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Salutació

Darrere les dades d’aquesta Memòria 
2009 del treball i activitats de Càritas 
Diocesana d’Urgell hi ha amor. Molt 

d’amor. De persones que ajuden amb els seus 
donatius, de persones que donen el seu temps 
de forma voluntària, de treballadors socials 
que han fet de la seva professió una manera 
d’estimar, de persones que no es resignen a les 
injustícies, de gent que reben però que també 
donen, que ara estan necessitades d’ajut i d’un 
cop de mà, però que retornen amb agraïment 
més del que han rebut... Amor que ve de Crist, 
que per l’Esperit Sant el fa néixer en els nostres 
cors. Per això la nostra institució s’anomena 
“Càritas”, que vol dir amor de caritat, l’amor 
que recull i transcendeix l’amor eròtic i l’amor 
d’amistat, i els fa culminar en l’amor que ve de 
Déu, l’Amor que és Déu (cf. 1 Jo 4,8).

El Sant Pare Benet XVI ha dit el 10 de maig 
2010 als cristians de la seva antiga Diòcesi de 
Múnic (Alemanya): “El jull existeix també dins 
de l’Església i entre aquells que Déu ha acollit al 
seu servei de manera particular. Però la llum de 
Déu no ha declinat, la bona llavor no ha estat 
sufocada per la sembra del mal... L’Església és 
un lloc d’esperança perquè d’ella sempre ens 
arriba de nou la Paraula de Déu, que ens puri-
fi ca i ens mostra el camí de la fe. Ho és, perquè 
en ella el Senyor segueix donant-se a si mateix, 
en la gràcia dels sagraments, en la paraula de 

la reconciliació, 
en els múlti-
ples dons de 
la seva conso-
lació. Res no 
pot enfosquir 
o destruir tot 
això... No podem perdre de vista el bé i els 
bons, les persones corrents, que no es mencio-
nen en cap diari i que no se citen a cap crònica, 
que a partir de la fe han madurat, assolint una 
gran humanitat i bondat... Gràcies a Déu, a les 
nostres ciutats hi ha molt més de deu justos! 
Si avui estem una mica atents, si no percebem 
només la foscor, sinó també el que és clar i bo 
en el nostre temps, veiem com la fe afaiçona els 
homes purs i generosos i els educa en l’amor”.

Aquesta Memòria ens vol ajudar a “veure” el 
que és clar i bo en el nostre temps, a discer-
nir el blat del jull. Si estem atents, dins la crisi 
econòmica tan negativa i dolorosa, descobri-
rem també la generositat de tantes persones 
que mouen l’acció de Càritas, i rere seu, l’acció 
misteriosa de Déu que mou els cors dels fi -
dels i que transforma el món sencer. Hi ha crisi 
econòmica i sobretot creix l’atur que colpeja 
els joves, les parelles amb fi lls petits, els jubilats 
i els ancians que veuen reduir-se les pensions, 
els malalts dependents, els emigrants que no 
tenen el suport d’una família al seu darrere... 

Serà veritat que l’amor
tot ho transforma?
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Un recent estudi de Càritas sobre la pobresa 
avui, fa descobrir unes prioritats d’ajudes que 
des de Càritas sola no podem arreglar. Venim 
d’un període de bonança econòmica, és cert,
però ara de cop veiem que les coses van mala-
ment, especialment per a certs grups més de-
safavorits del teixit social. No hem sabut teixir 
una societat integradora i construir un veritable 
estat del benestar. Hi havia massa precarietats 
en el si d’aquest benestar: precarietat laboral, 
econòmica i social.

Però hi hem de fer front entre tots, amb soli-
daritat, amb renúncies, amb austeritat, amb re-
formes socials. Sabent que el que li passa a un 
germà ens passa a nosaltres, ens afecta també 
a nosaltres. I sabent que Déu estima amb pre-
ferència els qui pateixen pobreses i carències. 
Sense perdre l’esperança, perquè el bé venç el 
mal, i amb l’ajuda de Déu i la conversió de l’es-
til pagà de viure, sortirem renovats d’aquestes 
crisis. 

