies amb fills d’entre 0 i 3 anys, i també per proveir d’ulleres o audiòfons i material escolar als nens i nenes fins als 16
anys que els necessiten. S’entenen com a accions
complementàries que ajuden a fixar els compromisos de millora i ampliació d’oportunitats socioeducatives dels nens i les nenes marcades en el pla de
treball.

• Servei d’aprenentatge de la llengua i acollida
Dóna un suport educatiu i personalitzat als nens i
nenes de primària i secundària per tal de desenvolupar les seves capacitats i la motivació personal
envers l’activitat escolar.
—Vilanova, Vilafranca, Sant Feliu, Gavà, Viladecans, Sant Boi, El Prat i Pallejà
• Servei de suport matern infantil

Coneixement de la llengua i proporcionar espais
d’acollida i relació. S’ofereixen cursos de català i
castellà, per als quals s’agrupen els participants
segons els diferents nivells d’aprenentatge.

• Aliments solidaris
Bancs d’aliments de les parròquies.

—5 CAIF portats per professionals i voluntaris:
Viladecans, Gavà, Martorell, Sant Andreu i Sant
Boi

—28 bancs d’aliments o botigues

Es dóna suport a l’exercici de les funcions parentals
i la millora de les relacions materno-filials. A través
d’activitats de la vida quotidiana: banys, àpats, jocs,
etc. comparteixen entre elles i amb d’altres professionals temes d’interès relacionats amb els seus
fills: l’alimentació, l’atenció pediàtrica, la psicologia
infantil.
—Matern infantil del Prat i de Sant Feliu
4. PROGRAMA DE SUPORT PSICOTERAPÈUTIC

• Robers, mobles i estris
Espais on es fa recollida i repartiment de roba, i segons les disponibilitats poden haver-hi d’altres estris de la llar.
—22 espais de robers
—3 botigues de mobles i estris
3. PROGRAMA D’INFÀNCIA
Un dels col·lectius més afectat és el format per infants,
adolescents i joves; la tasca que es desenvolupa des
de Càritas és preventiva i d’atenció respecte a situa-

• Serveis de tallers terapèutics
Acció terapèutica continuada i incisiva que té com
a objectiu principal millorar les relacions familiars
disfuncionals.
Es realitza amb els familiars directament implicats en la criança i creixement del nen, nena o adolescent.

Engloba el conjunt d’estratègies i accions que tenen
com a finalitat donar suport psicoterapèutic a nens,
nenes, adolescents i les seves famílies amb dificultats o conflictes emocionals i de relació. Aquestes modalitats de suport o assistència psicològica es poden
combinar amb altres accions a fi de desenvolupar un
pla global que enfoqui la millora de la salut integral
dels nens, les nenes i les seves famílies.
• Servei d’atenció psicopedagògica
Accions d’avaluació o consultoria a nens, nenes, adolescents, famílies, vinculades a necessitats d’orientació i diagnòstic psicològic davant situacions que
incideixen en els processos de desenvolupament
i aprenentatge.

• Servei d’orientació, mediació laboral
i borsa de treball
Acompanyem la persona en el seu itinerari d’inserció sociolaboral: per augmentar la confiança, motivar i orientar la recerca activa en funció del perfil
laboral de cadascú, tot apropant les persones que
busquen feina i les oportunitats laborals que ens
ar riben des de la ciutadania.
• Servei de formació en habilitats prelaborals
Facilitar la inserció sociolaboral mitjançant espais
de treball pràctic d’habilitats laborals.
Es treballen habilitats laborals mitjançant tallers
organitzats en mòduls segons les diferents especialitats; s’hi pot accedir com a continuació d’altres
serveis del programa o independentment.
6. PROGRAMA SENSE LLAR
La tasca social de Càritas és amplia i diversificada i el
seu objectiu és promoure la inclusió amb un plantejament multidimensional. Actuem en favor dels grups
i persones més vulnerables, duent a terme accions
que orientin el seu esforç a fer front l’exclusió i que promogui la inclusió social.
La tasca del programa és generar models d’actuació que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones en situació d’exclusió social i promoure processos de canvi i millora.
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• Servei d’acollida diürn i nocturn per a persones
sense llar
Oferir a persones sense llar un espai i un ambient
de relació personal i d’afecte, amb uns serveis bàsics que ajudin a millorar les condicions de vida i la
vinculació de la persona amb l’entorn.
—Centre d’Acollida Abraham a Vilafranca

gat 3, Gelida 1, Sant Vicenç dels Horts 2, Mar torell 1, Vilafranca del Penedès 4, Vilanova i la
Geltrú 8 i a Molins de Rei 1
• Allotjament social
9 allotjaments de curta i mitjana estada a la llar l’Olivera de Gelida, pensat per a persones soles i famílies.

