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Què fas amb el teu germà?
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PRESENTACIÓ
A Mi em trobareu en els pobres, els qui passen fam i set, van des-
pullats, estan malalts o a la presó..., ens assegura Jesús. “Tot allò 
que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu 
a mi!” (Mt 25,40). Per això no podem deixar de preocupar-nos 
pels empobrits i necessitats, ja que són germans nostres, i el 
Crist habita en ells, s’ha identifi cat amb ells. Aquest és el motiu 
més fonamental de la Instrucció Pastoral “Església, servidora 
dels pobres” (abril 2015) que hem aprovat els Bisbes de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

En aquest document, els bisbes volen compartir, amb els fi dels 
i amb els qui desitgin escoltar la nostra veu, la preocupació da-
vant del patiment generat per la greu crisi econòmica, social i 
moral que afecta la societat catalana i espanyola i també la nos-
tra esperança pel testimoni de tants membres de l’Església, com 
Càritas, que han ofert el millor de les seves vides per atendre els 
qui més patien les conseqüències de la crisi.
El document està estructurat en quatre parts. Comença analit-
zant la situació social actual (1) i els factors que es troben en el 
seu origen i l’expliquen (2). Seguidament s’hi enumeren els prin-
cipis de la Doctrina social de l’Església que il·luminen la realitat 
(3) i s’ofereixen propostes i camins d’actuació des de la fe (4).

En la conclusió, els bisbes intentem revifar un cop més l’espe-
rança dels que pateixen les conseqüències de la greu crisi actual 
i ens posem al costat d’ells quan diem: “Estem amb vosaltres; 
junts en el dolor i en l’esperança; junts en l’esforç comunitari per 
superar aquesta situació difícil”. 
També, al mateix temps, agraïm l’esforç dels qui viuen la caritat 
amb el proïsme i animem a imitar-los, no només en les relacions 

quotidianes sinó també en les 
relacions socials, econòmi-
ques i polítiques.

És el que testimonia i fa pa-
tent aquesta Memòria de Cà-
ritas de la Diòcesi d’Urgell 
2014 que teniu a les mans.

Donem gràcies a Déu, llo-
em-lo, perquè enmig del do-
lor l’Esperit Sant fa sorgir 
persones bones, que estimen 
amb obres i de veritat. El do-
cument episcopal “Església, 
servidora dels pobres” està 
cridat a orientar i ajudar els 
creients i les comunitats cris-
tianes en el treball caritatiu 
del moment actual, sigui des de Càritas parroquials i diocesana 
–sobretot a la nostra Diòcesi d’Urgell–, com des d’altres serveis 
de Congregacions religioses o d’altres institucions.

Tots i tot al servei i ajuda dels pobres, per eradicar la pobresa. 
“La caritat de Crist ens urgeix!” (2Co 5,14), diu St. Pau, i el 
Papa Francesc ens ho acaba de recordar amb força: “La pobresa 
és el centre de l’Evangeli. Jesús va venir a predicar als pobres. Si 
traieu la pobresa de l’Evangeli no entendreu res”.

+Joan-Enric Vives, 
Arquebisbe d’Urgell
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Càritas d’Urgell és membre de la Confederació Càritas Espanyola, de Càritas Catalunya

i del Patronat de la Fundació Centre Català de la Solidaritat

Càritas d’Urgell és propietària de la societat Nougrapats E.I. SLU
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Delegat Episcopal Mn. Jaume Mayoral Martí
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Secretari General Carles Martín Neira

Representant del Consell Marta Fortuny Daviu
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Càritas Diocesana d’Urgell és una entitat

no lucrativa, d’acció social de l’Església Catòlica.

Realitzem un servei desinteressat, lliure, voluntari

i responsable en benefi ci de la comunitat.
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Hem atès 2.552 persones
En marxa 40 projectes 
d’acompanyament, acollida, 
ajuts escolars, reforç educatiu, 
formació d’adults, inserció 
sociolaboral. 

