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Un any més us presentem la Memòria de Càritas Diocesana d’Urgell, el recull de 
l’acció i els programes de la caritat organitzada a la nostra Diòcesi. L’amor és respon-
sabilitat de tots, i ben personalment, però també cal una certa organització en ordre 
a fer bé les coses i a programar-les amb major eficàcia i optimització. Càritas és la 
caritat de tota la nostra Església diocesana que fa visible i concret el rostre del Senyor 
misericordiós envers els qui passen carències i necessitats. 

Aquesta Memòria més enllà d’uns programes explicats i unes xifres fetes públiques 
respon a la manifestació d’aquest àmbit essencial de la mateixa Església que és la 
caritat. Com afirma el Sant Pare Benet XVI a l’encíclica sobre l’amor cristià (Deus 
caritas est), “l’exercici de la caritat és un dels àmbits essencials de l’Església, junta-
ment amb l’administració dels Sagraments i l’anunci de la Paraula: practicar l’amor cap a les vídues i els 
orfes, els presos, els malalts i els necessitats de tot tipus, pertany a la seva essència tant com el servei dels 
Sagraments i l’anunci de l’Evangeli. L’Església no pot descuidar el servei de la caritat, com no pot ometre 
els Sagraments i la Paraula” (n. 22).

Els Bisbes de Catalunya en el nostre Document del gener de 2011 Al servei del nostre poble i analit-
zant els greus problemes que ocasiona l’actual crisi econòmica i financera, que paguen els més febles de 
la societat, fem notar que és necessari valorar i agrair “tot el que s’està fent des de les comunitats parro-
quials i les institucions solidàries, especialment des de Càritas i altres institucions d’ajuda, amb tants vo-
luntaris mobilitzats i tantes persones, que estan posant els recursos pastorals i d’assistència que l’Església 
té al seu abast, al servei dels afectats per aquesta crisi”. I els Bisbes demanem “que es mantingui i creixi 
aquest treball caritatiu, amb noves iniciatives que promoguin la solidaritat i la justícia, i alhora s’incentivin 
les activitats empresarials responsables per tal de mantenir i ampliar els llocs de treball. Tots hem de 
continuar en el camí del servei i l’entrega generosa envers els qui més ho necessiten.” I convidem a mirar 
endavant i a “treballar més esforçadament pensant en les generacions futures. Que tots els agents socials 
-autoritats, empresaris, dirigents, treballadors- no decaiguin en l’esforç, malgrat la duresa de les circum-
stàncies, i treballin amb esperança, fent-ho d’acord amb els grans valors humans i cristians” (n. 16).

Donem gràcies a Déu per tots els qui formen Càritas Diocesana d’Urgell, voluntaris i professionals, per 
la seva dedicació envers l’amor generós al proïsme que ens necessita. I donem gràcies sobretot pels qui 
confien que allò que aporten a través de Càritas als germans més necessitats, sigui molt o poc, siguin 
donatius, ajudes, menjar, roba i temps... com pregària i interès per ells..., tot acull i promou l’arribada del 
Regne de Déu enmig de nosaltres, que –com diu el prefaci de la Missa de Jesucrist Rei de l’Univers- és 
un “Regne universal i etern, Regne de veritat i de vida, Regne de santedat i de gràcia, Regne de justícia, 
d’amor i de pau”.

Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell

Vingui a nosaltres el Regne de Déu!
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Amb aquest fragment del Parenostre vull obrir aquesta breu presentació, 
perquè no és només una frase de la pregària per excel·lència dels cristians, 
sinó que és el desig que tenim a Càritas per la nostra societat i per donar 
sentit a la nostra feina. Una feina que com cada any queda reflectida en les 
següents pàgines. Cada una d’elles vol atansar una mica més el Regne de 
Déu a la pobresa dels homes, en tots els seus vessants: humà, econòmic, 
social, cultural... Les darreres campanyes de Càritas volen incidir en aques-
ta vinguda del Regne quan ens apunten vers una nova societat que des 
dels valors de l’Evangeli construirà un món i una societat millor. Enguany 
coincideixen un seguit de dates importants que voldria recollir ja que ens 

poden esperonar en la nostra tasca i en l’agraïment a tota la gent que heu fet possible la rea-
litat que hi ha darrere cada pàgina i recull d’aquesta Memòria. En primer lloc els 50 anys del 
text de l’Encíclica Mater et Magistra, del beat Joan XXIII, que ja ens apunta la necessitat 
de construir un món millor que ha de recolzar en el bé comú i l’ajuda als més necessitats, a la 
tasca de l’Església que li és constitutiva d’ajudar els altres. Crec, sincerament, que a poc a poc 
al nostre Bisbat ho estem fent, amb les moltes iniciatives que portem a terme per als altres.

