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Presentació
Ara que tenim a les mans l’Informe de Càritas 
Diocesana d’Urgell del 2012, em surt de dins, 
espontàniament, un breu i senzill mot, Gràcies! 
Gràcies a tots els qui són i fan Càritas, perquè 
ho fan en nom de tota la Comunitat Cristiana. 
En certa manera Càritas som tots els cristians i també podem comp-
tar-hi aquells que, amb bona voluntat, s’hi associen, ajuden i compar-
teixen temps i solidaritat concreta, encara que potser no compartei-
xin tots i cadascun dels postulats de la fe catòlica. Deixebles fidels i 
seguidors més esporàdics, membres compromesos i persones que fan 
confiança en Càritas, tots podem i hem de ser signes de l’amor, que 
es fa caritat per ajudar els germans necessitats. Déu és Caritat! Qui 
estima Déu no pot deixar d’estimar a semblança de Déu. I qui es posa 
en el camí d’estimar amb obres i de veritat, ja està en el bon camí de 
la descoberta més gran: que Déu és Amor, que el podem acollir si ens 
hi obrim de tot cor i que habita dins nostre per l’amor. Estimant amb 
obres, estarem en camí de la Veritat i de trobar l’amor ple que és Déu.

Aquest “gràcies” és va fent gran, en veure les línies prioritàries de 
l’acompanyament de les persones vulnerables, així com el balanç 
econòmic de l’Informe de Càritas 2012, les ajudes, els programes, els 
nous locals, els responsables, treballadors i voluntaris que fan existir 
Càritas Parroquials i Diocesana... A tots el nostre “gràcies” ben gran 
per la dedicació generosa, atenta i constant. Gràcies als qui aporten 
els seus donatius, el suport i la creativitat. Gràcies a tots els qui ens 
exigeixen coherència entre fe i obres de la fe, entre el que diem i el 
que fem, per no caure en fariseismes ni en indignacions còmodes, que 



veuen el que cal fer, però no mouen ni un dit… Hem d’intentar anar 
duent a la pràctica l’ideal d’amor que el mateix Crist ens mostra: “Es-
timeu-vos els uns als altres tal com Jo us he estimat” (Jo 15,12). Com 
Ell… Això significa que necessitem de l’Esperit Sant que ens empenyi 
i ajudi per ser “com Ell”, ja que sols no podríem pas. Aquest és l’ideal 
de tot cristià: viure-ho tot amb Ell, i de la mateixa manera com Ell 
actuava, sofrint amb Ell per poder viure eternament amb Ell.

En termes generals, el conjunt de les ajudes de Càritas en els àmbits 
parroquials i en el diocesà confirmen el procés d’empobriment de la 
societat catalana. La xarxa d’acollida i assistència de Càritas ve essent 
testimoni en els últims anys d’aquesta realitat, i podríem dir que ha 
calgut doblar l’activitat de Càritas amb la crisi. Durant l’últim any, una 
cinquena part de les persones que van demanar ajuda d’emergència a 
Càritas, a través d’aquests serveis, ho van fer “per primera vegada”. 
Així mateix, ens aproximem al que passa a nivell estatal, i el nom-
bre de persones sense ingressos ateses passa del 26% el 2008 al 40% 
el 2012. El 66% de les persones ateses estan sense feina. La situació 
d’atur és el més greu, i les ajudes més demanades són alimentació, 
habitatge i ocupació. Hem fet molt d’esforç en ajudes d’alimentació.

Gràcies Càritas Diocesana d’Urgell i Càritas Parroquials d’Urgell per 
ser el que sou i fer el que feu! El testimoniatge de la fe cristiana sense 
la vostra acció i presència seria molt costós o potser impossible en el 
nostre temps. Amb vosaltres, tota la comunitat cristiana mostra el seu 
amor a Déu i al pròxim amb obres i de veritat, perquè el món cregui i 
perquè els pobres siguin atesos i rebin l’anunci de l’Evangeli de Jesús.

Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell



Des de la senzillesa
“Viu amb senzillesa i un altre model de con-
vivència serà possible. Junts escrivim la his-
tòria”, és el text que acompanya el cartell de la 
Campanya del Corpus, del diumenge 2 de juny. 
Algú podria pensar que la senzillesa és sinò-

nim de derrota, de callar les situacions d’injustícia d’aquests darrers 
anys (pobresa, manca de recursos socials, desnonaments, atur...). Res 
més lluny de la realitat. La senzillesa, en clau evangèlica i creient, és 
lluitar per aconseguir tornar a escriure amb força i des de la novetat 
(potser per aquest motiu el llapis del cartell és ben gran i ben nou) el 
moment crític i egoista de la història social i econòmica del nostre petit 
i gran món. Ens ho recordava el Papa Francesc en l’homilia d’inici de 
pontificat, “obrir els braços per custodiar tot el Poble de Déu i acollir 
amb afecte i tendresa tota la humanitat, especialment els més pobres, 
els més febles, els més petits”. Ens toca a tots els homes i dones de 
bona voluntat (i els creients ho hem de ser ja que ens hi empeny la 
nostra fe en el Crist Ressuscitat) ser protagonistes d’aquesta nova his-
tòria, que va tenir l’inici quan ara fa dos mil anys un grup d’amics al 
voltant d’una taula van menjar i van celebrar un sopar, quan Jesús va 
aixecar per damunt dels caps el pa i el vi i els va oferir a ells i a una 
nova humanitat, basada en el seu manament de l’amor. Ara ens toca a 
nosaltres, des de la senzillesa de la fe, de sortir a ajudar a fer aquesta 
història. Ho fem des de la pregària, l’almoina i l’acció gratuïta cap als 
altres, “especialment els més pobres, els més febles, els més petits”.

Mn. Jaume Mayoral
Delegat episcopal de Càritas
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Radiografia 
• Acollida a 118 famí-
lies, amb ajuts direc-
tes per 7.941 euros
• 15.000 quilos 
d’aliments recollits 
• S’han recuperat més 
de 3.000 quilos de 
roba
• Amb l’ajut de 13 
voluntaris

Nou centre a Puigcerdà
Càritas va obrir un nou centre a Puigcerdà el setembre del 
2012. Pensat per a tota la població de la Cerdanya, té l’objectiu 
de dignificar el servei a les persones en risc d’exclusió i ajus-
tar-se a les necessitats de la zona. Gràcies a aquest nou local 
s’ha posat en marxa el programa de formació i inserció socio-
laboral, pel qual van passar 24 persones el 2012. El projecte 
ha estat possible gràcies a la donació d’un veí de Puigcerdà, 
el senyor Piera Puig. El local està situat al carrer Querol, 3, 
als baixos, on s’ha dut a terme la redistribució dels espais, 
l’actualització de les instal·lacions elèctriques i de calefacció i 
les millores necessàries per dur a terme les activitats.



El nou espai a Puigcerdà 
de Càritas d’Urgell ofereix 
un conjunt d’activitats i 
projectes amb l’objectiu de 
pal·liar les conseqüències de 
la pobresa i l’exclusió social 
i de treballar a favor de la 
inserció dels col·lectius vul-
nerables. S’hi ofereixen els 
programes amb què Càritas 
treballa amb els més dè-
bils i exclosos de la nostra 
comunitat: tallers i cursos 
de formació d’adults i ser-
vei d’orientació a persones 
sense feina; grups de reforç 
educatiu per a infants; un 
centre de dia per a adoles-
cents (12 a 14 anys); suport 
psicològic, social i espiri-
tual a persones o famílies; 
serveis d’atencions i ajuts i 
la promoció i tutela de dos 
grups de voluntaris que 
col·laboren amb el progra-
ma d’infància i adolescència.

Càritas d’Urgell ha atès 
unes 80 famílies en risc 
d’exclusió a Puigcerdà.



En l’acte d’inauguració del nou local de Càritas a Puigcerdà, 
l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, va  beneir 
les instal·lacions. Hi van ser presents també els represen-
tants de les institucions polítiques locals de la Cerdanya. 

Sense renunciar a la missió de treballar amb els més dèbils 
i exclosos de la comunitat, aquest nou centre neix amb la vo-
cació de ser un espai de dinamització social, obert a tothom, 
al servei de la comunitat de Puigcerdà i de la Cerdanya.



Mantenim la solidaritat
Càritas d’Urgell ha continuat incrementant el percentatge 
d’ajudes econòmiques directes que ha facilitat a les famílies 
aquest 2012 malgrat les dificultats que imposa la important 
recessió econòmica a les comunitats cristianes. Per zones, 
a Balaguer s’ha hagut de fer l’esforç més notable i s’ha in-
crementat en un 293% l’ajut econòmic que es va donar l’any 
anterior. S’hi han atès 636 famílies. A Puigcerdà s’ha do-
nat acollida a 142 famílies i l’ajut econòmic s’ha apujat d’un 
42%. A la Seu d’Urgell, l’ajut s’ha incrementat en un 119% i 
s’han ajudat 175 famílies.

Al llarg del 2012, s’han ajudat 2.116 famílies en el marc 
dels diferents projectes i programes, ja sigui a través dels 
programes d’atenció i suport, de projectes d’aliments soli-
daris o bé de projectes de suport als infants i joves, reforç 
escolar i de formació i integració en el món laboral per a 
adults. En total, l’acció social de Càritas d’Urgell ha atès 
2.116 persones en les 14 poblacions on hi ha Càritas parro-
quials i/o centres d’activitats: un 64,4% més que el 2011. 

S’ha incrementat la informació 
sobre les atencions a través de 
l’augment d’assessorament legal i 
han augmentat molt notablement 
els punts d’acollida i el nombre de 
persones ateses en aquests punts 
(un 59,1% respecte del 2011). 
L’esforç per acostar el suport a 
qui més ho necessita s’ha posat de 
manifest en l’augment d’activitats 
de formació i inserció sociolaboral 
al Centre Sant Domènec de Ba-
laguer i al nou centre d’atenció 
a Puigcerdà. Aquestes activitats 
d’inserció i formació han augmen-
tat en un 63,8% respecte del 2011. 

L’esforç per tractar de fer una 
societat millor, més justa, més 
solidària i més sostenible s’ha 
mantingut en àrees més enllà 
del suport humà: en l’àmbit de 
la solidaritat ambientat s’han 
recollit 148.723 quilos de roba i 
s’han tornat a la vida útil a tra-
vés de la venda de segona mà a 
tota la xarxa de robers i a la bo-
tiga Grapats 19.120 quilos.

Josep Casanova Obiols
Director voluntari Càritas Urgell

Càritas d’Urgell ha millo-
rat la qualitat assistencial 
a la població necessitada. 
S’ha augmentat el nombre 
de punts d’atenció i acolli-
da, que s’han dotat de més 
assessorament legal. A més, 
s’han pogut incrementar 
notablement les activitats 
de suport que permeten la 
reinserció sociolaboral de 
les persones que es troben 
sense feina.

Com són les famílies ateses 
per Càritas d’Urgell? En 
un 48,5% són parelles amb 
fills; en un 21,3% són perso-
nes soles que demanen su-
port i en un 16,6%, famílies 
monoparentals. La mitjana 
d’ingressos de les famílies 
ateses per Càritas d’Urgell 
és de 426 euros mensuals. 
Un 38,6% viu amb ingres-
sos inferiors als 500 euros 
al mes. Cal destacar que un 
27,6% viu amb menys de 
100 euros al mes i un 3,7%, 
amb menys de 300 euros.

Tipus d’ingressos 
famílies ateses   
• 18,3% treball legal
• 15,8% economia 
submergida
• 24% prestacions 
contributives
• 17,5% prestacions 
no contributives 
• 24,4% no tenen 
ingressos

Pobresa severa   
4 factors d’aquests 9:

(no poder o no tenir) 
• escalfar la llar
• menjar proteïna 
• anar de vacances
• assumir despeses
• pagar l’habitatge
• nevera / telèfon / 
cotxe / televisió

La realitat social
Els indicadors de la situació de pobresa a Catalunya no 
cessen d’augmentar i ara per ara ja hi ha cinc vegades 
més pobres severs que fa quatre anys. Així ho destaca 
l’informe Insocat, de les Entitats Catalanes d’Acció So-
cial (ECAS). Les xifres són esfereïdores: el 60% de les 
llars passa dificultats per arribar a final de mes i la taxa 
de risc de pobresa creix, sobretot entre els menors de 16 
anys. La població catalana en situació de pobresa severa 
ha passat de l’1,15% al 4,98%. La taxa total de risc de 
pobresa a Catalunya voreja el 20% de la població, encara 
que en menors de 16 anys arriba fins a gairebé el 25%.



DaDes econòmiques 2012

ingressos
Ingressos activitat pròpia

Vendes roba, productes 
comerç just i altres 78.980,68 15,81%
Col·lectes i aportacions 60.591,75 12,13%
Socis i donants 78.506,16 15,72%
Promocions, 
activitats voluntaris, 3.046,22 0,61%
Fons traspassats al resultat 79.301,55 15,88%
Convenis 
organismes oficials 175.643,44 35,16%
Convenis entitats privades 23.418,31 4,69%

Total ingressos 2012 499.488,11 100,00%

despeses
Programes socials 341.570,93 69,20%
Formació 
i inserció sociolaboral

63.540,26 12,87%

Infància i joventut 68.914,26 13,96%
Centre català solidaritat 20.102,59 4,07%
Acollida i suport 189.013,82
Execució 57.221,56 11,59%
Ajudes 131.792,26 26,70%
Programes de comunicació 
i participació

58.228,52 11,80%

Pla de voluntariat 47.201,97 9,56%
Difusió i sensibilització 11.026,55 2,23%
Programa roba solidària 58.008,37 11,75%
Administració i estructura 35.824,30 7,26%
Personal 8.769,91 1,78%
Compres, serveis exteriors 
i amortitzacions

27.054,39 5,48%

Total recursos emprats 2012 493.632,12 100,00%
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Agramunt 9 6 15

Artesa 47 47

Balaguer 230 9 38 48 311 7 643

Bellvís 60 18 19 97

Guissona 90 25 30 41 186

Linyola 20 20

Organyà 6 6

Pobla Segur 14 25 15 54

Ponts 17 17

Puigcerdà 24 5 118 15 162

Seu d’Urgell 24 175 167 366

Sort 3 3

Tremp 93 93

Vielha 6 21 294 83 3 407

2012 260 125 9 38 102 29 90 294 774 395 2.116

2011 166 154 17 32 130 0 153 0 458 252 1.362Auditat per:



Formació 
Per evitar el risc d’exclusió 
social Càritas d’Urgell aju-
da a ser autònoms amb 
programes d’aprenentatge, 
acompanyament, formació i 
inserció per a totes les edats. 
L’accés al món laboral és una 
de les estratègies principals 
d’integració social. El 2012 
han passat pel nostre pro-
grama de formació i inserció 
sociolaboral 385 persones. El 
programa es du a terme en 
sis poblacions del nostre bis-
bat, amb cursos de formació 
bàsica i especialitzada i el 
servei d’orientació laboral.

El Centre Sant Domènec de 
Balaguer organitza cursos 
i ofereix formació humana i 
curricular, des del bàsic fins 
al més complex. Els infants 
i joves són un dels primers a 
notar les mancances econò-
miques de la família i els 
ajudem amb tres projectes:

Dades i formació  
• 385 persones al pro-
grama de formació i 
inserció laboral en 6 
poblacions del bisbat
• 29 voluntaris per 
atendre 102 infants
• 9 joves en l’hort de 
Sant Domènec 
• 38 infants al casal 
d’estiu



-Reforç educatiu: adreçat a 
infants de 6 a 12 anys en 
quatre poblacions del bisbat. 
Es realitza a través de vo-
luntaris capaços d’atendre 
les necessitats educatives 
i les habilitats socials dels 
infants. El 2012 se n’han be-
neficiat 102 infants i hi han 
col·laborat 29 voluntaris.

-UEC: es realitza a Balaguer 
i cerca orientar, educar i do-
nar estratègies a nois i noies 
de 14 a 16 anys. El curs an-
terior han passat pel projec-
te 9 nois i noies. Enguany, 
ha estat un èxit l’activitat 
conjunta al Taller Estel de 
conreu de l’hort de Sant 
Domènec.

-Casal d’estiu: s’han atès 38 
nens i nenes durant el mes 
de juliol a la ciutat de Ba-
laguer, en què se’ls ha ofert 
un espai matinal on poder 
reforçar l’estudi i realitzar 
activitats de lleure. S’han 
repartit 380 esmorzars.





Aliments i roba solidaris
Els aliments són una de les primeres demandes que fan 
les persones que arriben a Càritas. El bisbat disposa de 
13 punts de distribució, que es forneixen amb aliments ex-
cedents de la UE (126 tones) i de la solidaritat ciutadana 
(82 tones) i que s’han repartit a 1.043 famílies. En aquest 
projecte participen 44 voluntaris a tot el territori.

Els ajuts econòmics directes s’han vist complementats pels 
serveis de banc d’aliments que tenen les poblacions més 
importants. Destaquem els projectes Àgape, a Balaguer; 
Aliments per la Solidaritat, a la Seu d’Urgell, i el nou cen-
tre a Puigcerdà. 

El 2012 es van recollir més de 
148 tones de roba en 34 punts 
del bisbat i se n’han reciclat 
més de 19, que s’han retornat 
a la vida útil en els nostres lo-
cals i a la botiga Grapats (a la 
Seu). La resta s’ha destinat al 
reciclatge industrial.

Apostem pel Comerç Just, 
que és un moviment que 
busca canvis en les fomes de 
produir, comercialitzar i con-
sumir, perquè el món sigui 
més sostenible.



Ànima i motor de Càritas
Els voluntaris i voluntàries són l’ànima i motor de Càritas: 
col·laboren en l’execució dels diferents projectes i fan que 
sigui possible la seva articulació. Han estat 221 les perso-
nes que han posat a disposició de Càritas el seu temps per 
ajudar els que més ho necessiten.



acompanyament  

• Un grup de volun-
taris acut a les resi-
dències de Bellvís i 
Guissona per acom-
panyar els avis en 
diferents activitats. 
Hi han participat 18 
voluntaris i es van 
atendre durant el 
2012 uns 90 padrins

Suport a qui pateix
Càritas d’Urgell ofereix suport a les persones i famílies 
que pateixen problemes, dificultats o malalties per mitjà 
d’un acompanyament i un recolzament psicològic, legal, 
social i espiritual. Ho fem a través de tres projectes:

Familiar: atenció individualitzada preferent a famílies que 
necessiten asistència psicològica, social i espiritual. El ser-
vei funciona a la Seu i Puigcerdà i es van atendre 29 casos.

Legal: assessorament laboral, en tràmits d’estrangeria i 
d’habitatge a Vielha. El 2012 es van atendre 294 persones.



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

www.caritasurgell.cat 

caritas.cdurgell@caritas.es




