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Presentació

Teniu a les mans la Memòria 2008 de Càritas 
Diocesana d’Urgell que, unida al treball i a la 

Memòria de Càritas Andorrana, ens mostra el que 
la caritat de la nostra Església diocesana d’Urgell 
va realitzant al llarg de l’any per al servei dels ger-
mans amb difi cultats i amb més necessitats. Gràcies 
a la generositat de moltes persones, la comunitat 
cristiana va duent a terme una de les seves grans 
fi nalitats, ser enmig del món el rostre de l’amor de 
Crist per a tothom, especialment per als més ne-
cessitats.

Càritas Diocesana d’Urgell està con federada amb 
Càritas Catalunya, Càritas Espanyola i Càritas 
Interna cional. Entre els seus objectius destaca 
l’ajuda a la promoció humana i al desenvolupa-
ment integral de la dignitat de totes les perso-
nes que es troben en situació de precarietat. Aju -
dem, certament, perquè és el primer que un es -
pera i que cal fer quan algú ens necessita. Però te-
nim també, des de sempre, un triple compromís 
d’acció social: informar, denunciar i sensibilitzar 
l’opinió pública sobre les situacions de pobresa i 
vulnerabilitat, les seves causes, conseqüències i la 
possibilitat de participar en el canvi i millora de les 
situacions. Anunciar l’amor amb obres, i denunciar 
les injustícies i tot el que s’oposi a la dignitat de les 
persones.

És bo tenir en compte que Càritas d’Urgell no està 
sola, sinó que treballa en cooperació amb les altres 
Càritas de les 10 Diòcesis que tenen la seva seu 
a Catalunya, i amb la xarxa espanyola confederada 
de Càritas, que està constituïda per 68 Càritas di-
ocesanes com la nostra. Hi ha el treball coordinat 
de més de 65.000 persones voluntàries, que repre-
senten el 90 per cent dels recursos humans de la 
institució a tota Espanya.

L’acció que es va duent a terme per eradicar la 
pobresa té també una àmplia dimensió interna-
cional que fun ciona a través de 154 Càritas nacio -
nals, entre elles la d’Andorra, amb presèn cia en 198 
països i territoris, integrades en la Càritas Inter-
nacional que presideix l’Arquebisbe de Tegucigalpa, 
l’Emm. Sr. Cardenal Óscar A. Rodríguez Madariaga, i 
que té la seva seu a Roma. 

En aquesta Memòria que ara presentem hi ha els
ingressos que revelen la generositat dels cris-
tians d’Urgell, i hi ha també dades que resulten il-
luminadores de la situació de greu crisi econòmica 
que actualment vivim. En resum, s’ha incrementat 
l’atenció en un 14% ja en el passat any 2008, els
projectes de voluntariat social s’han implementat 
més, s’incrementa la venda i promoció de produc-
tes solidaris i els programes d’inserció laboral estan

Per a la Memòria de Càritas 2008
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donant un autèntic suport a les persones que el 
necessiten, ja que alguns com l’Activa’t han doblat la 
participació d’usuaris.

En aquest Any paulí que se celebra des del juny de 
2008 al juny 2009, en l’escaiença dels dos mil anys 
del naixement de Sant Pau, el gran apòstol de les 
nacions, és bo recordar el seu gran Himne a la 
caritat que ha de ser el nostre far orientador a 
l’hora d’estimar amb obres i no només amb pa-
raules: “...Si repartís tots els meus béns als pobres, 
fi ns i tot si em vengués a mi mateix per esclau i tin-
gués així un motiu de glòria, però no estimés, de res 
no em serviria. El qui estima és pacient, és bondadós; 
el qui estima no té enveja, no és altiu ni orgullós, no 
és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja; no s’alegra 
de la mentida, sinó que troba el goig en la veritat; tot 
ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. 
L’amor no passarà mai.” (1C 13,3-8)

Gràcies a tots els qui feu possible que l’amor es 
transparenti a Càritas d’Urgell, i col·laboreu per-
què Càritas continuï ajudant i servint en nom de 
Crist. Gràcies per “ajudar-nos a ajudar!”.

+ Joan-Enric Vives
Bisbe d’Urgell i 
Copríncep d’Andorra

“Després vaig veure un cel nou i una terra nova... ell 
eixugarà tota llàgrima dels seus ulls, i la mort ja no 
existirà; ni tampoc planys, ni clams, ni penes no existi-
ran més, perquè les coses d’abans han passat”.

del llibre de l’Apocalipsi

Les paraules del darrer llibre bíblic volen ser pre-
sents en el missatge d’una nova memòria de 

Càritas Diocesana, un missatge d’esperança i de so-
lucions davant una crisi que s’ha fet palesa al llarg 
de l’any 2008, i no només en la vessant econòmica, 
sinó també social i humana de la nostra societat del 
benestar. Només fullejant les darreres memòries de 
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la nostra acció caritativa dels darrers anys podem veu-
re la progressió d’un problema que no ens pot deixar 
indiferents, i menys als que ens sentim Església.