També serà un any per a recordar ja que a l’octubre tindrà lloc la beatificació de la religiosa 
Anna Maria Janer, fundadora de les Religioses de la Sagrada Família d’Urgell, que té un lema 
que sembla fet a la mida de Càritas, “estimar-te i servir-te sempre i en tot”, que és el que fem 
quan ajudem i atenem els que vénen a trucar a les nostres Càritas. Els voluntaris i els profes-
sionals l’hauríem de tenir molt present en el nostre dia a dia, i aquesta celebració ens hi podrà 
ajudar. Només ens cal llegir la seva biografia per veure’n l’entrega i la donació als més neces-
sitats que durant el segle XIX va omplir la vida i les necessitats de la gent del nostre bisbat 
urgel·lità. I no podem deixar de recordar que és l’Any Europeu del Voluntariat, i voldria només 
apuntar unes xifres, que són alguna cosa més que dades, arreu del món en els 165 països on 
hi ha presència estable de Càritas hi col·laboren 625.000 voluntaris i voluntàries, com molts 
de vosaltres que ara llegiu aquesta Memòria, i que ens trobem en aquest total, perquè Càritas 
és això no només les nostres petites realitats sinó la suma de totes per oferir al món un gran 
cor, un cor fet d’amor, de fe i de treball per als altres. I el seu Regne d’Amor i de Vida va venint 
cada vegada una miqueta més a nosaltres.

I ara sí, entreu a llegir la memòria, feu-ho oferint la pregària del Parenostre per la feina de 
tots, dels voluntaris i professionals, per la gent atesa, pels projectes, per les ajudes... i sobretot 
pel Regne de Déu que Jesús ens va predicar i ens va voler regalar.

Mn. Jaume Mayoral
Delegat Episcopal de Càritas

 “Vingui a nosaltres el vostre Regne”
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Recordeu la paràbola del bon samarità? Hi trobem els tres moments que 
posen en relleu els fonaments de la caritat cristiana. M’explicaré: aquest 
relat no ens diu només què cal fer respecte al proïsme, sinó també ens 
indica com cal fer-ho. La narració ens  proposa un itinerari pedagògic de 
l’acció caritativa, un full de ruta per a l’exercici de la solidaritat.

1. Fer-se càrrec de la realitat (intel·ligència que sent): implica veure, com-
prendre, actuar. La paràbola ens diu que cal posar oli i vi a les ferides dels 
apallissats. Però ens ensenya també que cal saber mirar la realitat perquè 
el patiment ens mogui a la compassió. Què en sabem dels aturats, veïns del 

poble? Ens preguntem com ajudar-los?

2. Carregar-nos a l’esquena la realitat (compassió): patir amb l’altre, compartir el seu so-
friment, apropar-s’hi. Exigeix prendre partit pels últims de la llista, marcar-se i complicar-se 
la vida. Quan algú em diu “no facis això que et complicaràs la vida”, no m’agrada... crec que 
justament això és el que hem de fer, ser inclusius. Perquè avui per avui som una societat dual, 
uns vivim sense crisi i uns altres la pateixen.

3. Assumir la realitat (compromís): cal compartir les nostres cavalcadures per a no caure en 
un assistencialisme paternalista. És per això que cal crear espais i estructures domèstiques 
solidàries amb vocació de permanència. La comunitat parroquial no es pot desentendre del 
servei de la Caritat, i hem que preguntar-nos quina resposta estem donant davant la situació 
actual.

Allò que pot semblar una  gran utopia, que un altre món és possible, es configura realment 
entreteixint milions de petites utopies. Avui la societat és xarxa i per ser més Càritas hem que 
ser capaços de crear una veritable xarxa solidària. 

El samarità creient del qual jo parlo no cau en la temptació de considerar-se salvador de 
l’home apallissat al marge del camí; ans al contrari, reconeix en ell l’esperança. Sap que trepit-
ja un terreny sagrat en el qual el Déu de la vida es revela salvador del destí dels seu preferits: 
aquells que se senten els crucificats de la història.

Josep Casanova Obiols
Director voluntari de CDU

El samarità creient davant la crisi
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Programa d’acollida i assistència
Per ajudar els que més ho necessiten

L’acollida és la raó de ser de Càritas, l’eix 
central de la nostra actuació i està intrín-
secament vinculada a la nostra missió. 
L’acollida comporta una manera de fer i de 
ser. Càritas d’Urgell acull totes les persones  
independentment de la seva procedència, 
religió i tendències polítiques. No es limita 
a donar resposta a les principals demandes 
materials provocades per la crisi econòmi-
ca actual (aliments, habitatge, accés a una 
feina...), la seva tasca consisteix a fer-se 
propera a les persones, tractar de reivindi-
car la seva dignitat, buscar respostes a les 
necessitats i ajudar-los a descobrir les seves 

potencialitats, i tot en un espai de coordina-
ció amb altres entitats que permeti generar 
una xarxa d’ajuda, promoció i sensibilitza-
ció que abraci tota la societat. 

