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Hi ha informacions i dades que són molt instructives, que ens aporten coneixements, sí, però 
que acumulem i que si no vigilem, de tants que en rebem, els acabem oblidant amb facilitat. Es 
tracta d’aprendre a valorar el que rebem i a saber acollir el que realment ens interessa, el que 
ens aporta “saviesa” de vida i guspires d’amor veritable. Certes dades ens canvien les actituds i 
la mentalitat, si les sabem acollir i escoltar en el profund del seu missatge. I la Memòria anual de 
Càritas Diocesana d’Urgell és d’aquests informes que ens ajuden a canviar i a millorar. Agraïm, 
per tant, que Càritas Diocesana d’Urgell posi novament a les nostres mans el resum dels seus 
plans, projectes i activitats de l’any 2011 i el resum econòmic de l’Entitat, sempre al servei dels 
més pobres i necessitats. 

Al darrere de les dades d’aquesta Memòria hi ha l’esforç per tal d’inventar nous recursos per pal·liar els efectes de la 
crisi tan dolorosa que ens toca de viure i d’ajudar a desvetllar els cors de tots els cristians i de tots els homes i dones de 
bona voluntat, per tal de trobar sortides per a moltes persones en moments de gran vulnerabilitat, per les seves carèn-
cies i necessitats. Deu estar bé indignar-se davant del mal, però sobretot el que cal és actuar en la bona direcció de la 
solidaritat i l’amor, en el camí de vèncer el mal amb el bé. “Ajuda’ns a ajudar”, el gran lema de Càritas, ha acabat essent 
un lema conegut i molt valorat per la nostra societat. Recentment el Papa Benet XVI, el 13 de maig de 2012 a Sansepol-
cro (Itàlia) ens acaba de recordar que “els deixebles de Crist estem cridats a ser el motor de la societat en la promoció 
de la pau, a través de la pràctica de la justícia”. Hem de ser una Església, “punt de referència, des del qual tots puguin 
orientar-se en el camí, però sobretot en la vida”. Hem d’invitar contínuament, des de la justícia i la caritat, a mirar cap 
amunt, a elevar-se sobre la vida quotidiana, “en una tensió constant cap als valors espirituals i la comunió amb Déu, que 
no priva de la quotidianitat, sinó que orienta i fa viure de forma més intensa. Aquesta perspectiva és vàlida també avui, 
per recuperar el gust de la recerca del que és veritable, per percebre la vida com un camí que acosta al que és veritable i 
al que és just”

En moments de grans necessitats i de forta crisi de treball i de mitjans econòmics, és necessari que el servei dels 
cristians a la societat s’expressi a través dels fidels laics il·luminats per la fe, capaços d’actuar dins de la societat, amb la 
voluntat de servir més enllà de l’interès privat, més enllà de punts de vista parcials i particulars. El bé comú és més im-
portant que el bé de cadascú i els cristians estem també cridats a contribuir al naixement d’una nova ètica pública. Tots 
i en especial els joves, estem cridats a contraposar a la desconfiança pel compromís polític i social, la dedicació i l’amor 
per la responsabilitat, moguts per la caritat evangèlica, que requereix no tancar-se en un mateix, sinó fer-se càrrec dels 
altres. I el Papa convidava els joves “a pensar en grans coses! Estigueu preparats per donar un nou sabor a la societat 
civil, amb la sal de l’honradesa i l’altruisme desinteressat”. En el fons ens cal refermar la convicció que ens cal ser una 
Església acollidora i generosa, que amb el seu testimoni faci present l’amor de Déu per cada ésser humà, especialment 
els que pateixen i els necessitats. Gràcies a tots els responsables, treballadors i voluntaris de Càritas Diocesana per la 
vostra impagable dedicació constant. Gràcies als qui aporteu els vostres donatius, el vostre suport i la vostra inventiva. 
Gràcies a tots els qui ens ajuden a ser millors compartint entre tots els que som i tenim, i especialment ens exigeixen 
que visquem amb coherència la fe cristiana que prediquem. Per Nadal Càritas ens deia: “Viu senzillament, perquè altres, 
senzillament, puguin viure”. I de fet, ens estava indicant un estil de vida que va més enllà d’uns dies o una temporada... 
Els cristians dels primers temps de l’Església, “tenien un sol cor i una sola ànima, i cap d’ells no considerava com a 
propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots” (Act 4,32). Aquest és l’ideal d’amor i solidaritat vers el 
qual cada generació tendeix, i ens hi atreu el mateix Crist per la força de l’Esperit Sant.

Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell

L’ideal d’amor i solidaritat
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El fragment paulí que inicia aquest text ha estat escollit per Benet XVI per 
il·luminar el seu missatge per a la Quaresma d’enguany. M’ajudarà a fer-vos 
aquesta reflexió que acompanya un any més la Memòria de Càritas d’Urgell. Ja 
sabem que les memòries han de recollir xifres, estadístiques, projectes... però 
hi ha una part, potser la més important, que no podem encaixar en una taula 
de dades o en una fotografia que acompanya els textos. És l’aspecte humà, 
les persones que hi ha al darrere, una afirmació que sempre fem servir en la 
presentació de la memòria. Un bon grapat d’homes i dones que, com demana 
sant Pau en la carta als hebreus, es fixen en els altres per donar-se a ells des de 
l’amor fratern, que és la clau de volta de la fe catòlica. Una fraternitat que porta 

a una actitud de servei i d’acció que s’estén pertot el món, i a casa nostra, a les 363 parròquies que 
formen la gran comunitat diocesana d’Urgell.

En aquest temps que ens toca viure i compartir, davant la realitat de la pobresa humana i econò-
mica de moltes famílies immigrants, i també de casa nostra, els voluntaris i treballadors de Càritas 
només tenen una actitud “animar-nos a l’amor fratern i a les bones obres”. És això el que recull un 
any més la Memòria de Càritas. No necessitem, encara que ho agraïm, el reconeixement de les 
grans institucions que no paren de lloar la tasca caritativa i social de l’Església (encara que moltes 
vegades no s’estan de criticar i humiliar la mateixa Església per altres causes). La nostra millor re-
compensa són els “altres”. Aquells que des de la necessitat, els problemes i la pobresa truquen a les 
nostres portes i ens demanen que els mirem de fit a fit i els ajudem, com feia Jesús en el seu camí 
cap a Déu. Mirar-los, escoltar-los i ajudar-los. En això som especialistes, la gent de Càritas. Podem 
contemplar-ho i fer-ne acció de gràcies amb la lectura de la Memòria que tenim a les mans.

No hi ha satisfacció més gran que rebre les notícies de les Càritas Parroquials i compartir-ne els 
projectes, els granets de sorra per a construir un món millor, amb la seva feina, de vegades senzilla, 
però sempre entregada als altres. També de la Diocesana, en la seva tasca d’acompanyament i ges-
tió d’allò que afecta tot el territori. Davant de tot això, davant d’aquesta Memòria, només podem 
dir: “Gràcies, Senyor, per fer-nos instruments del teu Amor”.

Mn. Jaume Mayoral
Delegat Episcopal de Càritas

Davant la crisi econòmica responem, 
com a cristians, amb generositat i caritat
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE CÀRITAS D’URGELL

PROGRAMA:
ROBA SOLIDÀRIA

PROGRAMES
DE COMUNICACIÓ

I PARTICIPACIÓ

PROGRAMES
SOCIALS

DIRECCIÓ:    Josep Casanova / Carles Martín

CAP DE PROGRAMES:   Marta Fortuny

SECRETARIA

ADM. I GESTIÓ
RECURSOS

GESTIÓ DE LA
INFORMACIÓ

COMUNICACIÓ

CAMPANYES DIFUSIÓ

CAMPANYES
SENSIBILITZACIÓ

ACOLLIDA

SERVEI PUNTS ATENCIÓ

ATENCIÓ TRANSEÜNTS

FORMACIÓ I
INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL

ACTIVA’T
P.V.S. FORMACIÓ ADULTS

P.V.S. LLENGUA I CULTURA

BOTIGA
GRAPATS

SUPORT AL
VOLUNTARIAT

DINAMITZACIÓ DELS P.V.S.