La lectura de la memòria aporta dades, xifres, pro-
jectes, però voldria subratllar-vos que pareu atenció 
als petits testimonis que amb rostre, amb nom hi ha 
presents en els diferents blocs, homes i dones vinguts 
d’arreu que han trucat a les portes de l’Església i han 
demanat el servei de la diaconia, de la caritat, que ens 
han fet partícips de les seves llàgrimes, els seus planys, 
les seves necessitats. Persones com la Jessica, la famí-
lia Astou, l’Alba, el Joan,... i tants altres que ens hem 

trobat en el camí de la vida, davant d’ells professionals 
i molts voluntaris que no han deixat escapar l’ocasió 
per obrir-los el seu cor, el cor valent de Càritas, per 
donar-los no només una ajuda, o un tracte professional 
sinó també una nova esperança d’un cel nou i una ter-
ra nova, on les oportunitats, les riqueses, les ajudes, la 
igualtat seran per a tots amb escreix.

També és moment per agrair la tasca feta des de totes 
les Càritas Parroquials del nostre Bisbat, són el batec 
més fort del cor caritatiu de la nostra Església Dioce-
sana, una tasca de vegades amb difi cultats, amb pro-
blemes, però sempre animades des de la fe i l’aposta 
per un món millor, que cal començar a construir-lo, 
el Regne de Déu és ara i aquí, manifestat i present als 
petits pobles i a les grans ciutats, als transeünts, als im-
migrants, als robers, als cursos de català, a les reunions, 
als diferents projectes, al voluntariat,...

En aquesta crisis dels valors econòmics i dels grans 
sistemes de fi nances, ens cal tornar a recuperar el mis-
satge de generositat, de compromís, de solidaritat que 
des de la Doctrina Social de l’Església sempre s’ha de-
fensat i s’ha proclamat, ara més que mai hem de ser 
portadors d’aquest missatge, sempre molt present en 
el més profund de l’Església i per tant també en la nos-
tra Càritas Diocesana.

Mn. Jaume Mayoral
Delegat Episcopal Càritas d’Urgell
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Organigrama de Càritas d’Urgell

LA PRESIDÈNCIA:

PRESIDENT Mons. Joan-Enric Vives

DELEGAT EPISCOPAL Mn. Jaume Mayoral

LA DIRECCIÓ EXECUTIVA: 

DIRECTOR Josep Casanova Obiols

SECRETARI GRAL. Jordi Moragues Miralles

- L’ASSEMBLEA DIOCESANA:
òrgan superior d’expressió de Càritas, forma-
da per tots els membres del Consell Diocesà 
i Consells Parroquials, pels voluntaris i els tre-
balladors.

- LA COMISSIÓ PERMANENT:
òrgan executiu del Consell Diocesà format 
per:

Mn. Jaume Mayoral Martí Delegat
Josep Casanova Obiols Director Diocesà
Imma Castelló Balcells Directora
 Càritas Guissona
Jordi Moragues Miralles Secretari General

ELS ÒRGANS DE GOVERN:

- EL CONSELL DIOCESÀ:
òrgan permanent de govern, representació i gestió for-
mat per:  

Mons. Joan-Enric Vives Bisbe / President 
Mn. Jaume Mayoral Delegat
Josep Casanova Obiols Director Diocesà

Representants davant de Càritas Espanyola
 Càritas Catalunya
 Patronat CECAS

M. Dolors Enrich Mur Directora Agramunt
Rosa Farré Arqué Directora Artesa de Segre
Mn. Jordi Profi tós Freixenet Director Balaguer 
Rosa Aixalà Arderiu Directora Bellvís 
Imma Castelló Balcells Directora Guissona 
Agustí Colell Pons Directora Linyola 
Maruja Sancho Garralaga Directora Ponts 
Pepita Torrent Martí Directora Puigcerdà 
Lluís Antoni Nodar Guitart Director La Seu d’Urgell
Àngel Guiu Abella Director de Sort
Antoni Elvira Gorgorió Director de Tremp 
Montserrat Moga Espanya Directora de Vielha 
Jordi Moragues Miralles Secretari General
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Desenvolupament del Pla Estratègic

En l’informe anual de l’any passat varem presentar 
els quatre eixos vertebradors del Pla Estratègic 

anomenat “Pla per a dinamitzar l’acció de Càritas 
d’Urgell”.

Arran del procés del desenvolupament d’aquest 
pla, una de les primeres tasques que ha calgut dur 
a terme ha estat el disseny de l’organigrama de 
l’acció- missió de Càritas d’Urgell, que s’ha plasmat 
en tres plans concrets: Àmbit Parroquial, Àmbit 
Social, Comunicació i Participació.

Els tres apartats esquematitzen el que podríem 
anomenar l’essència de la nostra missió, i el 
primer que hem volgut prioritzar ha estat l’Acció 
Parroquial.

Amb l’edició d’un nou recurs consistent en una 
carpeta anomenada PLA D’ACCIÓ PARROQUIAL, 
que agrupa un conjunt de projectes i serveis d’àmbit 
parroquial, volem orientar en “el com fer i el què 
fer” del dia a dia de les parroquials.

Amb la recent presentació de la carpeta hem iniciat 
un procés de refl exió i avaluació compartida per 
respondre al gran repte de com fer una parròquia 
acollidora i solidaria.