El programa d’acollida i assistència, al 
llarg del 2010, ha realitzat 1.899 atencions 
a 435 famílies a les poblacions d’Artesa de 
Segre, Balaguer, Guissona, Linyola, Ponts, 
Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Sort, Tremp i 
Vielha.

Per mitjà d’aquest programa volem pro-
moure i dinamitzar el conjunt de serveis i 
activitats més estretament relacionats amb 
el més específic de la missió de Càritas. 
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se nus modiciis dolorerrovit alisit dolorum 
imillabo. Me officiam eaquam faccatem ut 
pelenih illatque porem esto odia seque vel 
minullu ptaque ea por adicimi niatinisit volo-
repudia nobis voluptam quaspis dolor

Perfils 

Cada cop les persones que acudeixen a Càritas són 
més joves. Així, un 50% tenen entre 18 i 39 anys. 
També s’ha de destacar que el 15% de les persones 
ateses a Càritas són majors de 65 anys, una franja 
d’edat que fins a aquest moment era pràcticament 
inexistent dins del programa. 

Les persones més necessitades continuen sent 
les nouvingudes. Com s’apuntava l’any passat, hi 
ha un augment de nois africans, la majoria dels 
quals sense papers, que presenten una inserció difí-
cil o nul·la al món laboral i, per tant, també social. 

Pel que fa al model de família, a diferència 
d’altres anys, la família autòctona és majori-
tàriament monoparental, tot i que hi ha un aug-
ment de parelles amb fills. En el cas de famílies 

d’immigrants, es manté el perfil de família nombro-
sa.

Per primer cop en aquest servei es pot constatar 
que hi acudeixen més homes que dones i que el 
45% ho fa per primera vegada.

La mitjana d’ingressos econòmics dels usuaris 
és de 446 euros mensuals (20 menys que en l’any 
anterior). 

En aquest nou perfil dels usuaris del programa 
d’acollida i assistència de Càritas d’Urgell la ne-
cessitat primordial ja no és la roba. Són persones 
que fins ara havien estat normalitzades, amb un 
nivell de vida més elevat i que se’ls fa costa amunt 
arribar a trucar a la porta de Càritas; tenen deutes 
de lloguer o d’hipoteca de dos o tres mesos, deuen 
els rebuts de subministrament de la llar des de fa 
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tres o quatre mesos i la data de tall 
és imminent. Saben que la respos-
ta de Càritas moltes vegades és 
immediata.

Pel que fa als ajuts econòmics, 
s’han destinat 28.224,43 euros 
(un 8% més que en l’any 2009); un 
42,5% han estat ajudes econòmi-
ques per a aliments, que comple-
menten els del rebost de Càritas; 
un 19% ha anat a parar a ajudes 
per al lloguer; el 28,8%, a ajuts de 
llum; un 1%, a ajudes per a for-
mació; el 5,4%, a ajuts referents a 
la salut i per últim un 3,3%, de no 
especificats.

Des del programa d’acollida de 
Càrits d’Urgell es pretén treballar 
la promoció integral de la perso-
na, però, malgrat els esforços de 
tothom, molts cops per falta de 
recursos no hi arribem.

intervencions

arxiprestat participants intervencions

Alt Urgell 117 602

Baix Urgell 12 60

La Noguera 177 822

Núria - Cerdanya 95 298

Urgell Mitjà 35 117

total 435 1.899
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Els serveis laborals ofereixen noves oportunitats 
de formació i d’accés al món del treball a través 
de projectes basats en l’acompanyamanet indivi-
dualitzat a persones que s’inicien en la inserció 
laboral o que volen tornar a formar-ne part. Aques-
ta formació, amb un marcat caràcter integral, és 
l’instrument principal per millorar les competèn-
cies personals i professionals. 

Aquest projecte és el procés d’acompanyament 
fins a la inserció laboral de persones en situació de 
desocupació tot intentant enllaçar l’oferta amb la 
demanda. Les accions d’inserció s’han desenvolu-
pat a Balaguer i a la Seu. 