DISTRIBUCIÓ
ALIMENTS

COORDINACIÓ XARXA
CENTRES DISTRIBUÏDORS

INF. I ADOLESCÈNCIA

UEC-BALAGUER

P.V.S. REFORÇ EDUCATIU

CASAL BALAGUER

XARXA
RECOLLIDA

I TRIA

XARXA
DE ROBERS

EMERGÈNCIES
HUMANES

CAMPANYA
RECOLLIDA FONS

SUPORT

SUPORT FAMILIAR

P.V.S. ACOMPANYAMENT

COMERÇ JUST

PROMOCIÓ I  VENDA
COMERÇ JUST

DROGODEPENDÈNCIES

PUNTS D’ATENCIÓ

P.V.S.: projectes voluntariat social
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La nostra organització està canviant. Creixem: hem incorporat els projec-
tes de voluntaris socials de cadascuna de les Càritas parroquials a la pro-
gramació general de la nostra institució. Aquest nou concepte de treball 
afegeix una nova manera de fer: treballar en xarxa, formant part d’una tra-
ma organitzada i interconnectada. Cal que tots comuniquem quines coses 
fem i com ens movem. Això requereix sumar a la nostra cultura organitza-
tiva una visió del treball en xarxa. Treballar en xarxa vol dir pensar, comu-
nicar-nos i actuar conjuntament, compartir objectius i recursos, unificar 
capacitats i esforços, relacionar les nostres accions. La xarxa, doncs, no és 
una finalitat sinó un mitjà per aconseguir els nostres objectius comuns. 

Comunitat, comunió i comunicació són tres paraules amb una mateixa arrel: el significant de 
comú. El més bo és crear i marcar més espais comuns que no pas propis en una organització 
com la nostra. Perquè la nostra acció esdevingui eficaç cal parlar de treball en xarxa. Con-
vençuts del que ens toca fer ara, hem promogut la revisió del programa acollida, adaptant-lo 
a les nostres realitats i incorporant aquesta visió de treball en xarxa. En el darrer informe de 
Càritas espanyola es torna a fer palès l’augment de la pobresa a Espanya i la fractura creixent 
entre rics i pobres. La retallada de les institucions públiques en l’ajuda i en la inversió social 
a favor dels més afectats per la crisi pot tenir conseqüències indesitjables. És evident que a 
Càritas, sense voler institucionalitzar la dependència ni la caritat com a sistema de vida, hem 
incrementat i haurem d’incrementar més esforços per poder ajudar els que més ho necessiten.

L’acolliment és missió de la comunitat. La parròquia mai pot renunciar al servei de la caritat. La  
parròquia com a primer subjecte de l’acció no pot excusar-se d’aquest exercici caritatiu, adduint 
que hi ha uns serveis socials de les institucions locals (ja hi ha algú altre que ho fa) o uns pro-
fessionals (un servei professionalitzat). És tota la comunitat qui acull els necessitats, i han de ser 
acollidores tant les persones (totes) com les activitats (també totes). Com ens recorda Deus Caritas 
Est, 25,  “Per a l’Església, la caritat no és una espècie d’activitat d’assistència social que també es 
podria deixar a uns altres, sinó que pertany a la seva naturalesa i és manifestació irrenunciable de 
la seva pròpia essència. Així és que el voluntari no pot renunciar tampoc a participar en els serveis 
d’acolliment d’altres persones de la comunitat que necessiten suport, i pot col·laborar de diverses 
maneres (ajudant la gestora social, executant el projecte, coordinant tasques) a materialitzar aques-
ta ajuda. La nostra missió ha d’anar més enllà de la roba usada i dels aliments, perquè per fer una 
parròquia acollidora cal crear estructures estables d’acolliment. No podem reduir l’acolliment a un 
rober o a un banc d’aliments, prioritzant la urgència per davant del que és realment important.

Josep Casanova Obiols
Director voluntari de Càritas d’Urgell

Què cal fer ara a Càritas?
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Programes de voluntariat i suport

La força de Càritas

•   5 projectes de voluntariatat 
d’acompanyament a Artesa de Segre, 
Bellvis, Guissona, la Pobla de Segur, 
Ribes de Fresser i Vielha.

•  Fer companyia a gent gran i a malalts.

•   La força dels voluntaris: 37 homes i 202 
dones.

•  Projectes de formació d’adults, atenció a 
la gent gran, acompanyament residencial, 
llengua i cultura i reforç escolar.

239 voluntaris per a dur a terme 
26 projectes d’acció social

Donen suport a la xarxa de grups de voluntaris, promouen la seva participació als projectes i serveis de 
Càritas i incentiven la creació de nous projectes de voluntariat social, com ara el programa de suport, que 
ofereix recolzament a persones i famílies que pateixen certes problemàtiques per mitjà d’un acompanyament 
o  recolzament psicològic social. S’ha atès un 11% de les persones que han acudit a Càritas, amb el suport en 
5 residències de poblacions del bisbat. Aquest acompanyament es fa íntegrament per voluntariat social.
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Destacats

•  El 42,47% dels ingressos són propis de Càritas d’Urgell; el 37,51% prové de convenis amb orga-
nismes oficials i la resta, el 20,02%, és fruit de subvencions públiques i privades.

•  Els 79,05% del recursos emprats ha estat invertit en programes netament missionals, com són ara els 
d’acció social, voluntariat, difusió i sensibilització.

•   Un organigrama flexible i pla ha permès que les despeses en administració i estructura representin el 
5,81% del total dels recursos emprats.

total ingressos 432.630,69

ingressos activitat pròpia 431.447,13

venda roba, productes Comerç Just i altres 72.918,40

col·lectes i altres aportacions parroquials 28.535,63

aportacions de parroquials i Càritas Andorra                 6.000,00

socis i donants 30.569,30

fons traspassats al resultat                 15.125,64

campanyes  emergències                 29.376,40

subvencions organismes oficials 39.770,62

subvencions entitats 46.868,28

convenis organismes oficials 162.282,86

altres ingressos 1.183,56

ingressos extraordinaris 120,28

resultats financers 1.063,28

Dades econòmiques 2011
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Menys del 6% dels recursos ha estat utilitzat 
en despeses d’administració

total despeses 414.428,63

programes socials 282.715,47

formació i inserció sociolaboral                 90.541,99

infància i adolescència 66.725,17

drogodependències 12.000,00

acollida

execució 28.388,01

ajudes econòmiques del programa 46.283,90

altres ajudes 9.400,00

campanya fam corn d’àfrica                 29.376,40

programes de comunicació i participació           44.893,20

programa voluntariat                34.472,04

difusió i sensibilització                 10.421,16

programa roba solidària           62.745,61

administració i estructura 24.074,35

personal 10.699,88

compres+serveis exteriors+amortitzacions 13.374,47
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A Càritas d’Urgell durant l’any 2011 
s’han atès a través dels diferents 
programes i projectes un total de 
1.362 famílies, un 33% de les quals 
ho ha estat en els 5 punts d’acollida 
distribuïts pel Bisbat. Pel que fa al 
nombre d’atencions del programa 
d’acollida (456 participants i 2.208 
serveis), han augmentat un 16% 
respecte del 2010. Cal destacar que 
un 39% són persones que acudeixen al 
servei per primera vegada.
 En el perfil dels participants 
hi ha una disminució dels ciutadans 
extracomunitaris (-8,6%) per un 
augment de persones espanyoles 
(+26%). Les persones que s’adrecen  
a Càritas per demanar ajuda 
majoritàriament són dones (61%).
Pel que fa al tipus de família, un 40% 
són parelles amb fills; un 15%, famílies 
monoparentals, i un 22%, persones que 
viuen soles. La majoria viu en pisos 
de lloguer i els ingressos mensuals de 
mitjana són de 476,47€.
 En els punts d’acollida hi ha 
hagut un augment del 75% en serveis 
d’ajuts econòmics enfront del 2010.  
S’ha triplicat l’ajut per a l’habitatge, 
s’han doblat els serveis d’ajuts de llum 
i triplicat els de salut. Un 18% de les 
persones ateses són transeünts en 9 
poblacions distribuïdes al territori 
amb convenis amb els ajuntaments.
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Durant el 2011 s’han atès 1.362 
famílies a Càritas d’Urgell a través 
dels diferents programes 

L’ajuda a qui ho necessita

•  Augment de més d’un 16% de les 
atencions.

•  Augment d’un 75% de la quantitat de 
diners destinada a ajuts econòmics.  

•  Els participants atesos per primera 
vegada són un 39% del total.

•  Gairebé es tripliquen els ajuts en un 
dret bàsic com és l’habitatge i es dupli-
quen els de llum.

•  Es tripliquen els ajuts en salut (majori-
tàriament tiquets de medicació).

•  El 61% dels participants són dones.  

•  La mitjana d’ingressos és 476,47 euros 
per família. 45 participants no tenen in-
gressos i 10 no sobrepassen els 200 euros.

•  Augment d’un 26% dels participants 
espanyols respecte de l’any passat.
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El programa d’inserció sociolaboral 
rep més de 90.000 euros, un 22% 
dels recursos socials

Activa’t

•  Formació per a gent aturada al centre 
de Sant Domènec, a Balaguer.

•  Es pretén disminuir les diferències socials 
que comporta no tenir feina.

•  Beneficiaris: 35 homes i 51 dones.

•   S’hi ofereix un servei d’orientació laboral, 
cursos d’informàtica, català i de la llar.

•  Una bona part de les persones ateses són 
del nord d’Àfrica o d’ètnia gitana, la majoria 
sense estudis.

Programa de formació i inserció sociolaboral

Un 23% de les famílies ateses ho ha estat en el programa de formació i inserció sociolaboral. Un dels trets 
característics dels beneficiaris és que un 70% són persones amb baixa o nul·la formació. El nivell d’inserció 
ha estat del 4%, tenint en compte tots els projectes. A causa del moment socioeconòmic en què vivim s’ha 
donat prioritat a la formació per millorar l’empleabilitat de les persones ateses, amb un total de 10 cursos i 
tallers en 7 poblacions diferents. 
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Més de la meitat de beneficiaris 
no té el certificat escolar i tampoc 
disposa de carnet de conduir

Amós

•  Formació per a una vuitantena de 
receptors d’una renda mínima d’inserció 
(RMI) a Balaguer i a la Seu.

•  Accions de motivació, formació i inserció 
sociolaboral subvencionades pel departa-
ment de Treball de la Generalitat.

•   L’objectiu és evitar l’exclusió social.

•  Les insercions laborals aconseguides han 
estat temporals, majoritàriament en els sec-
tors de l’agricultura i els serveis de neteja.
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Reforç educatiu

•  Tres projectes de voluntariat per edu-
car en valors i continguts a Balaguer, 
Guissona i Linyola.

•  Acompanyament escolar per a infants 
de primària amb dificultats.

•  El programam de reforç educatiu es 
basa en voluntaris capaços d’atendre les 
necessitats educatives dels infants.

•   Es tracta de famílies que no poden fer-
se càrrec econòmicament d’un reforç 
extraescolar.

Promou el desenvolupament social i 
educatiu dels infants i adolescents per 
mitjà de diversos serveis i projectes. Un 
13% del total de persones ateses en 3 
poblacions diferents ho ha estat en el 
Programa d’infància i adolescència. Les 
característiques principals en tots els 
infants és un baix rendiment acadèmic, 
poc control de la família, estructures 
familiars amb pocs recursos econòmics i 
entorns familiars desestructurats. Aquest 
és el projecte on hi ha el voluntariat 
social de la nostra entitat més jove i 
qualificat.

Programa d’infància i adolescència
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Casal d’Estiu

•   Educació en valors i temps lliure.

•  Centre de Sant Domènec, a Balaguer.

•  Més de 30 infants.

•  Pretén continuar la tasca del projecte de 
reforç educatiu, ampliant-la amb activitats 
d’educació en les vacances escolars.

•  Es reparteix el temps entre el reforç de 
matèries lectives, que depèn de l’edat i les 
necessitats de cada infant, i el temps de 
lleure dirigit.

Els programes socials per a la 
infància i adolescència ha disposat 
més de 66.000 euros

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) ha atès 17 joves en el programa que lluita contra el fracàs escolar 
al centre de Sant Domènec, de Balaguer. La UEC és un recurs educatiu dirigit a alumnes d’entre 14 i 16 anys 
que cursen tercer i quart d’ESO i que presenten un baix rendiment acadèmic, amb problemes de conducta 
i inadaptació a l’escola. L’objectiu és que puguin obtenir el graduat de l’ESO, i en el cas que això no sigui 
possible, oferir-los una adequada orientació acadèmica i laboral quan compleixin els 16 anys.

UEC
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Potencia els serveis del Centre 
Català de la Solidaritat al Bisbat 
per a persones drogodependents

L’actuació

•   El programa de drogodependències 
ha atès un 2% del total de famílies que 
han passat pel programa d’acollida de 
Càritas d’Urgell.

•  En tots els casos ha estat la família i no 
els afectats els que han fet directament la 
demanda.

•  Del total de recursos emprats en els pro-
grames socials, el de drogodependències 
n’ha rebut un 3%.

Programa de drogodependències

El programa terapèutic i educatiu del CECAS, per a la rehabilitació i la reinserció de drogodependents, té 
com a finalitat el desenvolupament i el creixement de la persona, perquè assoleixi la seva autonomia després 
d’haver passat per alguna dependència. El CECAS considera la drogodependència com un problema en el 
qual conflueixen múltiples causes, individuals, familiars i socials. La drogodependència és causa de molts 
conflictes, però també n’és la conseqüència.
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Els programes solidaris van 
recollir més de 72.000 euros 
en la venda de productes

Les dades

•  S’ha doblat el nombre de contenidors 
de la xarxa de recollida del programa 
de roba solidària.

•  S’han recollit més de 100 tones de 
roba solidària i s’han lliurat més de 
60.000 peces.

•  La botiga Grapats i Comerç Just han 
participat en actes de promoció en fires, 
mercats, jornades i esdeveniments soli-
daris.

•  S’han repartit més de 66.000 quilos 
d’aliments solidaris entre les 12 pobla-
cions amb centre distribuïdor. 

•  El total de vendes dels productes de 
Comerç Just és de 1.571 euros.

Programes solidaris

Roba solidàRia
Programa de treball en xarxa entre les Càritas parroquials i la 
Càritas Diocesana d’Urgell, que a partir de la nostra cultura de 
la roba vol actualitzar la xarxa de robers i orientar-los cap a un 
model d’economia social, que es preocupa del medi ambient i les 
persones, al servei del programa acollida.
ALIMENTS SOLIDARIS
Programa de treball en la xarxa social local que canalitza la recollida i 
distribució d’aliments.
COMERç JUST
Programa que fomenta el consum responsable per mitjà de la venda 
de productes de Comerç Just.
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Les 26 col·lectes parroquials 
són l’exemple més clar del 
treball en xarxa de Càritas 
d’Urgell

Les dades

•   Les donacions de les parròquies 
van     arribar pràcticament als 
21.000 euros.

•   Les donacions dels particulars 
van superar els 8.000 euros.

•  La campanya d’emergència contra 
la fam al Corn d’Àfrica va aconse-
guir recaptar entre juliol i setembre 
del 2011 un total de 29.376,40 euros.

Programa d’emergències humanitàries

El programa d’emergències humanitàries de Càritas d’Urgell col·labora en algunes de les campanyes de 
recaptació de fons organitzades per Càritas Internacional, que estan destinades a fer front a les necessitats 
puntuals originades per catàstrofes naturals o conflictes armats que requereixen d’una ajuda immediata. La 
campanya del 2011 va servir per recaptar fonts per combatre la fam que assola la població del Corn d’Àfrica. 
Va haver-hi 26 col·lectes parroquials i 77 donacions de particulars.
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