També fruit d’aquests nous enfocaments s’ha creat 
la nova fi gura de Gestora Parroquial, amb dedicació 
exclusiva a les parroquials i amb la funció de facilitar 
el desenvolupament del Pla d’Acció Parroquial.

Amb l’ànim d’encarar el proper curs la dinamització 
del PLA D’ACCIÓ SOCIAL de Càritas d’Urgell i 
sense deixar de banda aquest procés de posta en 
comú, s’han reestructurat funcions i tasques d’alguns 
treballadors de Càritas.

Constants, sense pausa i amb l’ajuda de l’Esperit, 
volem anar desenvolupant aquest pla perquè 
possibiliti que el subjecte de l’acció de Càritas sigui 
la pròpia comunitat parroquial.

Josep Casanova Obiols
Director voluntari de CDU
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Nou centre social a Balaguer

El convent de Sant Domènec a Balaguer viurà una profunda reforma.

Per reunifi car 
tots els serveis 
que Càritas ofe-
reix en la ciutat 
de Balaguer s’ha 
previst crear 
un nou centre 
d’activitats. 
Estarà situat a 
l’antic convent 
franciscà de 
Sant Domènec, 
al centre de Ba-
laguer. Tota una 
planta de 500 m2 
dedicada a do-
nar aixopluc als 
serveis d’aco-
llida, de forma-
ció i d’atenció 
als usuaris de 
Càritas. La re-
forma d’aquest 
espai compta 
amb un pres-
supost de 
300.000€. Es 
preveu que po-
drà estar llest 
abans del 2010.
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Programa d’Acollida i Assistència

Acollir és obrir-se a l’altre per tal que se 
senti com a casa seva.

Línies d’actuació:

• Acollir persones i promoure el seu desenvo-
lupament

• Detectar les necessitats i possibilitats per a 
la seva inserció

• Sensibilitzar a la comunitat cristiana i  donar 
a conèixer les realitats 

Servei d’atencions

• Destinat a acollir i treballar amb persones en 
situació de pobresa. Amb la fi nalitat de:

- Potenciar l’autonomia i el protagonisme, 
sense provocar la seva dependència.  

- Crear processos transversals amb la res-
ta de projectes i programes de Càritas.

Els serveis que podem trobar són:

- Atenció generalista. S’acull a tota perso-
na que truca a la porta de Càritas.

- Atenció drogodependències. Càritas 
d’Ur gell és membre del patronat del 
CECAS. Durant l’any 2008 s’han atès:
5 persones del nostre Bisbat.

- Atenció transeünts i sense sostre. S’in-
tenta treballar conjuntament amb els 
ajuntaments i consells comarcals per 
mitjà de convenis.

Servei d’ajuts

• Ajuts adreçats a cobrir necessitats bàsiques 
que no cobreix l’administració. Com poden 
ser:

- Ajudes monetàries: llum, aigua, lloguer, 
medicaments...

- Ajudes d’aliments
- Ajudes de roba i complements de llar

Observatori Social

La missió de Càritas és estudiar i donar a conèi 
-xer les realitats locals, sensibilitzar i denunciar
les situacions injustes. Per poder realitzar l’anà-
lisi so cial del nostre bisbat hem introduït el 
Sicce (Sistema Informàtic de la Confederació 
de Càritas Espanyola). Aquest programa ens 
permetrà poder treure dades concretes de les 
persones ateses a Càritas.
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Autòcton Immigrant

TOTAL Home Dona % Home Dona %

S. atencions 1.544 124 361 31 261 798 69

S. ajuts econòmics 88 22 35 65 15 16 35

S. aliments bàsics 1.018 50 210 26 160 598 74

Ajut transeünts 475 – – – – – –

(Dades de les Càritas Parroquials: Artesa de Segre, Balaguer, Bellvís, Guissona, Ponts, Puigcerdà, La Seu, Vielha) 

Hem conegut a la Jessica: “El meu marit s’ha quedat 
a l’atur des de fa tres mesos, tenim tres fi lls. Aquest 
mes hem de pagar el lloguer, la llum i el gas. Des de 
Càritas ens han aconsellat fraccionar la factura del 
gas. Càritas ens pagarà un mes de lloguer i nosaltres 
ens farem càrrec de les altres despeses. A més a 
més, el meu marit participa al projecte Activa’t on 
l’acompanyen en la recerca d’una nova feina”.

Durant l’any 2008 en el Servei d’Atencions s’ha 
incrementat un 14%. Hem detectat que el perfi l de 
les persones que venen a Càritas està canviant, tot i 
que predominen les persones immigrants està aug-
mentat el nombre d’autòctons i dins d’aquest grup 
els homes.

Testimoni
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Programa de Dinamització Parroquial

Programa que aporta dinamisme evangèlic per-
què projecta l’expressió comunitària de l’amor 

preferencial cap als més desvalguts.

Línies d’actuació:
Vol promoure l’enfortiment de les organitza-• 
cions parroquials.
Animar una pastoral de conjunt.• 
Fomentar el voluntariat des de la motivació de • 
la fe.
Proposar noves formes de participació en ac-• 
cions i projecte.