Tot llegint les pàgines d’aquesta Memòria, no 
deixem d’interrogar-nos sobre el que podem 
fer cadascú de nosaltres i les nostres famílies 
per millorar la situació crítica que colpeja tantes 
persones. Confi em que el Senyor Ressuscitat 
ens ajuda i continuarà ajudant-nos a fer arribar 
el seu Amor a tothom. I agraïm el devessall de 
bondat que continua donant-se silenciosament 
en l’Església. Per més que també hi creixi bar-
rejat el jull, per més que el pecat enfosqueixi el 
testimoniatge de la comunitat eclesial, l’Església 
continua viva i jove, i es mantindrà fi del, donant 
esperança al món. Càritas és el millor exponent 
del fet que l’amor tot ho transforma: “L’amor no 
passarà mai!” (1 Cor 13,8).

+ Joan-Enric Vives
   Arquebisbe d’Urgell
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L’home va veure que Pere i Joan anaven 
a entrar al temple i els demanà caritat... 
Llavors Pere li va dir : de plata i d’or no 
en tinc, però el que tinc, t’ho dono: en el 
nom de Jesucrist, el Natzarè, aixeca’t i ca-
mina!”

Fets dels Apòstols 3, 3-5

Les primeres comunitats no tenien plata 
ni or però tenien la força del Ressuscitat 
i, d’aquesta manera, vivien l’expe riència 

de la caritat i de la comunió especialment amb 
els més necessitats. Enguany, que celebrem 
l’Any europeu de la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social, sembla que la crisi econòmica 
també toca al primer món ja que, sens dubte, 
ens falta “la plata i l’or”. La lectura de la memò-
ria ens aboca a una nova realitat que fa més ur-
gent la nostra tasca: a les portes de les Càritas 
Parroquials ja no truca només l’immigrant o el 
transeünt de pas. L’atur i la retallada d’ajudes 
socials institucionals porten a les nostres par-
ròquies les mateixes famílies nadius del poble. 

A la taula de moltes d’aquestes persones hi fal-
ta el més bàsic, el menjar. Només hem de veure 
com els bancs solidaris d’aliments han d’ajudar 
a moltes més persones i famílies. Càritas ha 
d’ajudar al pagament de rebuts: hipoteca, aigua 
o llum perquè no quedin al carrer famílies sen-
ceres. I això sense deixar de banda els cursos 

de formació, 
l ’acompanya-
ment de les 
per sones, la 
recerca de 
recursos eco-
nòmics... Però 
Càritas no de-
falleix perquè sap que ha de donar respostes, 
que la seva tasca no només té un sentit social 
sinó també eclesial, com les primeres comuni-
tats, donant tot allò que som i tenim en nom de 
Jesucrist. I tenim molt: cada vegada hi ha més 
grups de Càritas Parroquials al nostre Bisbat 
amb més voluntaris i més projectes. 

Un sentit eclesial que, com deia el Papa en l’en-
cíclica “Déu és amor”, ha d’anar acompanyat 
d’una sincera i fervent pregària al Senyor. En 
aquests temps de crisi ha de ressonar amb més 
força que mai “El nostre pa de cada dia, do-
neu-nos, Senyor, el dia d’avui”. I així, amb l’ajuda 
de tota la gran família de la Càritas Diocesana 
i de les Parroquials, ens podem aixecar per a 
caminar totes i tots junts. Només així podrem 
renovar el nostre compromís i opció pels més 
pobres i necessitats, que és el que dóna el sen-
tit de l’existència de Càritas.

Mn. Jaume Mayoral
Delegat Episcopal

Presentació
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Qui som

Càritas és l’expressió de l’amor i el com-
promís de la comunitat cristiana per les 
persones que es troben en situació de 

pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. Som l’Es-
glésia Catòlica, que tenim com a objectiu promou-
re, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de 
la nostra Diòcesi.

Càritas Diocesana d’Urgell integra totes les 
Càritas Parroquials d’aquesta Diòcesi, treballant 
pels més desfavorits. 