Activa’t

El programa Activa’t pretén ser un nexe entre 
l’oferta i la demanda per a un col·lectiu de per-
sones que necessiten un cop de mà per entrar al 
mercat laboral. Durant el 2010 hi han participat 240 
usuaris de la zona de Balaguer. En aquest període 
s’ha obtingut un 8,75% d’inserció, tot i que és una 
inserció temporal, ja que la majoria de feines han 
estat per períodes de temps breus i molts dels 
participants han retornat al projecte. A diferència 
de l’any anterior, 2009, han tornat a assistir-hi més 
dones que homes, moltes d’elles sense experiència 
en el món laboral.

Processos formatius de les persones en un entorn de treball
Programa d’inserció laboral
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En la situació actual de crisi econòmica, malau-
radament, han disminuït les ofertes de feina i 
la que hi ha cada cop és més especialitzada. En 
contrapartida, els participants en els programes 
d’inserció laboral tenen un nivell formatiu baix. 
Així doncs, totes les insercions que s’han aconse-
guit l’any 2010 han estat en empreses ordinàries o 
en cases particulars. 

La majoria de les accions són en feines puntuals 
i molts dels usuaris dels programes laborals han 
hagut de retornar. L’oferta ha consistit en feines 
estacionals de recollida de fruita i per a treballado-
res de la llar.

La dificultat de trobar feina 
per als més necessitats

Les persones nouvingudes i els autòctons amb 
un baix nivell formatiu continuen sent els primers 
a notar els efectes de l’atur. Només un 0,8% dels 
usuaris del programa ha cursat estudis superiors. 
La majoria, per tant, són persones sense estudis o 
amb estudis primaris i/o sense formació, que fins 
ara havien estat treballant en la construcció o en 
empreses vinculades a aquesta activitat. Les de-
mandes de feina per part dels usuaris del programa 
acostumen a encabir-se en l’àmbit de l’agricultura, 
la construcció o treballadores de la llar. Pel que fa 
a l’edat dels participants un 83% de les persones 
tenen entre 16 i 35 anys. 

Finalment, es pot destacar que dels 112 parti-
cipants extracomunitaris, 17 són persones sense 
documentació, que tot i que no es podrien encabir 
en el programa, des de Càritas se’ls presta el servei 
igualment i es fa un acompanyament laboral en la 
mesura del que és possible, atesa la seva situació.
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amb renda mínima i inserció 

Aquest projecte neix de la necessitat 
d’inserció laboral de persones que 
viuen en risc d’exclusió social o de 
persones que per la situació geogràfi-
ca en què viuen, malaltia o bé aturats 
de llarga durada, totes persones 
beneficiàries de la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI).

Aquest 2010 han participat al pro-
grama AMOS 49 persones a Balaguer 
i 11, a la Seu. 

entre els espanyols, un 
65% són d’ètnia gitana i la 
resta, dones amb càrre-
gues familiars o persones 
d’edat mitjana amb pro-
blemes de salut

Els paritcipats en el projecte a 
Balaguer són persones sense vida 
laboral i amb una difícil inserció 
laboral. 

A la Seu d’Urgell, en canvi, el perfil 
és diferent ja que són majoritària-
ment participants amb vida laboral, 
als quals per problemes de salut, 
càrregues familiars o per l’entorn 
geogràfic en el qual viuen se’ls fa 
difícil l’accés al món del treball i que 
veuen com es complica la seva inser-
ció social. 

Hi ha una llista d’espera per entrar 
a realitzar accions de recerca de 
feina de més de 100 persones.
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Abans i després 
Dos aspectes 
dels treballs de 
millora que s’han 
fet a l’exterior 
del centre Sant 
Domèncec de 
Balaguer, amb dues 
parelles d’imatges 
del mateix espai 
abans i després de 
la intervenció.

El projecte ha tingut com a objectiu la 
reconversió de la zona de residència i l’hort 
de l’antic Convent de Sant Domènec en el 
nou Centre d’Activitats de Càritas d’Urgell. 
Un total de 550m2 per aplegar els projectes 
de formació i serveis d’acollida, a més d’una 
zona exterior d’uns 1.200m2. El nou centre 
havia d’aglutinar la multifuncionalitat dels 
espais, amb l’eficiència en la gestió i la ver-
satilitat dels programes: l’atenció als més 
necessitats i les activitats de dinamització i 
treball dels projectes de reinserció laboral i 
formació juvenil i d’adults.

Aquest centre ha suposat una inversió de 
més de 600.000 euros. Una part s’ha pagat 
amb ajuts d’obres socials d’entitats ban-
càries i institucions i també de particulars. 
També s’ha obert a la societat civil la pos-
sibiliat de donar suport econòmic al centre 
per assegurar la seva continuïtat.

L’edifici s’ha remodelat profundament 
per poder encabir-hi la gestió dels progra-
mes. Disposa d’espais per a tallers, d’aules 
multifuncionals, d’una ciberaula i d’una sala 
d’actes, tots oberts a la ciutadania i entitats 
de Balaguer.