Projectes de voluntariat social
En aquests projectes es busca la participació del 
voluntariat. Es facilita a les persones sensibilitza-
des per la realitat social un canal útil d’interven-
ció. L’acció voluntària suposa un compromís soli-
dari comú per millorar la vida col·lectiva.

•  Aprenem a Aprendre
Ofereix acompanyament personalitzat a nens i 
nenes amb difi cultats d’aprenentatge en el seu 
procés escolar.
Objectiu: reforçar el procés d’escolarització.
Valoració i resultats: ha disminuït el nombre de 

poblacions on portem a terme aquests pro-
jectes ja que hi ha altres entitats locals que 
ho realitzen. Es porta a terme a les Càritas de 

Guissona (41 alumnes) i Linyola (19 alumnes) 
on hi ha una gran acceptació per part de l’es-
cola i de les famílies.

•  Llengua i Cultura
Espai d’aprenentatge de la llengua catalana i cas-
tellana i coneixement de la nostra cultura.
Objectiu: comprensió i expressió de les dues 

llengües per afavorir la integració local.
Valoració i resultats: els alumnes estan satisfets 

per l’aprenentatge de la llengua però també, i 
sobretot, des del punt de vista humà perquè se 
senten acollits i respectats com a persones. Es 
du a terme a Càritas Guissona (102 alumnes) i 
a Artesa (9 alumnes).

•  Acompanyament a la Gent Gran
A partir de grups de voluntaris fan acompanya-
ment en residències a persones grans o malal-
tes. 
Objectiu: acompanyar a persones grans que es 

troben soles.
Valoració i resultats: el nombre de persones 

ateses és important, per aquest motiu s’ha 
redactat un projecte d’acompanyament resi-
dencial conjuntament amb la Pastoral de Salut. 
En aquest moment es realitza a Puigcerdà (92 
benefi ciaris) i Guissona (70 benefi ciaris).
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•  Roba solidària
Aquesta iniciativa neix de les diverses realitats de 
la nostra Càritas.
1. Els robers: tenim la necessitat d’actualitzar-

los.
2. La nostra Acció Social: Necessitat de recur-

sos per donar suport als itineraris i proces-
sos d’inserció. 

3. La nostra Societat: alguns organismes ens han 
demanat la nostra col·laboració en la recolli-
da de roba.

Objectiu: amb la reutilització de la roba volem 
oferir oportunitats per a l’inserció laboral.

Valoració: des de Càritas podem aportar: vo-
luntaris, xarxa de recollida i venda, cultura de 
roba usada, marca solidària, experiència en els 
robers-botigues i en projectes d’inserció.

TOTAL DE ROBA RECICLADA 27.000 kg

Testimoni
La família Astou participa als nostres projectes: 
“Em dic Hafi da. Jo i el meu germà Said, vam arribar 
al vostre bisbat fa dos anys i assistim al projecte Apre-
nem a Aprendre. La nostra mare, la Samira aprèn 
català anant cada divendres a classes de Llengua i 
Cultura. Allà ha conegut la Dolors, voluntària i veïna 
del poble que l’acompanya en la seva integració”.

Acció Solidària
Programa de sensibilització i mobilització, que 
pensa globalment i actua localment. Vol donar a 
conèixer les injustícies de la nostra societat, les 
desigualtats en el món i fer denúncia.

Emergències
Càritas té per missió la lluita contra l’exclusió 
social mitjançant actuacions locals però també 
internacionals.
Objectiu: canalitzar el suport a les víctimes dels 

desastres naturals, confl ictes armats, crisis i al-
tres situacions que requereixen l’assistència i la 
sensibilitat de les nostres comunitats. Enguany 
s’han fet campanyes per donar suport als dam-
nifi cats pels huracans a Birmània i a Haití.

Comerç just
L’acció de Càritas és universal, per aquest motiu 
vol ajudar a les comunitats més explotades i més 
pobres.FO

TO
: M

A
RT

A
 P

LU
JÀ
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Objectiu: reduir la pobresa del sud, ajudant a un 
sistema comercial que permeti als grups pro-
ductors dasfavorits l’accés al mercat del nord.

Valoració: les parròquies prenen consciència
de col·laboració, moltes d’elles participat en fi -
res, mercats on han dut productes de comerç 
just.

Grapats és la botiga solidària de Càritas a la Seu 
d’Urgell. És el centre de distribució i punt de 
venda de comerç just on es pot trobar arti-
cles de regal i productes alimentaris. A més a 
més és una botiga solidària on es pot trobar 
articles de segona mà (roba, articles de la llar, 
complements, etc.).

El 2009 celebrem el 5è aniversari de Grapats

VENDA I PROMOCIÓ DE PRODUCTES  

Fira Entitats Guissona (Desembre 2008) Lots de Nadal de Comerç Just

Fira Entitats Balaguer (Setembre 2008) Venda de productes a la botiga Grapats

Fira del Meló a Artesa (Agost 2008) Sorteig cistella de Nadal de Comerç Just

Comerç Just: Denunciem, mobilitzem i eduquem a la societat perquè prengui cons-
ciència, actuï responsablement i faci pressió.