La nostra missió és aconseguir construir entre 
tots un món més solidari i just, on cadascuna de 
les persones i de les famílies de la nostra població 
puguin accedir a les condicions bàsiques necessà-
ries per viure amb dignitat.

Accions de Càritas

• Treballant en l’àmbit social en accions as-
sistencials encaminades a pal·liar els efectes im-
mediats de la pobresa. La promoció i reinserció 
es duu a terme amb programes que procurin la 
promoció humana, econòmica i social dels més 
necessitats i dels exclosos.

• Coneixent i estudiant les realitats locals, 
com també sensibilitzar sobre les injustícies i 
les seves causes per tal de detectar els proble-
mes socials.

• Organitzant i orientant el servei de la ca-
ritat i de l’acollida en l’àmbit parroquial, per 
fer possible una parròquia acollidora i solidà-
ria, fomentant la participació, promocionant el 
voluntariat i sensibilitzant a la comunitat en la 
caritat i justícia. 

• Formant, informant i sensibilitzant amb 
accions adreçades a impulsar la solidaritat uni-
versal de totes les persones que pateixen els 
efectes de la pobresa i a prendre consciència de 
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les causes que provoquen les situacions d’injus-
tícia i desigualtat social.

• Treballant en i amb la xarxa social local 
(serveis socials, altres ONGs, taules de solida-
ritat, projectes locals), generant nous coneixe-
ments i noves accions, participant i cooperant.

• Promocionant i formant el voluntariat, 
per oferir-los nous espais de participació que 
permetin exercir amb qualitat les funcions i tas-
ques que realitzen per donar un bon servei a la 
comunitat. 

• Sensibilitzant pel respecte del medi am-
bient i apostant per la producció ecològica, i 
alhora promovent un canvi en l’estil de vida per 
tal que “consumim per a viure i no vivim per a 
consumir”.

Càritas està formada per comunitats cris-
tianes, voluntariat, professionals, socis i 
donants.

Totes aquelles persones i grups que, des de dife-
rents accions i responsabilitats treballen conjun-
tament en favor de la missió que Càritas té enco-
manada. 

Càritas a la Diòcesi d’Urgell té personalitat jurí-
dica pròpia, tant eclesiàstica com civil, de la qual 
participen els diferents àmbits de la seva estruc-
tura orgànica.

En l’àmbit supradiocesà és membre de Càritas 
Catalunya i de Càritas Espanyola, i més enllà de 
Càritas Europa i Càritas Internacionalis.
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Organigrama

LA PRESIDÈNCIA:

PRESIDENT Mons. Joan-Enric Vives i Sicília

DELEGAT EPISCOPAL Mn. Jaume Mayoral Martí

LA DIRECCIÓ EXECUTIVA: 

DIRECTOR Josep Casanova Obiols

SECRETARI GRAL. Jordi Moragues Miralles

LA COMISSIÓ PERMANENT:
Òrgan executiu del Consell Diocesà format 
per:

Mn. Jaume Mayoral Martí Delegat Episcopal
Josep Casanova Obiols Director Diocesà
Jordi Moragues Miralles Secretari General
Marta Fortuny Daviu Representant
 Consell Diocesà

Els Òrgans de Govern:

EL CONSELL DIOCESÀ:
Òrgan permanent de govern, representació i gestió format 
per:  

Mons. Joan-Enric Vives i Sicília Arquebisbe / President
Mn. Jaume Mayoral Martí Delegat Episcopal
Josep Casanova Obiols Director Diocesà
Jordi Moragues Miralles Secretari General

Marta Fortuny Daviu Representant
 Gestores Parroquials
M. Dolors Enrich Murt Directora Agramunt
Rosa Farré Arqué Directora Artesa de Segre
Joan Rubies Otín Director Balaguer
M. Teresa Balcells Sabanef Directora Bellcaire d’Urgell
Rosa Aixalà Arderiu Directora Bellvís
Montse Queralt Caminal Directora Guissona
Agustí Colell Pons Director Linyola
Josep Sansegundo Roig Director Organyà
Montserrat Juanmartí Solé Directora La Pobla de Segur
Gna. Maruja Sancho Garralaga Directora Ponts 
Pepita Torrent Martí Directora Puigcerdà
M. Teresa Manrique Martí Directora Ribes de Freser
Lluís Antoni Nodar Guitart Director La Seu d’Urgell
Àngel Guiu Abella Director Sort
Antoni Elvira Corbaté Director Tremp
Montserrat Moga Espanya Directora Vielha
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Què fem?