S’han invertit 619.945 euros
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2.552 
persones 

beneficiàries

INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA

733 infants becats 
amb 79.192,45 euros

10 municipis
36 escoles

SERVEI 
D’ATENCIONS
928 famílies han rebut 
180.000 euros 
en ajudes monetàries
Un 4% + persones 
ateses
11 punts 
d’atenció

389 beneficiaris en 3 projectes 
(Activa’t, Activa’t jove, 

Formació adults)
Un 38% tenen menys de 35 anys

33 insercions sociolaborals

RESIDU TÈXTIL
176.000 kg de roba recollits

41 contenidors en 22 municipis
4.792 kg de roba 

recuperada

1.394 famílies ateses
258.000 kg d’aliments 

en 9 municipis
176 kg x família

DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTS
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11 professionals contractats en 
5 centres i 263 voluntaris 
en 11 projectes implantats 
en 20 punts diferents

EQUIP HUMÀ

SENSIBILITZACIÓ
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SUPORT GENT GRAN

Hi han participat 

90 avis i 18 voluntaris

ACOMPANYAMENT FAMILIAR

Un 45% + de participants

Hi han participat 146 persones

FORMACIÓ 
I INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL
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QUÈ FAS AMB EL TEU GERMÀ? TREBALLEM PER UNA MISSIÓ,
AMB UN PLA D’ACCIÓ
Renovem el nostre compromís i la confi ança 
en què un altre món és possible i necessari.

Sense quedar-nos en la compassió de qui so-
freix hem pres el nostre compromís. Sense 
límits d’edat ni condició. Compromís amb la 
realitat que volem crear, i per tant, amb la 
construcció d’una nova mentalitat per com-
prendre i viure la comunitat, i en la defensa 
dels drets de tots. No reduïm la solidaritat a 
un simple gest. Tenim el gest, i tenim l’acti-
tud i l’acció.

La desigualtat en la distribució dels ingres-
sos s’ha accentuat, la precarietat s’ha instal-
lat en la vida quotidiana, l’atur afecta de 
manera radical als més joves i als majors de 
45 anys. I les polítiques d’ocupació són poc 
efi cients.

Per això, per què volem claredat i efi càcia, 
defi nim el nostre pla d’acció com una eina 
de treball. 
No ens posem límits: l’ajut es pot donar en 
qualsevol circumstància, a qualsevol edat, 
en un intercanvi intergeneracional entre pe-
tits i grans, entre fràgils i forts. És l’entesa, 
la que ens portarà lluny com a comunitat. 
Volem i podem desenvolupar la missió del 
servei encomanat de manera coherent amb 
la nostra identitat i amb els pilars de l’acció.

 Els eixos de l’acció que dissenyem ens aju-
den a vertebrar la nostra acció com un tot 

global del nostre SERVEI, i fan que la mis-
sió sigui concreta i s’implanti amb efi ci-
ència. Tots els eixos actuen de forma trans-
versal i vertical alhora i, al mateix temps, 
interactuen entre ells.

El pla de formació i participació actua 
com un canal pel desenvolupament del com-
promís personal i comunitari. És l’eina per 
construir coneixements, sentiments, i valors 
compartits de l’organització, pel desenvolu-
pament de la dimensió de servei i d’experi-
ència comunitària, per la promoció de les 
persones “agents de Càritas”, i per la crea-
ció de cultura d’organització i de treball en 
equip.

El pla de comunicació i conscienciació 
és el instrument insubstituïble per assolir la 
nostra coherència missional i el canal per la 
transmissió de la nostra missió transforma-
dora.

El Pla d’acció social És el marc d’actuació 
en serveis i projectes d’ intervenció social de 
la nostra Càritas. La funció del pla d’acció 
social És possibilitar la dimensió de l’acolli-
ment i l’acompanyament, facilitar l’ajuda a 
les persones en situació de necessitat, dis-
senyar els projectes amb les seves tasques, 
crear i desenvolupar projectes adequats a 
les necessitats d’ara, harmonitzar l’acció so-
cial en tots els àmbits de l’organització amb 
el model d’acció comú.

El pla d’estudi i anàlisis condueix l’anà-
lisi de la nostra realitat social i la refl exió 
del que fem i com ho fem. Promou l’aprofi -
tament del coneixement amb les nostres ac-
tuacions (assumeix que el coneixement està 
en l’acció i al mateix temps l’acció aporta 
coneixement).