Testimoni

Una clienta: “Sóc l’Alba i aquest Nadal a l’Institut 
hem organitzat l’amic invisible. Després de donar-hi 
moltes voltes, em vaig decidir a entrar a la botiga 

Grapats. Allí vaig descobrir els productes de Comerç 
Just. Cada cop que he de fer un regal intento com-
prar-ne, d’aquesta manera ajudo a ajudar”.
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L’estil de vida 
actual provoca, 
no només el 
deteriorament 
medioambiental 
sinó també 
la pobresa, la 
marginació, 
la injustícia, la 
desigualtat i la 
deshumanització 
en la vida de 
moltes persones. 
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Càritas proposa un 
canvi de societat, 
on no hi hagi 
últims ni exclosos.

(Campanya 
Institucional
2008-09)



16

Programa d’Inserció Laboral

L’accés al món del treball continua sent una estra-
tègia principal, tot i que no l’única, d’in te gració 

social. Estem convençuts que els programes d’in-
serció laboral responen a la necessitat de resoldre 
les causes que generen pobresa. Al 2008 el 25% dels 
fons de Càritas s’han destinat a aquest programa.

•  Projecte Amos
És un conjunt d’accions de motivació, de forma-
ció i d’inserció sociolaboral subvencionades pel 
Departament de Treball i Acció Social i Ciutada-
nia. Promou el desenvolupament integral de les 
persones mitjançant l’adquisició de competènci-
es personals i laborals.

Objectiu: millorar la qualifi cació i l’accés al món 
del treball dels benefi ciaris de RMI amb un tre-
ball individualitzat.

Valoració i resultats: durant el 2008 s’ha acon-
seguit millorar les habilitats socials dels parti-
cipants, molts d’ells no havien tingut contacte 
amb el món laboral. Se’ls ha donat eines per 
relacionar-s’hi, també amb algun d’ells s’han 
treballat competències bàsiques, com apren-
dre a llegir i escriure.

Testimoni
Hem conegut el Joan: “participo al Projecte Amos 
des de fa dos anys juntament amb la meva dona 

la Maria. Jo estic aprenent com fer un currículum, 
una carta de presentació, els drets i deures dels tre-
balladors, etc. La meva dona està aprenent a llegir 
i escriure”.

•  Projecte Activa’t
És el programa que s’encarrega del procés 
d’acompanyament fi ns a la inserció laboral de 
persones entre 16 i 35 anys, intentant enllaçar 
l’oferta amb la demanda.

Objectiu: ajudar les persones a entendre els me-
canismes del mercat de treball i a entendre 
quines formes de participació hi ha.

Valoració i resultats: la participació al projec-
te s’ha duplicat durant el 2008 i s’ha estès a 
altres poblacions del Bisbat: Artesa de Segre, 

Homes
autòctons

Dones
autòctones

Homes
immigrants

Dones
immigrants

Total participants:  56

Dades desembre 2007 – Juny 2008

18 4

3

31
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Balaguer, Guissona, La Seu d’Urgell, Ponts. En 
canvi, la inserció ha disminuït, aquest any ha 
estat d’un 19,3% a causa de la destrucció de 
llocs de treball.

Comparativa 2007 – 2008

Testimoni 
El Georgio participa al Projecte Activa’t: “sóc ro-
manès, fa 5 anys que vaig arribar a Catalunya. L’any 
2007 vaig anar voluntàriament a Càritas perquè 
buscava feina i vaig participar al Projecte Activa’t. Em 
van ajudar com buscar feina i, passats dos mesos, 
vaig aconseguir trobar-ne. A fi nals del 2008 l’empre-
sa on treballava va acomiadar uns quants treballa-
dors i actualment torno a participar al projecte des 
de fa 4 mesos”.

•  Microcrèdits
Càritas va signar el 18 de febrer de 2008 un
conveni de col·laboració amb Microbank de 
“la Caixa” per al fi nançament de microcrèdits. 
Càritas ha incorporat al seu programa d’inserció 

laboral un nou recurs, que facilita eines necessà-
ries als participants per a l’autoocupació.
Objectiu: acompanyar a les persones emprene-

dores a accedir a un crèdit per dur a terme el 
seu projecte d’autoocupació.

Valoració i resultats: aquest programa va dirigit 
a persones en situació d’exclusió fi nancera i 
volen dur a terme el seu propi negoci. Durant 
el 2008 hem atès tres sol·licituds que s’han de-
sestimat per la seva poca viabilitat.

Homes autòctons 2007
Homes autòctons 2008
Dones autòctones 2007
Dones autòctones 2008
Homes immigrants 2007
Dones immigrants 2007
Homes immigrants 2008
Dones immigrants 2008

8

16 16

44

18

35 35

50
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Aquest programa busca treballar per la igualtat 
d’oportunitats en el sistema escolar d’alumnes 

que es troben en situacions desafavorides i el segui-
ment del seu procés d’aprenentatge. Volem treballar 
perquè aquests infants i joves tinguin les mateixes 
oportunitats en la nostra societat.