Centre Sant Domènec a Balaguer
Amb vocació de servei i dinamització social







16

C
àr

ita
s 

d’
U

rg
el

l  
  I

N
FO

RM
E 

20
10

on et porti el cor

“Tal com va titular la seva novel·la 
més coneguda l’escriptora italiana 
Susana Tamaro: ‘ves on et porti el 
cor’, perquè en la nostra actitud de 
servei el cor sempre ens farà supe-
rar les adversitats i arribar on la raó 
no pot arribar, és a dir, als que més 
ho necessiten per ajudar-los a tirar 
endavant.”

deus caritas est

“La dignitat humana també es troba 
en l’exterior de les coses per a la 
gent que més ho necessita. Aquest 
és el nostre desig, que tothom hi 
trobi casa seva, per això hi ha pintat 
a l’entrada del centre: ‘deus caritas 
est’, per donar sentit a aquest cor 
que bombeja la sang que representa 
Càritas.”

comunitat cristiana
“Avui és un dia d’alegria perquè Déu 
ens dóna la possibilitat d’estimar. 
Des de fora pot semblar que només 
som una ONG cristiana, però som 
molt més, som la comunitat cristia-
na, des dels voluntaris fi ns al bisbe, 
el delegat, el director... perquè 
el distintiu dels cristians era i és 
l’estima que tenim.”

Vocació del centre 
Sant Domènec
El nou centre d’activitats de Càri-
tas neix amb la vocació de ser un 
espai de dinamització social, obert 
a tothom, al servei de la comunitat 
de Balaguer. El nou espai ofereix 
programes i activitats adaptats 
a les realitats del moment i dels 
quals es poden benefi ciar totes les 
persones que ho desitgin, sense 
discriminacions. El nou espai, a 
més d’ajudar els més necessitats 
i exclosos de la nostra societat, 
vol ajudar a enfortir el desenvolu-
pament de les inquietuds socials 
de la població. Neix també amb la 
voluntat de ser un punt de trobada 
per a les persones que cada dia 
ens ajuden a ajudar, voluntaris i 
voluntàries que compten, i molt, 
en aquest nou projecte que ara ja 
és una realitat.

Una mica d’història

El nou centre de Càritas està situat 
a l’antic convent de Sant Domè-
nec, erigit per Ermengol X, comte 
d’Urgell entre el 1268 i 1314. La 
construcció es va materialitzar 
el 1323, amb el rei Jaume II. Fou 
Casa de Caritat, noviciat per a je-
suïtes, hospital i després caserna. 
El 1881 va ser adquirit pels francis-
cans. El 1949 va patir els efectes 
d’un incendi. Posteriorment va ser 
declarat monument nacional.
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acollida i assistència. Per pro-
moure el desenvolupament integral 
de persones desafavorides i en els 
casos més extrems cobrir necessi-
tats bàsiques.  
activa’t. Cursos de formació per 
millorar l’empleabilitat de persones 
desocupades i que té com a objec-
tiu fi nal la inserció laboral i social.
amós. Accions de formació i 
d’inserció sociolaboral amb perso-
nes que perceben una RMI.
uec. Unitat d’Escolarització 
Compartida per a joves de 14 a 16 
anys que no poden seguir el ritme 
curricular dels centres d’educació. 
El projecte té com a objectiu fi nal 
l’obtenció del certifi cat de l’ESO.
servei d’atenció a persones 
drogodependents. Amb la 
col·laboració del Centre Català de 
Solidaritat (CECAS).  
reforç educatiu. Projecte de 
reforç escolar destinat a infants 
de primària de famílies amb ne-
cessitats que no poden gaudir 
d’activitats extraescolars.
esplai social. Activitats de lleure 
per a famílies.
tallers de formació. Per a 
col·lectius que no poden accedir al 
circuit normalitzat.
noves tic. Aula d’informàtica que 
pretén difondre les noves tecnolo-
gies.