7. PROGRAMA D’HABITATGE SOCIAL

8. PROGRAMA DE VELLESA

L’objectiu és la protecció de les persones i famílies
afectades per causes econòmiques i/o socials greus,
afavorint l’accés a un habitatge que els permeti iniciar un projecte de vida inclusiu i digne.

En l’últim període de la vida quan l’edat ja és molt
avançada, augmenta de forma molt important el risc
de dependència.
Atenem a aquelles persones més desprotegides amb
escassos mitjans econòmics i sense xarxa relacional.

• Pisos per a persones soles i famílies: 42
—Begues 1, Sant Andreu de la Barca 3, Sant Boi
de Llobregat 7, Gavà 11, Sant Feliu de Llobre• Servei de pisos compartits
Oferir un habitatge compartit i temporal per a persones soles i/o dones amb fills.
La durada del servei és temporal, però es contemplen estades de llarga durada per a persones
amb dependència social.

• Servei de relació grupal per a gent gran
Oferir un espai de trobada i relació, flexible i obert i
promoure activitats conjuntes del seu interès que
els permet sortir de la possible situació d’aïllament
en què es troben.
—1 espai a Cervelló
• Servei d’acompanyament de voluntaris per a gent
gran
El servei es realitza amb persones voluntàries que
visiten els avis, setmanalment, a domicili o a la residència.

—Pisos per a homes: 2 a Vilafranca, 1 a Vilanova i 1 al Prat.
—Pis per a mares i nens: Sant Climent
—Llar d’Acollida Magdalena Bonamich de Molins
de Rei (10 places)

Càritas és una entitat on col·laboren conjuntament professionals i voluntaris.
Els voluntaris comparteixen el seu temps, coneixements i experiències de forma
gratuïta, desinteressada i solidària amb les persones més vulnerables de la nostra societat, en la lluita per una societat més justa on tothom tingui un lloc i una
vida digna.
Entenem el nostre voluntariat com una presència solidària i propera a la gent.
Per aquest motiu des del programa de voluntariat es realitza per una banda l’a-

collida, l’orientació i l’acompanyament al voluntari i per l’altra es promou la seva formació i vinculació a un projecte comú.
En aquests moments inicials de la nova Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, serà imprescindible un esforç de col·laboració per part de tots, per tal de
poder continuar duent a terme tota l’acció social, programes i serveis que ja estan en funcionament i possibilitar totes les futures accions encaminades a cobrir les necessitats de les persones i per aconseguir un món més just i solidari.

Si vols col·laborar com a voluntari en qualsevol dels nostres serveis o de les diferents Càritas parroquials del territori, pots contactar amb nosaltres a través
del mail secretaria@caritassantfeliu.cat o bé per telèfon al 936 525 770.

"

COM COL·LABORAR COM A SOCI O DONANT

zNom

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1r cognom
Adreça

.......................................................................................................................................................

2n cognom

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Codi Postal ..................................................................... Població
Data de naixement

...........................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NIF ......................................................................................................................................................................

Telèfon ................................................................................................................................................................ E-mail ................................................................................................................................................................
쏔 Vull ser soci/sòcia de Càritas Diocesana de Sant Feliu
쏔 Aportaré

....................................................................

쏔 Faig un únic donatiu de

euros

쏔 Cada mes

...................................................................

쏔 Trimestre

쏔 Semestre

쏔 Any

euros

FORMA DE PAGAMENT
쏔 Domiciliació bancària
쏔 Transferència bancària a ”La Caixa”: ES65-2100-5000-58-0200042738
Signatura del titular

Sant Feliu de Llobregat, a

..........................................................................................................

Per a més informació sobre la possibilitat de deixar un llegat o herència en benefici de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
podeu contactar a secretaria@caritassantfeliu.cat o al tel. 936 525 770
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—Acompanyament a Castellbisbal, Sant Sadurní,
Sant Joan Despí