•  Programa UEC
(Unitat d’Escolarització Compartida)
Aquest projecte neix del conveni de col·laboració 
que tenim amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat. És una aula adaptada, destinada a tots 
aquells alumnes que no poden seguir el ritme 
curricular convencional en els centres d’educa-
ció secundària. Aquest projecte es duu a terme 
a Balaguer. 

Objectiu: educar, orientar i donar estratègies als 
nois i noies de 14 a 16 anys que els permeti 
retornar al sistema educatiu ordinari o incor-
porar-se al món laboral.

Valoració i resultats: tenint en compte que són 
nois i noies amb problemes conductuals 
d’adap tació als seus centres i de baix rendi-
ment acadèmic, durant el curs 2007-08 dos 
alumnes han aconseguit el certifi cat de l’ESO. 
Hem de tenir en compte no ho haurien acon-
seguit sense aquest recurs. 

L’absentisme escolar en aquests nois és elevat, 
en canvi a la UEC s’aconsegueix una assistèn-
cia regular i la relació monitor-alumne és més 
propera (3 monitors).

NOI NOIA

Autòcton 10 3
Immigrant 1 0
Total 11 3

Programa Infància i Adolescència
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El programa està dirigit a la integració social dels 
immigrants i a la sensibilització de la societat 

d’acollida. 
Càritas Urgell creu que tant per dur a terme la 

sensibilització com la integració, la població immi-
grant ha de participar dels projectes que ja exis-
teixen a Càritas. D’aquesta manera se sensibilitza 
el voluntariat, la societat d’acollida i els benefi ciaris 
dels projectes, per tant ajudem a no crear guetos. 

•  Servei d’assessorament pels immigrants
Aquest servei, conjuntament amb Llengua i Cul-
tura, són els dos únics projectes adreçats exclu-
sivament a la població immigrant.
Pretén oferir als immigrants el coneixement bu-
rocràtic i administratiu, i donar aquella informa-
ció, orientació, assessorament legal i suport ju-
rídic.
Objectiu: resoldre qüestions d’estrangeria i aju-

dar a conèixer la nostra administració.
Valoració i resultats: es porta a terme a Artesa, 

Balaguer, Ponts, per mitjà de convenis amb els 
Consells Comarcals. S’han dut a terme una 
mitjana de 45 atencions mensuals entre les 

tres poblacions. La major part a Balaguer. Les 
consultes es refereixen sobretot a les gestions 
per formalitzar l’arrelament d’immigrants, la 
renovació de la seva documentació i la lega-
lització dels fi lls que han nascut en territori 
espanyol o fa dos anys que hi viuen. S’ha reduït 
el nombre de peticions d’informació per a fer 
reagrupaments familiars.

Programa Immigració
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MITJANS DE COMUNICACIÓ Mes Destí Observacions

ENTREVISTES Explicació microcrèdits
presentació C. Urgell
i Lleida
presentació C. Urgell
i Lleida
presentació C. Urgell
i Lleida

gener

febrer

abril

maig

Tv. Pirineus
Cadena Cope/
Lleida
Cadena Cope/
Lleida
Cadena Cope/
Lleida

Josep Casanova

Marta Fortuny

Marta Fortuny

Jordi Moragues

ARTICLES  abril Premsa local Balaguer

Cap organització no té raó de ser sense comu-
nicació. Les entitats sense ànim de lucre exis-

teixen per a comunicar i per a fer denúncia.
Objectiu: Intentar modifi car conductes, prendre 

consciència i implicar la societat en una millora 
comú.

Valoració i resultats: s’ha mantingut la presència 
en els mitjans de comunicació, però, sobretot, 
s’ha millorat el nivell de comunicació entre els 
grups humans de formen la xarxa de Càritas.

Pel que fa a la comunicació interna, amb motiu 
de la celebració de l’assemblea anual de la nostra 
entitat s’ha confeccionat un informe anual que s’ha 
presentat als socis i voluntaris. En la trobada que 
es va dur a terme a Ponts el mes de juny, i a la que 
van assistir 120 persones, es va fer una aproximació 
a la importància de comprar i usar productes de 
comerç just per aconseguir equilibrar els mercats 

internacionals que marginen als productors no vin-
culats amb multinacionals.

El Consell Rector s’ha trobat en dues ocasions: 
al mes de febrer i al mes de novembre, a La Seu 
d’Urgell i a Balaguer respectivament. Hi van assistir 
25 i 16 persones.

S’han fet reunions amb les Càritas parroquials 
de Sort, Ribes de Freser, Vielha, Linyola, Guissona i 
Ponts, en els mesos de gener, febrer, juny, i setembre. 
També, i al llarg del mes de març, se n’han fet troba-
des per tractar sobre immigració amb l’Arxiprestat 
de Balaguer, del Baix Urgell i del Pallars Sobirà i 
també amb el Consell Diocesà de Pastoral.

La nostra organització també ha mantingut con-
tactes a Barcelona i Lleida, per conèixer els pro-
jectes de Roba Amiga, immigració, voluntariat, de 
CECAS, amb el Departament d’Acció Social de 
la Generalitat, amb la Fundació Formació i Treball,
la comissió d’immigració de Càritas Catalunya.

Àmbit de Comunicació i Informació
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SUPORTS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS Mes Destí Observacions

Rol-up “Ajuda’ns a ajudar”
Rol-up “Treballem per la justícia”

febrer
febrer

8 Parroquials
8 Parroquials

9 editats
9 editats

ACCIONS DE RECERCA I CAPTACIÓ Mes Destí Observacions

Venda de productes 
o serveis
 
 
 
 
 

Mercat de les oportunitats
Tómbola
El Quinto
Venda de fl ors
Loteria de Reis

 
març/setbre.
desembre
desembre
maig
desembre

 
La Seu d’Urgell
Guissona
Puigcerdà
Vielha
Balaguer i
La Seu

 
Botiga Grapats
 
 
 
 

S’ha assistit a les trobades de treball de l’Assemblea 
de Càritas Catalunya i a la reunió anual de CECAS. 
Ha estat al llarg de tot l’any en diferents mesos.

S’han mantingut reunions de treball amb Càritas 
d’altres bisbats per conèixer la seva situació i com-
partir qüestions i problemàtiques i cercar solucions 

conjuntament: ha estat amb Càritas de Lleida i de 
Solsona, a Lleida i Cervera, en dues ocasions.

Representants de Càritas Urgell també van assis-
tir a l’Assemblea General de Càritas Espanyola que 
es va fer al mes de gener de 2008 a Madrid.
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CAMPANYES DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ Mes      Destí Observacions

Notes als mitjans
 
 
Fires
 
 

Conveni microcrèdits
Corpus
Uracà Birmània
La Seu
Artesa de Segre
Balaguer

febrer
maig
maig
ocbre.
agost
setbre.

Mitjans locals
Mitjans locals
Mitjans locals
Sant Ermengol
Fira Meló
Fira Entitats

Microbank de 
“la Caixa”
 

 
 

    
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
I MOBILITZACIÓ

Mes
Sobres/
Cartells

Díptics/
Targetes

CARITAT: dret a la igualtat de gènere maig
262 cartells / 
7.580 sobres

3.824

NADAL: Societat anònima desembre
262 cartells / 
7.580 sobres

3.824

Huracà Birmania maig 125 cartells  

Huracà Haití octubre 125 cartells

Tot i el procés de professionalització de la nos-
tra entitat cal mantenir el valor inicial del vo-

luntariat, que ha estat sempre un element d’identi-
tat essencial de Càritas.

Per poder ajudar als que volen ajudar els hem 
d’oferir formació.

Objectiu: Donar les eines necessàries per facilitar 
la seva tasca i ser més efi cients en els diferents 
àmbits.

Valoració i resultats: El nostre pla estratègic ens 
marca com a prioritat la gestió i desenvolupa-
ment del nostre voluntariat. Per aquest motiu, 
durant el 2008 s’ha ofert més espais de for-
mació i en alguns casos conjuntament amb les 
Càritas de Lleida i Solsona.

Programa de Formació
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ACTUACIONS FORMATIVES 

Lloc Data H Treball Volunt. Descripció
Barcelona desembre 4 2  Renda Mínima d’Inserció
Lleida nov-desem  1  Master en Integració laboral
Barcelona nov-desem 20 1  Gestió i org. d’entitats sense ànim de lucre
Balaguer novembre 8 6 42 A mi qui em cuida
Madrid octubre 10 2  Informe FOESSA
Madrid setembre 10  1 Curs de Doctrina Social de l’Església
Madrid maig 16 1  Curs de referents de SICCE
Madrid març 16 2  Formació Programa Operativo
Madrid febrer 16 1  Formació de Comerç Just
Madrid gener 16  2 Curs Comunicació
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 POBLACIÓ CENTRE TREBALL. VOLUN.

BALAGUER

PARROQUIAL 20

UEC 3

AMOS 1

ACTIVA’T 1

COORDINADORES D’ÀREA 2

LA SEU

PARROQUIAL 1 13

GRAPATS 3 4

DIRECCIÓ/ADMINISTRACIÓ 2 1

GUISSONA PARROQUIAL 1 66

PUIGCERDÀ PARROQUIAL 19

LINYOLA PARROQUIAL 14

TREMP PARROQUIAL 7

BELLVÍS PARROQUIAL 6

ARTESA PARROQUIAL 4

PONTS PARROQUIAL 4

VIELHA PARROQUIAL 21

TOTALS 14 179

Una entitat com la nostra no 
tindria raó de ser sense els 

voluntaris. Voluntaris que contri-
bueixin amb el seu temps i expe-
riència en la tasca diària, amb el 
seu compromís solidari i gratuït 
en benefi ci de la comunitat, són 
el veritable motor.

Gràcies a tots ells hem portat a 
terme els projectes que es fan 
a tot el nostre Bisbat. Darrere 
d’aquest treball hi trobem l’espe-
rit de Càritas, simbolitzat amb els 
cors del nostre logotip.

Volem agrair el vostre suport i 
col·laboració.