Accions del centre 
Sant Domènec programes

La majoria d’intervencions es pre-
veu en els programes d’acollida -200 
famílies- i en els d’inserció laboral 
(250), també en la UEC (12 joves) 
i el reforç escolar (45 alumnes). 
El centre de Càritas de Balaguer 
compta amb una vintena de perso-
nes que hi col·laboren, la majoria 
voluntàries, i sis d’assalariades.

exterior

Els espais lúdics de l’exterior, amb 
pista de bàsquet, disposen d’uns 
400m2, per a suport dels joves de 
la UEC i per a activitats de l’esplai 
social, de nova creació, que ofereix 
activitats de lleure per a la mainada 
dissabtes al matí. El taller de natura 
està destinat al conreu de l’hort i a 
la jardineria.

interior

A més de l’aula multifuncional, 
el centre disposa de dues aules 
de reforç interactiu i formatiu, de 
dotze places cadascuna. En l’espai 
d’acolliment i serveis, s’hi distri-
bueix la recepció, dos despatxos 
per a atencions, un altre per al 
servei d’orientació i un amb bany 
adaptat per a drogodependències.
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El voluntariat és un dels elements essencials 
per desenvolupar la nostra acció social. Càritas 
d’Urgell compta amb la col·laboració de nombro-
sos voluntaris i voluntàries (més de dos-cents)   
que comparteixen el seu temps, coneixements i  
experiències de forma desinteressada i soli-
dària amb les persones més desafavorides de la 
nostra societat. 

L’acció de Càritas d’Urgell no seria possible sense 

la implicació desinteressada i altruista d’aquests 
més de dos-cents voluntaris que contribueixen 
amb el seu temps i experiència en la tasca diària de 
la nostra entitat. 

El seu compromís de responsabilitat, en bene-
fici de la comunitat, i d’acord amb els principis i 
objectius de l’entitat, fan que la nostra opció de 
justícia social sigui pas a pas una realitat cada dia 
més propera.

La nostra Càritas
La nostra força

       

centre voluntaris treballadors

Agramunt 10

Artesa de Segre 9

Balaguer 31 6

Bellcaire d’Urgell 2

Bellvís 6

Guissona 37

La Seu d’Urgell 13 6

Linyola 15

Organyà 1

Ponts 16

Puigcerdà 12

Sort 27

Tremp 8

Vielha 15

total 202 12



Mapa de Càritas d’Urgell

El Bisbat d’Urgell és una 
demarcació eclesiàstica de 
Catalunya i Andorra, té 7.630 
km2 i una població de 212.537 
habitants repartits en 363 
parròquies i dos països. És el 
bisbat més gran dels 10 que té 
Catalunya. 
Per calcular l’extensió de Càri-
tas d’Urgell, s’hi han de restar 
els 468 km2 i 72.000 habitants 
aproximadament d’Andorra. 
Per tant, uns 7.200 km2 i uns 
140.000 habitants. 
L’acció de Càritas d’Urgell 
es divideix en 8 arxiprestats: 
Núria-Cerdanya, Alt Urgell, Ur-
gell Mitjà, Baix Urgell, Noguera, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val 
d’Aran. El Bisbat a més té un 
altre arxiprestat, el novè, que 
és el de Valls d’Andorra.
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total ingressos 482.555,92

ingressos activitat pròpia 458.943,56

venda roba, productes Comerç Just i altres 63.329,48

col·lectes i altres aportacions parroquials 55.043,90

socis i donants 112.198,36

subvencions organismes oficials 42.088,17

subvencions entitats 25.000,00

convenis organismes oficials 161.283,65

altres ingressos 23.612,36

ingressos extraordinaris 22.225,11

resultats financers 1.387,25

En l’apartat dels ingressos Càritas d’Urgell té una 
dependència de les subvencions públiques i pri-
vades relativament baixa. S’ha de tenir en compte 
que si es deixessin de signar alguns del convenis, 
automàticament i en conseqüència s’aturarien les 
despeses que se’n deriven. Es pot afirmar, doncs, 
que no som una entitat dependent de les subven-
cions dels organismes públics. Les subvencions 
que rep Càritas d’Urgell no arriben al 14 per cent 
del total dels ingressos. 

Càritas, per tant, és autònoma ja que disposa 
d’ingressos estables basats en les aportacions dels 
socis, donacions, col·lectes i la venda de produc-
tes, per un 85 per cent del total d’ingressos. 

Ha de quedar ben clar que en les recol·lectes de 

les campanyes d’emergència, com ha estat el cas 
d’Haití, Xile i el Pakistan, no s’hi ha perdut ni un 
euro. Tot ha estat destinat a les campanyes. Evi-
dentment, per poder exercir els seus programes 
Càritas ha de tenir personal. Per tant, són depeses 
que estan relacionades amb les activitats i no amb 
la gestió, despeses imprescindibles per poder pres-
tar els nostres serveis. 

Per altra banda, no s’ha d’oblidar que el d’Urgell 
és un bisbat molt rural, de gran extensió i amb una 
població molt dispersa i repartida (uns 140.000 
habitants sense comptar-hi Andorra). Per tant, 
que un 10% del pressupost es dediqui a la despesa 
d’administració i gestió és un percentatge molt 
baix i perfectament assumible.