Al servei dels que més ho 
necessiten

La situació de crisi econòmica fa que l’acollida de 
Càritas rebi una allau de demandes d’ajuts als que 
no s’estava acostumat: ja no són ajuts puntuals per 
pagar un rebut de llum o un ajut puntual de llo-
guer, són ajuts cada vegada més importants i d’un 
abast més imponent.

Els efectes de la crisi han colpejat i colpegen a 
moltes de les persones ateses per Càritas Dioce-
sana d’Urgell. Uns canvis de tendències que fa que 
truquin a la porta de l’entitat famílies que deuen 
entre quatre i sis mesos de lloguer o d’hipoteca, 

amb l’agreujant de que en mesos posteriors els 
ingressos podrien ser els mateixos: és a dir, molt 
minsos.

Característiques
de les persones ateses

Els perfi ls majoritaris:

1. L’actual situació econòmica i social fa que 
cada cop més persones autòctones i que fi ns 
ara rebien suport del seu entorn social, en aquest 
moment insufi cient, hagin d’acudir a Càritas. 
Arriben en situacions límit, degut que són perso-
nes que els costa demanar ajuda.
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2. Les persones en exclusió social que acollim des 
de Càritas són persones entre 25 i 45 anys i la 
tendència és de persones més joves que fi ns 
ara estaven dins el mercat laboral.

3. Les persones més necessitades conti nuen 
sent les nouvingudes.

4. Podem observar que el model de família en 
els autòctons bàsicament és monoparental 
i, en els immigrants, famílies nombroses.

5. Podem constatar que la cara visible de 
la pobresa al nostre Bisbat continua sent 
femenina, tot i que cal destacar l’augment del 
número d’homes que acudeixen al servei per pri-
mera vegada.

Ajudes econòmiques per cobrir les necessitats
bàsiques

Tipus d’ajuda:

Ajuts lloguer 11.400€ 43%
Ajuts subministraments 4.700€ 18%
Ajuts farmàcia 3.700€ 14%
Ajuts transport 850€ 3%
Ajuts varis 4.400€ 17%
Ajuts higiene i aliment. 
infant.

1.300€ 5%

La pressió que suposa per a moltes famílies les 
despeses relacionades amb l’habitatge, paga-
ment del lloguer (43%), pagament dels rebuts del 
consum de llum o gas, entre d’altres (18%), o en 
molts casos poder menjar a diari, ha suposat que 
s’hagin destinats més de 26.000€ en ajudes eco-
nòmiques directes. A aquests conceptes, cal afe-
gir-hi per ordre d’importància, les despeses rela-
cionades amb la salut (14%) –derivades en molts 
casos de la vida en precarietat de les persones 
que tenen difi cultats econòmiques– i el transport 
(3%). 
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Atencions realitzades 2009

Durant l’any 2009 es van realitzar un total de 
2.105 atencions, de les quals un 65% van ser 
a persones immigrades.

Dades de persones ateses 2009

Home Dona Total
S. atencions
generalistes 753 1.352 2.105

S. ajut econòmic 74 74 148
S. ajut aliments 349 610 959

Evolució de les atencions i dels ajuts econòmics 2009 respecte
al 2008 (en percentatges)

Home Dona Total
S. atencions generalistes +48,8% +14,20% +26,65%
S. ajut econòmic +50,0% +31,08% +40,50%
S. ajut aliments +39,8% -24,50% - 5,79%

En acabar l’any 2009, la xifra de persones ateses 
pujava a un total de 2.105 persones el que suposà 
un increment de més del 26% respecte al 2008. 
Tot i que acudeixen al servei un major número 
de dones, l’augment d’un 49% d’homes que van 
demanar ajuda en relació al 2008 és una dada que 
corroboraria la difícil situació econòmica que tra-
vessa el nostre país. Un percentatge d’increment 
que arriba al 50% respecte al període anterior en 
el cas de la demanda d’ajudes econòmiques per 

part de la població masculina. A tot això cal afegir 
que, si bé s’observa un lleuger descens de dones 
que van sol·licitar ajudes alimentàries, en paral·lel 
aquest tipus d’ajut s’incrementa en quasi un 40% 
entre els homes, la qual cosa ens permet afi rmar 
que moltes famílies que mai havien necessitat aju-
da ni de Càritas ni de Serveis Socials, ara s’han 
vist obligades a demanar-ne per cobrir necessitats 
bàsiques.



14 -  Càritas d’Urgell     Informe 2009

Laboral

L’accés al món laboral continua sent una estratè-
gia principal, tot i que no l’única, d’integració soci-
al. Des de Càritas estem convençuts que els pro-
grames d’inserció laboral responen a la necessitat 
de resoldre una de les causes més importants que 
generen pobresa.

Càritas tracta d’afavorir l’accés de totes les perso-
nes, i molt especialment de les més desfavorides, al 
treball com a dret.

Càritas d’Urgell desenvolupa dos projectes en 
l’àmbit laboral: Activa’t i Amós.

PROJECTE ACTIVA’T

Càritas d’Urgell a través del pro-
jecte Activa’t, cofi nançat pel Fons 
Social Europeu, s’encarrega del 
procés d’acompanyament fi ns a 
la inserció laboral de persones en 
situació de desocupació, intentant 
enllaçar l’oferta amb la demanda.

Les línies d’actuació del projecte 
contemplen l’orientació i la inter-
mediació laboral, així com la in-
serció en empreses ordinàries. 

Participants 2009

Home Dona
141 

(52%)
132 

(48%)

Total: 273 persones

(1 de gener a 30 de setembre de 2008: 145 persones, 
de les quals 60 eren autòctones i 85 immigrades)

Espanyols
116 (42%)

Comunitaris
48 (18%)

Extracomunit.
109 (40%)
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Percentatge insercions laborals:

2008 2009
19,3% 20,1%

Durant el 2009 s’ha produït un increment del 
40% de les persones ateses respecte al pro-
jecte anterior.

L’últim trimestre del 2009 es detecta un incre-
ment de persones que assisteixen al servei i 
que tenen vida laboral, tot i que els primers en 
notar la crisi i la conseqüent falta de feina conti-
nuen sent els nouvinguts i persones autòctones 
que no tenen formació. 

Totes les insercions han estat en empresa 
ordinària o en cases particulars. La majoria 
de les insercions són en feines puntuals i molts 
d’ells han retornat a l’Activa’t. Majoritàriament 
han estat feines de recollida de fruita i treba-
lladores de la llar.

Davant la falta de formació dels participants es 
van establir contactes amb altres entitats per re-
alitzar cursos de formació: carretoner, TPC 
(construcció), manipulador d’aliments...

Perfi l dels participants:

1. Per primer cop han assistit al projecte més 
homes que dones.

2. Constatem que els primers en notar l’atur 
són persones nouvingudes i autòctons 
amb baix nivell formatiu. És signifi catiu 
també l’augment de persones autòctones 
participants (42,5%).

3. La majoria de participants són persones sense 
estudis o amb estudis primaris i/o sense 
formació, que fi ns ara havien estat treballant a 
la construcció o en empreses relacionades amb 
elles.

4. Les demandes de feina majoritàriament en 
els participants són: agricultura, construc-
ció i treballadores de la llar. 
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PROJECTE AMÓS

El projecte és un conjunt 
d’accions de motivació, de 
formació i d’inserció socio-
laboral subvencionades pel 
Departament de Treball i 
Acció Social i Ciutadania. 
Promou el desenvolupa-
ment integral de les perso-
nes mitjançant l’adquisició 
de competències personals 
i laborals. Es poden acollir 
totes les persones benefi ci-
àries de la RMI (Renda Míni-
ma d’Inserció).

Participants:

Home Dona
30 (44%) 38 (56%)

Total: 68 persones

(5 de desembre de 2007
a 30 de juny de 2008: 54 persones)

Insercions laborals: 

2008 2009
5,5% 5,8%

Espanyols

53 (78%)

Comunitaris

1 (1,4%)

Extracomunit.

14 (20,6%)

El nivell d’inserció ha estat de quatre perso-
nes (5,8%).
Cal destacar que s’ha realitzat l’acompanyament i 

seguiment a una nova autoocupació durant l’any 
2009. També s’ha continuat amb l’acompanyament 
de dos persones d’anys anteriors.
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Durant l’any 2009 s’han pogut treure el carnet 
de conduir 3 persones amb difi cultats per 
llegir i escriure. 

Tots els participants masculins han realitzat 
el curs de TPC (Targeta Professional de la cons-
trucció) i un d’ells s’està traient el carnet de 
gruista.

Perfi l dels participants:

1. Un 75% dels participants espanyols són 
d’ètnia gitana.

2. La resta d’espanyols són majoritàriament 
persones majors de 45 anys amb proble-
mes de salut o bé sense xarxa social i/o 
familiar.

3. Els nouvinguts extracomunitaris són mar-
roquins.

4. Per primer cop ha participat una persona 
comunitària de nacionalitat romanesa.

5. Tant els participants extracomunitaris 
com el comunitari són persones que tenen 
vida laboral i que han treballat fi ns ara.

Joves

Programa UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)

El programa amb la col-
laboració del Departament 
d’Educació de la Generalitat 
pretén educar, orientar i do-
nar estratègies als nois i noies 
de 14 a 16 anys que no po-
den seguir el ritme curricular 
convencional en els centres 
d’educació secundària. El pro-
jecte, que es duu a terme a 
Balaguer, té com a objectiu 
retornar a aquestes persones 
al sistema educatiu ordinari o 
incorporar-se al món laboral.
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Participants:

Home Dona
11 (91,7%)  1 (8,3%)

Total: 12 persones

(Curs 2008-09: 14 persones,
de les quals 13 eren autòctones i 1 immigrant)

Perfi ls dels participants:

Espanyols

11 (91,7 %)

Ext. comunitari

1 (8,3%)

1. Nois entre 14 i 16 anys escolaritzats en 
instituts de la comarca de La Noguera i 
que són derivats a la UEC per poder obtenir 
el títol de l’ESO.

2. Els participants són adolescents amb baix 
nivell acadèmic, problemes de conducta 
i manca d’habilitats socials bàsiques, tot 

i això fa que tinguin problemes d’adaptació als 
instituts. Alguns d’ells, a més, presenten un alt 
nivell d’absentisme escolar.

3. La majoria dels adolescents provenen de famí-
lies desestructurades i algunes amb difi cul-
tats econòmiques.

Drogodependències

Càritas d’Urgell amb la col·laboració del CECAS 
(Centre Català de Solidaritat) ofereix aquest ser-
vei a persones drogodependents, especialment 
aquelles que es troben en situació d’exclusió so-

cial amb tractaments biopsicosocials i reductius. 
S’ofereixen serveis de suport terapèutic familiar, 
de reinserció social i de tractament ambulatori 
d’alcoholisme i drogues il·legals.
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Roba solidària 

Recollida i manipulació de roba usada.
Venda de roba i productes de Comerç Just.
Lliurament social de la roba.

BOTIGA GRAPATS

Total de peces venudes 

2008 2009 Evolució %
10.990 13.425 19%

Mitjana peces venudes mensuals

2008 2009 Evolució %
915 1.118 19%

RECOLLIDA DE ROBA 2009
(47.970 kg.)
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Cooperació internacional

El servei d’emergències de Càritas està destinat 
a fer front a aquelles necessitats puntuals causades 
per catàstrofes naturals o confl ictes armats que re-
quereixen d’una ajuda immediata.

Durant l’any 2009 es va realitzar una campanya 
d’emergència pels damnifi cats pel terratrèmol de 
Samoa, Indonèsia i Filipines. 

El total de donacions i donatius va ser de 7.445€.

El Comerç Just té per objectiu reduir la pobresa 
dels països del Sud gràcies a un sistema comercial 
que permet als grups productors desfavorits po-
der accedir als mercats dels països desenvolupats. 
A més, aposta pel respecte pel medi ambient i la 
producció ecològica.

La botiga Grapats a La Seu d’Urgell és el punt de 
venda de Comerç Just on es pot trobar articles de 
regal i productes alimentaris.

Venda i promoció de
productes de Comerç Just:

• Lots de Nadal de Comerç Just
• Venda de productes a la botiga 

Grapats
• Sorteig cistella de Nadal

de Comerç Just
• Presència en diferents Fires

“LA CAIXA” 
2100-0018-19-0200471180 

 
CAIXA SABADELL 

2059-0854-21-8000002740 
 

CAIXA CATALUNYA 
2013-0307-45-0201014439  

Fotografia: REUTERS 
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Línies de comunicació informativa 

L’any 2009 ha continuat marcat per la crisi. Per 
això s’ha fet més important que mai millorar la 
comunicació tant interna com externa de l’entitat. 
Des de Càritas d’Urgell s’està treballat en aquesta 

línia per tal d’intentar modifi car conductes, pren-
dre consciència i implicar la societat en una millo-
ra comú, copsant a la vegada la realitat social que 
l’entitat detecta dia a dia. 

En la línia de comunicació informativa i de participació Càritas d’Urgell:

• Ha enviat 21 notes de premsa als Mitjans de 
Comunicació.

• Ha estat present en diferents fi res i accions de 
recerca i captació.

• Ha fet 3 Campanyes de Sensibilització per Cor-
pus, Nadal i pels damnifi cats pel terratrèmol de 
Samoa, Indonèsia i Filipines, amb enviament de 
materials a les parròquies i esglésies de la nos-
tra diòcesi.

Si no et convenç aquesta

SOCIETAT
MERCANTIL

ofereix sense demanar res a canvi

Una societat amb valors
Càritas

és una societat amb futur
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• Ha elaborat l’Informe Anual d’Activitats, el Pla 
d’Acció Parroquial i diferents informes per les 
reunions i trobades de l’entitat.

• Ha organitzat l’Assemblea General Anual, dos 
Consells Diocesans i una Comissió Permanent.

• Ha participat en diferents programes de ràdio 
i ha estat present a la premsa escrita amb la 
publicació d’articles d’opinió.

• Ha realitzat suports publicitaris i promocionals.

• Ha participat en vàries reunions i trobades ins-
titucionals. 

• Ha mantingut reunions amb diferents organis-
mes públics i privats.

• Ha participat en 12 actuacions formatives.

Voluntariat

Càritas és una entitat on col·laboren conjunta-
ment professionals i voluntaris. Uns voluntaris que 
són l’ànima i el motor de la nostra entitat. 

Aquestes persones col·laboren en l’execució de 
diferents projectes de voluntariat social adreçats 
a diversos col·lectius. 

PROJECTES DE VOLUNTARIAT SOCIAL

Llengua i cultura

És un espai d’aprenentatge de la llengua catalana 
i castellana a més del coneixement de la nostra 
cultura. L’objectiu és afavorir la integració local a 
través de la comprensió i expressió de les dues 
llengües.

Número de voluntaris/es 2009:  11

Acompanyament a la Gent Gran

A partir de grups 
de voluntaris fan 
acompanyament 
en residències a 
persones grans o 
malaltes.

Número de volun-
taris/es 2009:  15
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Aprenem a Aprendre

Ofereix acompanyament personalitzat a nens 
i nenes amb difi cultats d’aprenentatge en el seu 
procés escolar.

Número de voluntaris/es 2009:  20

Roba solidària

Amb la reutilització de la roba, Càritas aporta vo-
luntaris, xarxa de recollida i venda, cultura de roba 
usada, marca solidària i experiència en els robers-
botigues.

Número de voluntaris/es 2009:  93

Aliments solidaris

Excedents procedents de la Unió Europea i reco-
llida d’aliments per part de la mateixa Càritas per 
a la seva posterior distribució entre la població 
més necessitada.

Número de voluntaris/es 2009:  32

Cursos de formació

Durant l’any 2009 es van organitzar dos cursos 
teòrics i pràctics de “Com netejar a cases parti-
culars”.

Total de persones participants:  41

NOU LOCAL DE CÀRITAS PARROQUIAL A SORT

El 3 d’abril de l’any 2009 l’arquebisbe d’Ur-
gell, Mons. Joan-Enric Vives, va inaugurar els 
treballs del Grup parroquial de Càritas a 
la parròquia de Sant Feliu a Sort. Acom-
panyat pel Director de Càritas Diocesana 
d’Urgell, Sr. Josep Casanova, i pel Secretari 
General, Sr. Jordi Moragues, van ser rebuts 
pels mossens Antoni Elvira, Arxiprest del 
Pallars Sobirà i Rector de Sort, i Mn. Enric 
Prat, així com pel director del nou grup 
parroquial Sr. Àngel Guiu i un grup de quasi 
quaranta voluntaris.
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Informe econòmic 2009

TOTAL FONS DISPOSATS 301.819,42 €

INGRESSOS ACTIVITAT PRÒPIA 111.478,17 €
Col·lectes i altres aportacions parroquials 38.257,48

Socis i donants 17.348,38

Camp. emergència Indonèsia, Samoa i Filipines 7.445,00

Subv. Conf. episcopal i altres Càritas 22.703,00

Aplicació fons ajuts 16.000,00

Altres ingressos 766,87

Resultat programa roba solidària (*) 8.957,44

ALTRES INGRESSOS 190.341,25 €
Subv. i convenis aplicats activitat 188.642,68

Ing. extraordinaris 1.698,57

TOTAL DESTÍ DEL FONS 340.834,97 €

ÀREA D'ACCIÓ PARROQUIAL 69.187,87 €
Acollida i assistència 43.822,20

Dinamització del voluntariat 17.920,67

Campanyes emergència 7.445,00

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL 174.501,36 €
Immigració 3.780,00

Inf. i Adolescència 68.191,70

Drogodependències 12.000,00

Laboral 90.529,66

ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 28.746,74 €
Comunicació interna i externa 19.725,71

Sensibilització i promoció 9.021,03

ÀREA DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 68.399,00 €
Despeses directes 41.895,00

Despeses indirectes 26.504,00

(*)  PROGRAMA ROBA SOLIDÀRIA 

 INGRESSOS 74.395,36 € DESPESES 65.437,82 €
Venda de roba 59.734,49 Compres 3.817,43

Venda productes Comerç Just 3.150,02 Altres despeses 17.414,54

Altres ingressos 11.510,85 Personal 37.025,42

Amortitzacions 7.180,43

RESULTAT 8.957,54 €
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PRO MEMÒRIA 2009:
 

Fons Social 174.464,07 €

Fons Grapats 58.711,14 €

Llegat Pierra Puig 289.674,89 €

Altres Fons 37.110,07 €
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caritas.cdurgell@caritas.es

Butlleta de subscripció



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: caritas.cdurgell@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
25600 Balaguer (Lleida)

CÀRITAS DE BELLCAIRE D’URGELL
C/ Major, 3
Tel. 973 586 032
25337 Bellcaire d’Urgell (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 D’ORGANYÀ
C/ Major, 1
Tel. 973 383 157
25794 Organyà (Lleida)

CÀRITAS DE LA POBLA DE SEGUR
C/ Raval, 3
Tel. 973 648 253
25500 La Pobla de Segur (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 RIBES DE FRESER
Casa Rectoral
Tel. 972 727 041
17534 Ribes de Freser (Girona)

CÀRITAS DE LA SEU D’URGELL
C/ Mare Janer, 55
Tel. 973 360 815
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)