La nostra Càritas
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Informe econòmic 2008

RECURSOS GESTIONATS ANY 2008 *

  ÀMBIT ÀMBIT
 TOTAL DIOCESÀ PARROQUIAL
   

FONS DISPOSATS 356.866,86  
   
RECURSOS PROPIS  101.314,62  
APORTACIONS SOCIS 11.260,16 271,38 10.988,78
COL·LECTES 25.963,55 22.530,55 3.433,00
DONATIUS GENERALS 53.343,94 29.287,24 24.056,70
PROMOCIONS 9.390,63 251,05 9.139,58
INGRESSOS FINANCERS 1.356,34 1.334,01 22,33
APLICACIÓ DE FONS 29.043,40  
APLICACIÓ INTERDIOCESÀ (CECAS) 12.000,00 12.000,00 
APORTACIONS SANT DOMENEC 17.043,40 17.043,40 
SUBVENCIONS-CONVENIS 226.508,84   
PÚBLIQUES  204.508,84 204.508,84 
PRIVADES 22.000,00 22.000,00 
    

DESTINACIONS DE FONS 356.866,86  
   
ÀREA SOCIAL 237.199,62  
ROBA AMIGA 5.246,51 5.246,51 
ACOLLIDA 66.139,50 29.193,98 36.945,52
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 70.054,16 70.054,16 
LABORAL 89.511,60 89.511,60 
IMMIGRACIÓ 6.247,85 6.247,85 
ÀREA INSTITUCIONAL 60.094,74  
COORDINACIÓ I SUPORT PARROQUIAL 14.822,77 14.822,77 
FORMACIÓ 6.247,41 6.247,41 
COMUNICACIÓ 7.176,83 7.176,83 
VOLUNTARIAT 21.764,24 20.429,24 1.335,00
DIRECCIÓ I SECRETARIA GENERAL 10.083,49 10.083,49 
ÀREA DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 59.572,50  
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 38.370,86 38.059,89 310,97
PROVISIONS, DOTACIONS I DESPESES EXTRA 3.182,51 1.859,64 1.322,87
FUNCIONAMENT DESPATXOS I LOCALS 18.019,13 4.269,29 13.749,84
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PRO-INFORME FONS
DE CÀRITAS D’URGELL

FONS CDU 188.747,98

FONS INTERDIOCESÀ 24.152,40

FONS PIERA PUIG 274.573,36

FONS PARROQUIALS  48.111,14

FONS GRAPATS 37.937,41

ECONOMIA SOLIDÀRIA BOTIGA GRAPATS

 INGRESSOS  44.082,21
 VENDA ROBA 40.504,82
 VENDA COMERÇ JUST 2.645,55
 ALTRES INGRESSOS 931,84

 DESPESES  39.294,30
 COMPRES 2.658,85
 SERVEIS EXTERIORS 8.965,18
 PERSONAL 24.015,81
 AMORTITZACIONS 3.654,46

 RESULTAT ANY  4.787,91
* LES DADES CORRESPONENTS A L’INFORME ECONÒMIC 

FAN REFERÈNCIA A LES PARROQUIALS DE GUISSONA, 
VIELHA, LINYOLA I LA SEU D’URGELL
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caritas.cdurgell@caritas.es



Càritas
d’Urgell

Casa del Bisbat, 5
Tel. 973 35 12 66
25700 La Seu d’Urgell

CÀRITAS D’URGELL
Pati Palau, 1-5 (Casa del Bisbat)
Tel. 973 351 266
e-mail: caritascdurgell@caritas.es
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)

CÀRITAS D’AGRAMUNT
C/ Sant Joan, 9
Tel. 973 390 239
25310 Agramunt (Lleida)

CÀRITAS D’ARTESA DE SEGRE
C/ Bisbe Bernaus, 23
Tel. 973 400 142
25730 Artesa de Segre (Lleida)

CÀRITAS DE BALAGUER
Plaça Mercadal, 19 - bxos.
Tel. 973 448 258
e-mail: cpbalaguer@bisbaturgell.org
25600 Balaguer (Lleida)

CÀRITAS DE BELLVÍS
Casa Rectoral
Tel. 973 565 083
25142 Bellvís (Lleida)

CÀRITAS DE GUISSONA
C/ Baixada del Convent, 7
Tel. 973 550 136
25210 Guissona (Lleida)

CÀRITAS DE LINYOLA
Casa Rectoral
Tel. 973 575 093
25240 Linyola (Lleida)

CÀRITAS DE PONTS
Casa Rectoral
Tel. 973 460 086
25740 Ponts (Lleida)

CÀRITAS DE PUIGCERDÀ
C/ Espanya, 40
Tel. 972 880 462
17520 Puigcerdà (Girona)

CÀRITAS DE LA SEU D’URGELL
C/ Mare Janer, 55
Tel. 973 360 815
e-mail: cpseu.cdurgell@caritas.es
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)

CÀRITAS DE SORT
Av. Diputació, 4
Tel. 973 620 092
25560 Sort (Lleida)

CÀRITAS DE TREMP
C/ Pare Manyanet, 4
Tel. 973 650 690
25620 Tremp (Lleida)

CÀRITAS DE VIELHA
C/ Pas d’Arró, 8
Tel. 973 640 021
25530 Vielha (Lleida)