Sr. Josep Casanova,
Director Voluntari de Càritas d’Urgell
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FORMEM EMPRENEDORS SOCIALS: PROJECTES ACTIVA’T

Balaguer

En el programa de formació i inserció socio-
laboral que s’ha dut a terme al centre Sant 
Domènec hi han participat 200 persones, 127 
d’elles dones, que han rebut orientació laboral 
o bé que han participat en els diferents tallers 
de noves tecnologies, de llengua, de capacitació 
per la recerca de feina, de neteja, de costura de 
fontaneria, de soldadura o de cuina. S’hi han 
dedicat 1.388 hores d’atenció i tallers, al que hi 
ha hagut un alt nivell d’assistència, del 80%.
Es cerca treballar més en la motivació i en 
cercar espais de suport i ajuda als aturats, 
donant suport al col·lectiu jove, el més afectat 
per la manca de feina.

Puigcerdà

Al centre de Puigcerdà, 66 persones, 48 d’elles 
dones, han participat en els tallers de formació 
i inserció laboral i s’hi han dedicat 286 hores 
d’atenció i tallers en noves tecnologies, en 
aprenentatge de la llengua i en protocols de 
neteja. Hi hagut un 12,5% d’insercions. Una 
part important de les persones ateses són 
immigrants al territori, que són las que tenen 
més fragilitat com a col·lectiu a l’hora de trobar 
una feina. Cerquem millorar les prestacions 
de tallers orientats a les habilitats pròpies, 
l’autoestima i l’ocupabilitat, perquè el projecte 
de Càritas són les persones.

La Seu d’Urgell

L’Activa’t jove del centre Sant Ot ha donat 
resposta a un grup de joves que estaven 
desatesos i hem acomplert la missió de fer-
los visibles, millorar la qualitat de vida dels 
joves donant-los una ocupació, s’ha millorat 
la interacció amb l’entorn i l’acompanyament 
a les famílies. Hi han participat noies i nois 
de 17 a 27 anys d’edat que han fet 434 hores 
d’activitats formatives i que han pogut dur a 
terme activitats prelaborals, en l’entorn del 
tèxtil i la seva manipulació i també participant 
en activitats de difusió de la tasca de Càritas. 
Cerquem afavorir la igualtat d’oportunitats i 
donar d’eines d’inserció al món laboral.
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Objectius del nou 
projecte:
Facilitar l’accés al mercat de treball or-
dinari dels participants del projecte

Promoure activitats per fomentar 
l’ocupabilitat de col·lectius desfavorits.

Gestionar, potenciar i dignifi car l’en-
trega social dirigit a facilitar roba i equi-
pament de la llar a famílies amb escas-
sos recursos econòmics. 

Promoure els valors emergents del 
consum responsable i la sostenibilitat 
planetària.

Forma jurídica
És una SLU (societat limitada soci únic), registrada com a empresa d’inserció al Departament 
d’Empresa i Ocupació, amb el número 76, controlada per Càritas diocesana d’Urgell al 100%. El 
seu administrador únic és el Josep Casanova Obiols, director de CDU, els seus objectius socials 
són amplis, com una empresa de serveis diversos. El domicili social és: Av. Guillem Graell 24, La 
Seu d’Urgell. El capital social és de 308.706,00 euros i es va constituir el 25/06/2014.

La proposició de valor del nou projecte:
Economia social: Emprenedors i generadors d’ocupació amb 
la creació de nous serveis. Benefi ci social molt defi nit amb la 
creació de processos d’acompanyament sociolaboral. Més re-
cursos per protegir la ocupabilitat de col·lectius desfavorits 

Economia circular: amb la reutilització del tèxtil i altres simi-
lars allarguem la vida útil de la roba.

La transformació de la societat amb els valors emergents, 
com el consum responsable, la sostenibilitat ambiental, la parti-
cipació i la implicació de la societat amb un model de negoci en 
què l’impacte social i el rendiment van de bracet i es retroalimen-
ten, i al mateix temps el consumidor, amb les seves eleccions, decideix com vol que sigui el món.

Valor afegit al servei de Càritas d’Urgell, amb la dignifi cació de l’entrega social de la roba, la 
millora del programa laboral i la creació de nous espais de participació de voluntaris.

NOUGRAPATS: CARITAS INNOVA AMB  UN NOU PROJECTE PER TREBALLAR 
PER I AMB LES PERSONES.
Aquest és un projecte empresarial d’economia social i economia 
circular, promogut per Càritas d’Urgell. La nova proposta de model 
de negoci, es preocupa del medi ambient i alhora, crea llocs de treball 
d’inserció. Cerca tancar el cicle d’obtenció de recursos al servei de la 
promoció de les persones en situació de vulnerabilitat social.

La missió del nou projecte es donar oportunitats laborals reals a 
persones que es troben sense feina mitjançant una experiència real de 
treball, la millora professional amb itineraris de formació personalitats, 
i al mateix temps reorientar les tasques actuals de Càritas amb la roba 
cap a un model d’economia social.
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Balanç de situació 31-12-2014
ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT 91.604,63
 I. Immobilitzat intangible 1.505,00
 1. Desenvolupament marca i disseny 1.505,00
 II. Immobilitzat material 87.577,42
 1. Terrenys i cosntruccions 73.261,96
 2. Instal·lacions tècniques, i altre imm. mat. 14.315,46
 V. Inversions fi nanceres a llarg termini 2.522,21
 5. Altres actius fi nancers: fi ances 2.522,21
B) ACTIU CORRENT 253.387,85
 II. Existències 5.193,25
 1. Comercials 545,17
 6. Avançaments a proveïdors 4.648,08
 III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar 28.876,25
 1. Clients per vendes i prest. serveis 12.071,95
 6. Altres crèdits amb les Admin. Públiques 16.804,30
 VII. Efect. i altres act. líquids equivalents 219.318,35
 1. Tresoreria 219.318,35

TOTAL ACTIU 344.992,48

PASSIU
A) PATRIMONI NET 308.285,48
A-1) Fons propis 308.285,48
 I. Capital 308.706,00
 VII. Resultat de l’exercici -420,52
C) PASSIU CORRENT 36.707,00
 V. Creditors comerc. i altres comptes per pagar 36.707,00
 1. Proveïdors 26.428,80
 3. Creditors diversos 472,66
 6. Altres deutes amb les Admin. Públiques 9.805,54

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 344.992,48

Infraestructura i altres 
inversions projectades 
2014-2015

Nougrapats estarà situada en una nau 
industrial de 570 m2, situada a l’Avinguda 
Guillem Graell, 24 de La Seu d’Urgell. 
La seva fi nalitat és la recollida, selecció, 
adequació i emmagatzematge de roba 
per la venda, posar en marxa una nova 
bugaderia eco, oferir serveis de neteja 
integrals, i establir-hi la direcció i els 
serveis administratius. 

Al novembre del 2014 es van iniciar les reformes de la nau industrial per 
habilitar: ofi cines, zona de recepció, zona de selecció i manipulació de la 
roba, bugaderia eco, magatzem roba, zona de assecat i zona d’expedició, 
amb una previsió de fi nalització a l’abril de 2015.

Total pressupost previst per reforma i equipament nau: 328.000,00 euros. 

Nova Botiga i Club Grapats

Es preveu l’obertura de la nova 
botiga Grapats en un altre local 
situat a l’Avda. Salòria 34, més 
gran. L’actual botiga es reconver-
tirà en un Club Grapats: un espai 
interactiu en el qual les persones 
aprenen costura i fan manuali-
tats amb la reutilització tèxtil i 
alhora es crea un espai de relació 
afectiva. La inversió aproximada 
es preveu de 100.000 euros.
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2.552 persones ateses
12 Càritas Parroquials
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Els percentatges han estat extrets del programa d’acollida sobre un univers de 928 persones.

OBSERVATORI DE LA REALITAT SOCIAL DE CÀRITAS D’URGELL 2014



“Cada cristià i cada comunitat són cridats a ser instruments de Déu per a 
l’alliberament i la promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-se 
plenament en la societat; això suposa que siguem dòcils i atents per escoltar el 
clam del pobre i socórrer-lo”. 

Papa Francesc, Evangelii Gaudium nº 187

Càritas demana que celebrem, 
visquem, col·laborem i preguem 
per la Caritat amb el suggerent títol 
de “Què fas amb el teu germà?”. 
Darrere aquest eslògan hi ha 
una gran interpel·lació per a tots 
nosaltres, una pregunta directa al 
cor i a la nostra vida com a creients. 
Aquest germà que viu en primera 
persona l’explotació, la immigració, 
el rebuig, la manca d’oportunitats, 
la marginació... i mentrestant molts 
de nosaltres ho vivim des de la 
distància, com a vacunats davant les 
mancances de la nostra societat.
Semblaria que tenim les fi nestres del 
nostre cor tancades al món que ens 
envolta, estem contents i tranquils 
a casa nostra, tenim de tot, malgrat 
la crisis econòmica i social que 
viuen els altres. En aquest panorama 
l’Església ens crida i ens diu que ens 
cal viure l’Esperança activa, així ens 
ho recorden els bisbes en aquest 
esplèndid document que hem de 
fer nostre “Església, servidora del 
pobres”, on ens diu “us demanem 
a tots que continueu l’esforç per 
superar aquesta situació i mantingueu 

viva l’esperança”.
Nosaltres estem famolencs del 
seu Cos perquè ens inunda un 
materialisme que no entén de pobresa 
i d’injustícia. Necessitem alimentar el 
nostre esperit per poder fer créixer la 
nostra fraternitat, només així podrem 
“estimar i fer viure la justícia”, només 
així podrem ser la mà generosa que 
aculli als necessitats, tal com ens 
demana el punt 4.1. de les nostres 
Prioritats Pastorals. Només així 
podrem construir, amb els altres, 
una fraternitat compromesa amb les 
persones, amb totes les persones i 
de retruc també amb els seus drets. 
El lema d’enguany és un estil de vida 
per omplir-nos d’esperança, obrir les 
fi nestres del nostre cor a allò que 
estimem, fem i somiem. 
Comencem a fer aquest gran canvi 
i no ens oblidem de lloar el Senyor 
sagramentat i no oblidem d’ajudar 
amb la nostra pregària i almoina el 
Sagrament viu i transformador de 
l’Amor que és Càritas.

Mn. Jaume Mayoral, Delegat 
Càritas

L’ALIMENT DE LA NOSTRA FRATERNITAT

Col·labora amb nosaltres
www.caritasurgell.cat

Fes-nos arribar aquesta butlleta (plaça Pati Palau, 4 - 25700 La Seu d’Urgell)

Vull Participar (assenyala l’opció que creguis oportuna)

com a soci de Càritas amb una aportació de:

amb caràcter:

En/Na:

Adreça:

N.I.F.: CP:

Ciutat:

Província:

Telèfon: Mòbil:

E-Mail:

15€ 30€ 50€

Mensual Trimestral Anual Puntual

€

Formes de pagament:

Transferència bancària al número: ES36 2100 0018 17 0200 516 790

Desitjo rebre un certificat de donatiu

Domiciliació bancària:    IBAN Entitat

Oficina DC Núm Compte

Data   /          /

Signatura,

d’UrgellCàritas
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4 TOTAL RECURSOS  INVERTITS 2014 619.945,00

ACCIÓ SOCIAL 302.359,00
Prog.  Laboral: 110.340,00
Prog. Infància i Joventut: 92.766,00
Prog. Acollida: 84.630,00
Programa Economia Social: 14.623,00

AJUDES 194.130,00
Ajuts Socials: 180.480,00
Cecas i altres: 11.445,00
Tifó Filipines: 2.205,00

PLA DE VOLUNTARIAT 36.476,00

GRAPATS 42.230,00

ADMINISTRACIÓ i ESTRUCTURA 25.912,00

COMUNICACIÓ 18.838,00

 TOTAL  RECURSOS CAPTATS 2014 633.564,42

INGRESSOS ACTIV. PROPIES 310.191,64
Socis i donants: 95.898,54
Col·lectes i aportacions  parroquials: 78.417,34

Vendes roba i altres ingressos: 54.574,21
Fons propis traspassats a resultats: 81.301,55

CONVENIS AMB ORGANISMES PÚBLICS 265.503,90

CONVENIS AMB ENTITATS PRIVADES 57.868,88

Auditat per: 

ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA 4%

COMUNICACIÓ 3%

ACCIÓ 
SOCIAL 49%

AJUDES 31%

VOLUNTARIAT 6%

GRAPATS 7%

INGRESSOS
ACTIVITATS
PRÒPIES 49%

CONVENIS ENTITATS
PRIVADES 9%

CONVENIS
ORGANISMES
PÚBLICS 42%
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 Suport a infants

Els infants i joves són el col·lectiu més fràgil de la societat, i si volem 
ser coherents amb el nostre model d’acció els seguirem prioritzant 
en els propers anys. En el programa d’infància i adolescència 
han participat 733 menors en 4 projectes desenvolupats en 10 
poblacions. Els nostres projectes són en un 75% en formació i 
educació alhora: valors i convivència i suport curricular. També 
s’han fet ajuts al menjador i a la compra de llibres. 

S’han fet 859 hores d’atenció, que han dut a terme 32 voluntaris 
en reforç educatiu durant el curs lectiu. A l’estiu l’any 2014 s’han 
fet 455 hores de Casal de lleure i formatiu i s’han distribuïts 1.415 
esmorzars, 450 berenars i 450 dinars.

 Suport a joves

Les aules de suport a joves són un dels objectius perquè és un 
grup humà especialment tocat pel desànim i per la manca de 
perspectives, al que cal donar valors i acompanyar en el camí 
d’entrada en l’espai laboral. Per això cerquem promocionar 
activitats i ajuts. Si volem un canvi de model social ho hem de fer 
des de la base. Els 56% dels menors atesos en les aules i reforç són 
fi lls de famílies espanyoles. En la UEC, els alumnes han fet 915 
hores lectives, 46 hores extracurriculars i els joves han col·laborat 
en les activitats de Càritas. En aquest darrer curs, han millorat els 
resultats escolars i un 67% han obtingut el títol de graduat en ESO 
i han passat de curs.

PROGRAMA INFÀNCIA I JOVENTUT
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4 EL TREBALL EN 
XARXA: SANT OT,
EL NOU CENTRE
A LA SEU D’URGELL

 Estem optimitzant els nostres recursos i po-
tencials a través del treball en xarxa i la crea-
ció d’una sèrie de centres que millorin l’oferta 
de serveis a les persones. Aquest tipus d’infra-
estructura s’està mostrant molt útil: del total 
de persones o famílies ateses en els diferents 
àmbits de Càritas d’Urgell el 2014, la majoria 
es van atendre entre els centres de Sant Domè-
nec de Balaguer, el de Sant Ot a La Seu d’Urgell 
i el de Puigcerdà. Aquest model de funciona-
ment, ideat per ser un recurs dinamitzador del 
pla d’acció i del pla de voluntariat, ens fa valo-
rar de forma positiva la seva idoneïtat i també 
l’ oportunitat d’estendre el model.

Inauguració del centre Sant Ot

El 14 de novembre es va inaugurar el nou lo-
cal de l’entitat a La Seu d’Urgell, un espai que 
aglutina les activitats de formació i suport i 
també les atencions a persones i famílies. 

L’acte d’inauguració va ser presidit per l’Ar-
quebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, 
Mons. Joan-Enric Vives i hi van assistir l’Alcal-
de de la ciutat i nombrosos representants de 
institucions i associacions. A La Seu d’Urgell, 
es concentren els projectes d’atenció a famíli-
es; el Projecte Aula Suport; projectes de for-
mació, el projecte Nou Grapats de reinserció 
laboral i els serveis centrals d’administració 
de l’entitat.
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Balaguer. 50 voluntaris.
Plaça Josep Carner Ribalta, s/n
25600 Balaguer
T. 973 44 33 20
balaguer.cdurgell@caritas.es

Puigcerdà. 24 voluntaris
C/Querol, 3
17520 Puigcerdà
T. 972 14 01 74
puigcerda.cdurgell@caritas.es

La Seu d’Urgell. 33 voluntaris
C/ Bisbe Guitart, 27-29
25700 La Seu d’Urgell
T. 973 36 08 15
laseu.cdurgell@caritas.es

Vielha 28

Sort 1

La Pobla de Segur 26

Tremp 6

Puigcerdà 19

Ribes de
Fresser 5La Seu d’Urgell 36

Organyà 1

Ponts 6

Artesa 7

Guissona 33

Agramunt 9

Balaguer 50

Bellcaire 1

Bellvís 13
Linyola 17

Voluntariat 

Hem potenciat la riquesa del voluntariat perquè és la que dona sentit a la nostra identitat. Som 263 volun-
taris. Voluntaris i personal remunerat són considerats treballadors per igual. Per tant, hem començat a tre-
ballar en la tasca de participació i implicació, de presa de consciència, a través d’una bona comunicació 
interna i externa. A la recerca de la màxima cooperació, la captació de recursos i socis i l’enfortiment de 
la base social. Si treballem en xarxa, l’efectivitat és més alta i l’ implicació de tots superior.

TREBALL EN XARXA: 
MAPA DELS PUNTS 
D’ATENCIÓ
I VOLUNTARIAT



PEUSA

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

Obra Social
Fundació  la Caixa

“El FSE invierte en tu futuro”
Fondo Social Europeo

Unión Europea

Pati Palau, 1-5

25700 La Seu d’Urgell

T. 973 351 266

caritas.cdurgell@caritas.es

www.caritasurgell.cat