Dades econòmiques 2010
Com llegir els números de Càritas d’Urgell
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total despeses 452.026,11

ajudes concedides 105.702,80

aportacions campanyes emergència 75.421,75

altres ajudes 30.281,05

dinamització parroquial 21.029,85

àrea d’acció social 266.871,54

acollida i assistència 26.199,71

infància i adolescència 86.719,83

laboral: projecte AMOS 43.470,49

laboral: projecte Activa’t 46.721,31

immigració (assessorament legal) 4.259,00

programa roba solidària 59.501,20

àrea de comunicació i participació 12.779,05

comunicació interna i externa 8.190,21

sensibilització i promoció 4.608,84

àrea de direcció i administració 45.622,87

despeses directes 20.733,85

despeses indirectes 24.889,02

Dades econòmiques 2010
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El programa social de Càritas per a la infància i 
l’adolescència està orientat al desenvolupament 
d’accions integrals i globals en coordinació amb 
altres programes propis (acollida, família, pobresa) 
i amb programes d’organismes públics i d’entitats 
privades. Els infants i joves destinataris són els 
que viuen en situacions de pobresa i marginalitat, 
entorns que impedeixen el creixement integral de 
la persona.

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), un 
dels programes que s’aplica al Centre Sant Domè-
nec de Balaguer, és un recurs educatiu dirigit a 
alumnes d’entre 14 i 16 anys que cursen tercer i 

quart d’ESO, i excepcionalment segon, i que pre-
senten un baix rendiment acadèmic, acompanyat 
habitualment de problemes de conducta. Aquesta 
situació personal comporta una manca d’adaptació 
al medi escolar que fa necessària la derivació dels 
alumnes des dels seus centres educatius reglats a 
la UEC per poder-los oferir activitats específiques 
adaptades a les seves necessitats i capacitats edu-
catives.

L’objectiu principal de la UEC és que aques-
ta classe d’alumnes pugui obtenir el graduat de 
l’ensenyament obligatori (ESO), i en el cas que 
això no sigui possible, oferir-los una adequada 
orientació acadèmica i laboral quan compleixin els 
16 anys. 
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A través de l’anàlisi de la col·laboració amb els 
centres escolars, podem comprovar que la imatge 
que la UEC mostra ha millorat molt i els alumnes 
estan molt més ben considerats als seus centres 
que en anys anteriors. Des dels instituts ens infor-
men que estan contents amb el comportament dels 
alumnes i amb el seu rendiment acadèmic. 

Reforç educatiu
Aquest reforç escolar està destinat a nens i nenes 
de primària, que pertanyen a famílies que no po-
dem accedir a activitats extraescolars. Una quaran-
tena d’infants d’entre 6 i 12 anys de Balaguer es be-
neficien del projecte Aprenem a aprendre, impulsat 
per Càritas d’Urgell i que ofereix classes de reforç 
per facilitar el seguiment de les matèries del curs 
i ajuda per fer les tasques de l’escola. La es desen-

volupa durant tot el curs. Els alumnes procedei-
xen dels col·legis Gaspar de Portolà, La Noguera, 
Escola Pia i Nostra Senyora del Carme i els atenen 
persones que compten amb l’assessorament i la 
col·laboració dels Equips d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència. En concret, el reforç el fan volun-
taris formats en l’àmbit de l’educació o l’atenció 
social. Les classes s’imparteixen al local de Càritas 
Balaguer i els alumnes es divideixen en funció de 
l’edat. La formació que s’imparteix pretén fomen-
tar la integració escolar d’aquests alumnes i crear 
hàbits d’estudi. Càritas ha fet una crida a tothom 
qui vulgui fer de voluntari.

És un projecte molt important per tota la tasca 
que es fa de prevenció i promoció dels infants. El 
seu objectiu més important és fer més lleus les 
desigualtats i oferir les mateixes oportunitats per a 
tots els infants.

Acompanyament 
escolar
Tant els més petits 
com els adoles-
cents poden rebre 
al nou centre de 
Càritas a Balaguer 
el suport necessari 
per millorar en el 
seu aprenentatge.
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Protocol d’actuació internacional

Des de l’experiència s’han imposat 
uns protocols per a casos d’emergència 
humanitària que especifiquen que la 
millor manera d’actuar és l’aportació 
en diners als comptes corrents de les 
diverses campanyes per a l’acció hu-
manitària. L’ajut apropiat es fa sempre 
segons la demanda del país que pateix la 
situació d’emergència. Després de fer-hi 
l’avaluació de les necessitats, Càritas fa 
una crida internacional perquè la ciuta-
dania hi pugui participar.  

Les donacions en forma de mate-
rial normalment són impròpies per a 
la població afectada. Amb l’objectiu 
d’aconseguir una major eficàcia i eficièn-
cia, les iniciatives es vehiculen mit-
jançant un compte corrent, així Càritas 
Internacional pot satisfer les demandes 
en origen un cop ha valorat la situació 
sobre el terreny. 

El servei d’emergències de Càritas està destinat a fer front a aquelles necessitats puntuals causades per 
catàstrofes naturals o conflictes armats que requereixen d’una ajuda immediata. Durant l’any 2010 s’han 
realitzat tres campanyes d’emergència:
 
 GENER: Terratrèmol a Haití  / MARÇ:  Terratrèmol a Xile / AGOST:  Inundacions al Pakistan

 Càritas d’Urgell ha recollit més de 75.000 euros per a totes tres campanyes. Els donatius que es 
realitzen a través de Càritas d’Urgell s’envien directament a Càritas espanyola que, a la vegada, els deriva 
a Càritas Internacional. L’organització humanitària s’encarrega de transmetre els ajuts a destí.

Cooperació internacional
Emergències humanitàries
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El programa de Roba Solidària, 
pretén aglutinar totes les actua-
cions en relació amb la manipu-
lació de la donació de la roba de 
segona mà. La xarxa de recollida 
de roba de Càritas d’Urgell dispo-
sa de més de 20 punts. 

Al llarg de la campanya del 
2010, a la botiga Grapats es van 
arribar a vendre 12.950 peces de 
roba reutilitzada. 

Durant els propers anys segui-
rem ampliant els punt de recolli-
da de roba, ateses les sol·licituds. 
Aquest augment de la xarxa ha 
de servir per poder fer la trans-
formació dels robers en botigues, 
com ara Grapats, o com el rober 
de Linyola, modificat ja en rober-
botiga.

treballadors desafavorits, espe-
cialment al Sud (països empo-
brits). 

Considerem que la millor ajuda 
als països pobres és que desen-
volupin el que poden fer en els 
àmbits de la producció pròpia de 
l’agricultura, l’artesania i el tèxtil. 

L’aposta que fem des de Càri-
tas d’Urgell pel Comerç Just es 
concreta en el punt de venda 
a la botiga Grapats de la Seu 
d’Urgell, a l’avinguda Salòria, 18. 
Hi trobareu productes alimenta-
ris, parament per a la llar, roba i 
complements, joguines, articles 
de papereria. Articles per al con-
sum propi o ideals per a un regal, 
com ara batejos o noces, sempre 
des del consum responsable.

Càritas dóna suport al Comerç 
Just perquè és una alternativa 
creativa per construir un món 
més igualitari, fonamentat en els 
valors cristians, que ofereix més 
oportunitats als països menys 
desenvolupats. El Comerç Just 
promou un canvi en l’estil de vida 
per tal de consumir per a viure i 
no viure per a consumir, tot apos-
tant a la vegada pels productes 
ecològics.

Comerç Just és un sistema ba-
sat en el diàleg, la transparència i 
el respecte, que busca una major 
equitat en el comerç internacio-
nal. Contribueix al desenvolupa-
ment sostenible ja que ofereix 
millors condicions comercials i 
assegura els drets de productors i 

Comerç Just Roba solidària
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Dinamització parroquial

Aquest programa promou l’enfortiment de les 
organitzacions parroquials, anima una pastoral de 
conjunt, fomenta el voluntariat des de la motivació 
de la fe i proposa noves formes de participació en 
accions i projectes. En el programa estratègic de 
Càritas d’Urgell es va constatar que les necessitats 
es troben a les parròquies, ja que és on s’exerceix 
la veritable acció de Càritas. Fruit d’aquest pro-
grama estratègic van néixer les accions de suport i 
acompanyament als grups parroquials. 

Un dels eixos vertebradors d’aquest pla és la 
dinamització de les parròquies, ja que els projectes 

de voluntariat social es realitzen a les parròquies 
i és on es troben els nostres voluntaris. També cal 
reforçar el treball en les campanyes institucionals i 
aconseguir entusiasmar-hi les parròquies.

Algunes de les accions que es proposen en el 
programa de dinamització parroquial són la gestió 
de socis i donants; el suport en els actes de comu-
nicació i en la captació de recursos, la promoció 
del voluntariat social, la formació i trobades de 
voluntaris, el suport en les campanyes de recollida 
d’aliments i en les campanyes de recol·lecta de 
Nadal i de Corpus.



caritas.cdurgell@caritas.es 

www.caritasurgell.cat

Càritas d’Urgell
Pati Palau, 1-5
Telèfon 973 351 266
25700 La Seu d’Urgell 
(Lleida)

Generalitat
de Catalunya
Departament
d’Empresa
i Ocupació

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària

Unió Europea
Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur




