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5 ÒRGANS DE GOVERN - CÀRITAS D’URGELL
Seu Social: Pati Palau, 1 25700 La Seu d´Urgell (Lleida)

CIF: R2500283C

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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Cecilia Fernández Bontempini Guissona

Montserrat Juanmartí Solé La Pobla de Segur

Lluis Anton Nodar Guitart La Seu d’Urgell
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Conchita Lloret Laya Ponts

Pepita Torrent Martí Puigcerdà

Mª Teresa Manrique Martí Ribes de Fresser

Josep Rábade Fernández Sort

Josep Manel Fondevila Toló Tremp
Susana Argelich Matarín Vielha

Presidència

President Mons. Joan-Enric Vives i Sicília

Delegat Episcopal Mn. Jaume Mayoral Martí

Direcció

Director Diocesà Josep Casanova Obiols

Secretari General Carles Martín Neira

Comissió permanent

Delegat Episcopal Mn. Jaume Mayoral Martí

Director Josep Casanova Obiols

Secretari General Carles Martín Neira

Coordinadora General Marta Fortuny Daviu

Representant del Consell Joan Sans Castelló

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.



ESTIMAR ELS ALTRES AMB FETS CONCRETS

La Pasqua de Pentecosta, la Pasqua granada, no tanca simplement el 
temps pasqual al cap de cinquanta dies de la Resurrecció, o Pasqua 
fl orida, sinó que obre i projecta una perspectiva “pasqual” espiritual 
de tota la vida del cristià, de la comunitat eclesial. Tot en l’Església 
podem dir que prové de la Pasqua. L’Esperit Sant que és l’ànima de 
l’Església, la uneix en l’amor, la fa plural en la unitat, l’omple de dons 
i sobretot la fa cremar amb el mateix amor i dedicació als pobres que 
brollava del Cor de Crist. Ens hem de deixar conduir per l’Esperit 
durant tot l’any i sempre!

Avui novament us presentem aquesta Memòria de Càritas Dioce-
sana de l’any 2015 perquè més enllà de números, de compte de re-
sultats, es conegui i difongui el que Càritas d’Urgell va realitzant en la 
seva dimensió diocesana així com des de les parròquies, i per part de 
tots els sacerdots, religiosos, laics, famílies i institucions particulars 
que es bolquen envers les necessitats del pròxim.

Ho donem a conèixer amb humilitat i amb goig. Perquè creiem que 
convé que el bé es conegui, el bé que no fa soroll però que és actiu 
durant tot l’any per part de moltes persones que treballen perquè les 
paraules “caritat” i “amor” siguin creïbles avui, en el nostre món. No 
és veritat que la maldat o l’egoisme triomfi n... Hi ha molt de bé. L’amor 
vencerà. I a Càritas el detectem i us l’oferim.

L’Església -ens deia Benet XVI- no creix per proselitisme, creix per 
atracció, per testimoni. I comentant-ho el Papa Francesc diu que quan 
la gent, els pobles, veuen aquest testimoni d’humilitat, de docilitat, 
de mansuetud dels cristians i de moltes persones de bona voluntat, 
“senten la necessitat de què parla el profeta Zacaries: ‘Volem venir 
amb vosaltres!’. La gent sent aquella necessitat davant el testimoni 

de la caritat, de la caritat hu-
mil, sense prepotència, no au-
tosufi cient, que adora i serveix 
(...) La caritat és simple: adorar 
Déu i servir els altres! I aquest 
testimoni fa créixer l’Església”. 
La misericòrdia que s’expressa 
en les obres ha de ser el fruit 
d’adoració i de servei d’aquest 
Any sant de la Misericòrdia que 
celebrem.

Donem les gràcies a tots els di-
rectius, treballadors, voluntaris 
i col·laboradors de Càritas Dio-
cesana d’Urgell perquè és amb 
ells que podem ajudar, i que 
augmenten les iniciatives de servei als necessitats. Ells ens ajuden a 
ajudar. I donem les gràcies a tots els benefi ciaris de Càritas, ja que són 
ells el rostre concret de Jesucrist, que cerquem i estimem, i a través 
d’ells, se’ns fa proper el mateix Senyor que volem estimar i servir. El 
camí cristià de fet és més senzill del que a vegades el compliquem... 
Consisteix a creure en Jesucrist i estimar els altres amb fets concrets. 
Ho diu bellament i rotundament l’apòstol sant Joan en la seva prime-
ra Carta: “Que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, 
sinó de fets i de veritat. Llavors coneixerem que ens mou la veritat, 
i la nostra consciència es mantindrà en pau davant de Déu” (1Jo 
3,18-19).

+Joan-Enric Vives, 
Arquebisbe d’Urgell
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I

ACCIÓ

I

PLA ESTRATÈGIC
2015-2017

INFÀNCIA I JOVES
940 nens i nenes

4 projectes en 4 centres
i 4 parròquies

PERSONES GRANS
130 avis atesos en
2 projectes en 
7 parròquies

LABORAL
482 participants

4 projectes en 4 centres
i 3 parròquies

ACOLLIDA
1.333 persones ateses
6 punts d’atenció 

permanent

EMPRESA D’INSERCIÓ
NOUGRAPATS
6 treballadors 

d’inserció

CAMPANYA
«QUÈ FAS AMB 

EL TEU GERMÀ?»

NOU PROJECTE
«TREBALLEM AMB VALORS»

NOVA WEB DE 
CÀRITAS D’URGELL

CAMPANYA
«REGALA AMB AMOR»

68 VOLUNTARIS 
EN 12 PARRÒQUIES
1.300 SAFATES DE 
CANELONS DONANTS

EMERGÈNCIES
NEPAL: 16.446 €

REFUGIATS: 27.624 € 

CAMPANYA 
REFUGIATS

44 ACCIONS
DE FORMACIONS

336 VOLUNTARIS
12 PARRÒQUIES
EN 4 CENTRES
178 DONANTS

8 ENTITATS AMB COR

CREACIÓ DE 
GRUP DE TREBALL
«COORDINADORA»

NOU MODEL D’ACCIÓ
DE CÀRITAS D’URGELL

CONSCIENCIACIÓ
COMUNICACIÓ

FO
RM

AC
IÓ

PAR
TI

CI
PA

CIÓ

PLA DE MILLO
RAESTUDI I ANÀLISI
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RECURSOS

TOTAL RECURSOS CAPTATS 2015     773.972,69

INGRESSOS ACTV. PROPIES 309.826,07 40,03%
 Diversos 823,70
 Col·lectes 42.956,11
 Aportacions de parroquials i altres Càritas 104.454,30
 Socis i donants 57.913,60
 Entitats amb cor 79.136,85
 Fons traspassats a resultat exercici 24.541,51
CONVENIS ORGANISMES OFICIALS 299.963,51 38,76%
CONVENIC AMB ENTITATS PRIVADES 164.183,11 21,21%

INGRESSOS
ACTIVITATS

PRÒPIES 40,03%

CONVENIS ENTITATS
PRIVADES 21,21%

CONVENIS
ORGANISMES

PÚBLICS 38,76%

ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA 7,22%

ACCIÓ SOCIAL 
81,56%FORMACIÓ 

I PARTICIPACIÓ 
5,32%

COMUNICACIÓ 
I CONSCIENCIACIÓ 

3,48%

PLA DE MILLORA 3,40%

TOTAL RECURSOS INVERTITS 2015   760.347,00

ACCIÓ  SOCIAL 620.150,18 81,56%
 Programa acollida 90.018,00
 Programa Jove 97.110,06
 Programa laboral 149.804,31
 Ajudes directes 204.214,00
 Ajudes a entitats i altres 34.933,54
 Emergències humanitàries 44.070,27
FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 33.014,43 5,32%
COMUNICACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 26.480,02 3,48%
PLA DE MILLORA 25.842,34 3,40%
ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA 54.860,03 7,22%
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5 PER A SER MÉS CÀRITAS,
AFRONTEM NOUS REPTES
Amb la nova proposta del pro-
jecte NOUGRAPATS defensem 
un model alternatiu d’economia 
social i solidària. Aquest model 
aposta pels valors emergents, 
com ho són el consum responsa-
ble i la sostenibilitat ambiental. 
El dos valors promouen la parti-
cipació i la implicació de la socie-
tat en un model de negoci en què 
l’impacte social i el rendiment es 
retroalimenten, i al mateix temps 
el consumidor, amb les seves 
eleccions, decideix com vol que 
sigui el món. Plens d’il·lusions i 
d’entusiasme, però també consci-
ents de les difi cultats, hem iniciat 
el camí d’un projecte que ara ja 
compta amb 12 treballadors (6 
d’estructura i 6 d’inserció), que 

aspira a créixer de forma lenta 
però sense pausa.

Avancem en l’estratègia de dina-
mització del projecte de Càritas 
en el nostre territori. Per això 
hem inaugurat un nou centre de 
l’entitat a Vielha, a la Val d’Aran.

La participació forma part de la 
nostra vocació. Per això, hem do-
nat un fort impuls al pla de forma-
ció i participació, per promoure i 
enfortir les diferents maneres de 
participar a Càritas: voluntaris, 
col·laboradors, socis i donants, 
entitats amb cor.

Amb la creació del nou pla de 
millora volem fer palès el nos-

tre compromís de servei buscant 
l’efi càcia i la valoració perma-
nent del que fem. Fruit d’aquest 
esmentat pla tenim el nou model 
d’acció, amb l’ànim d’orientar i 
harmonitzar la nostra acció amb 
la missió encomanada.

Conscients de les difi cultats i de 
les problemàtiques complexes 
del nostre temps, renovem el nos-
tre compromís de servir, acompa-
nyar i defensar les persones més 
febles de la nostra societat.

Sr. Josep Casanova,
Director Voluntari de Càritas 

d’Urgell
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TENIR FILLS ÉS UN FACTOR
DE RISC DE POBRESA

Càritas ha ajudat a 899 famílies amb un suport econòmic directe de 204.214 euros. Càritas vol 
construir oportunitats per millorar l’accés a la igualtat, invertint en la infantesa, ajudant als 
pares en la seva responsabilitat paterna quan no tenen mitjans econòmics per a fer-ho.

La Fundación de Estudios Sociales de Càritas, FOESSA, ha determinat en el darrer estudi que 
tenir fi lls incrementa el risc de pobresa. Les xifres estadístiques assenyalen que la taxa d’exclusió 
social en les llars on hi ha menors és del 28%; quan hi ha més de tres o quatre fi lls, la taxa puja fi ns 
el 44%. Aquesta xifra de pobresa és tres vegades més alta a Espanya que a la resta de la UE. Vuit 
de cada deu persones els pares de les quals no van poder estudiar primària, no han aconseguit 
completar els estudis secundaris. Un 81% de les persones que han estat pobres a la seva infància 
ho segueixen sent de grans, i hi ha una gran associació entre les condicions de vides dels pares 
i fi lls. Intervenen en aquesta transmissió intergeneracional de la pobresa l’educació, la situació 
laboral, la ocupació i la renda. La pobresa s’hereta perquè no hi ha polítiques públiques de suport 
a la família i a la infantesa, segons conclou també el informe de FOESSA. 

A la diòcesi d’Urgell, Càritas ha ajudat a 899 famílies amb un suport econòmic directe de 204.214 
euros. Aquest ajut s’ha incrementat de nou aquest any en un 17% respecte de l’any passat. Un 44% 
dels ajuts han estat directes als escolars, per llibres, la major part, i per a beques de menjador. La 
meitat dels infants que reben ajuda són de nacionalitat espanyola. 310 infants han rebut reforç 
escolar durant el curs o en tallers d’estiu. 

Un 37% de l’ajut a les famílies ha servit per pagar-los-hi despeses de l’habitatge: lloguers, 
hipoteques i subministraments de llum i gas, i s’han hagut de donar molts cops de mà en despeses 
de salut: per valor de 13.169 euros, en un increment d’aquest apartat d’un 285% respecte de l’any 
passat. 

Les famílies necessiten oportunitats per poder posar equilibri a les seves vides, i no només 
a través de l’ajut per menjar. Les despeses més importants es refereixen a la infraestructura. 
I es per això que a Càritas Urgell hem posat èmfasi en oferir eines per a què els caps de la 
família, siguin parelles amb fi ll o famílies monoparentals tinguin més oportunitats per sortir 
de la pobresa. El projecte d’acollida i del servei d’ajuts ha donat supot a 8.693 persones en tot 
el territori. 370 persones han estat acompanyades en fer itineraris laborals que els permetin 
assolir autonomia laboral i ingressos regulars. S’han donat 1.178 hores de formació, un 74% en 
competències bàsiques i un 26% en professionals especialitzades. Aquesta és la gran lluita de 
la pobresa: que les persones puguin sortir de la roda de les prestacions socials, i viure amb la 
dignitat que dóna viure del treball i d’oferir a la pròpia família recursos i futur.
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5 Campanyes d’emergència per atendre els refugiats
i els afectats al Nepal
La campanya de suport als milers de refugiats que arriben dia a dia a Europa, originaris de 
Síria, Iraq i Iran va començar l’any 2015. Urgell va enviar a Càritas Espanyola per fer 
arribar a les Càritas dels Balcans (Croàcia, Grècia, Macedònia i Sèrbia) 27.624 euros. 
Càritas Espanyola ha invertit un total de 600.000 euros en ajuts que provenen 
de les aportacions de les delegacions de Càritas d’arreu d’Espanya, inclosa 
Càritas d’Urgell. Les aportacions de les col·lectes parroquials i les donacions 
particulars que s’han fet en els darrers mesos han estat molt importants 
per ajudar les persones que arriben sense res a Europa, a Sèrbia, a 
Grècia, a Bulgària, Itàlia...  

La campanya pel terratrèmol de Nepal va recollir 16.446 euros, 
amb les aportacions remarcables d’alguns particulars. Els 
efectes del terratrèmol, patit al mes d’abril, van ser molt 
contundents i, encara avui, el país no ha pogut superar el 
més difícil: els terratrèmols i les seves rèpliques s’han 
cobrat més de 8.600 morts i 100.000 persones necessiten 
tractament mèdic. Avui, hi ha 8 milions de persones 
afectades directament per la tragèdia. Al juny les 
pluges complicaran molt la situació i el nivell 
d’alerta segueix molt alt.

  

19%

MONOPARENTAL

7%

PER
SONA

 SOLA

PAR
ELL

A A
MB47%

FIL
LS

AL
TR

ES13
%

ES
TU

DIS

EST
UDI

S2%
UNI

VER
SIT

ARI
S

ES
TU

DI
S

39
% 

SE
CU

ND
AR

IS

SE
NS

E 
ES

TU
DI

S
46

%

ES
TU

DI
S P

RI
MA

RI
S

EL 
66%

 DE
 LES

 FAM
ÍLIE

S TEN
EN INFA

NTS AL SEU 

FO
RM

AC
IÓ

 A
CA

DÈ
MI

CA

48%
ESPANYOLS

59%

LLU
M 
/ G

AS
LLIUR

67.188,

AJUT
94

SUB
MIN

IST
RAM

ENTS

HAB
ITA

TGE I37%

80.
163

,44 €

41%

LLOG
UERS

I HI
POTE

QUES

UEC10 NOIS I N0IES

RE
FO

RÇ
 E

SC
OL

AR

AT
ES

OS
31

0 
NE

NS

18%TALLERS D’ESTIU

82%
SUPORT DIARI

899 FAMÍ
HAN RE
204.21

17% MÉS EN
DIREC

AJUTS DIR

SUPORT A LA INFÀNCIA

D’ATEN

2.877 PERSATESES EN 5 P



9

Gent gran: suport i enfortiment
Quan ens fem grans, també ens cal un suport que ajudi a superar els nostre límits, en aquest 
cas físics i sensorials. Els voluntaris de Càritas hem posat alegria, escolta activa, passejades, 
acompanyament a les misses i vetlles i a les tasques personals de compra, de visites mèdiques,  

d’anar a fer encàrrecs, hem fet tallers de manualitats, de cant, de relaxació, de ioga... 
Càritas ha ajudat a persones amb recursos limitats a pagar subscripcions a diaris i 

revistes. Hem acompanyat a casa seva moltes persones que ho han demanat de 
manera conjunta als serveis de Sequor Vitae, i hem estat en cos i ànima en el 

moment de trànsit fi nal de la vida.

Aquesta és una feina delicada, intensa, molt personal... que hem dut a 
terme amb 133 persones de les residències Hèstia de Balaguer, Senior 

de Bellvís, Agropecuària de Guisona, de Nostra Senyora de Ribera a 
La Pobla de Segur i en la Municipal d’Artesa de Segre.
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5 FORMACIÓ CONTRA 
L’AÏLLAMENT
Considerem que la formació és una peça clau per poder 
tenir arguments i eines amb les que sortir de la pobresa.  
El programa laboral de Càritas d’Urgell conté quatre 
espais: el projecte Activa’t, l’Activa’t jove, la formació 
d’adults i el nou projecte de coneixement del territori 
per explicar la nostra tasca a Càritas i Nougrapats.

Els nostres programes Activa’t tenen dos objectius, 
millorar les possibilitat d’ocupació de les persones i 
aconseguir la seva inserció laboral. En aquest sentit, 
aquests projectes han de ser la borsa de treball de 
les persones que han de fer el salt cap a empreses 
convencionals o cap a Nougrapats. Aquests projectes 
han donat formació a 370 persones, 244 d’elles, dones. 
D’aquestes 370 persones, 131 eren espanyoles i 230 eren 
de fora de la Unió Europea. L’ajut s’ha incrementat en un 
29%, i el nombre de persones de nacionalitat espanyola 
que han accedit a aquest suport ha augmentat en un 65% 
respecte de l’any 2014. Els tallers, realitzats a Balaguer, 
La Seu d’Urgell, Puigcerdà i Vielha han suposat un total de 
663 hores en orientació laboral, competències bàsiques 
o professionals. Les persones que han participat al taller 
prelaboral de neteja han tingut un ajut on s’ha valorat la 
motivació i assistència. La ràtio d’inserció ha estat d’un 
6,5%. En l’Activa’t jove, un projecte de continuïtat, s’ha 
aconseguit en gran part l’objectiu de que els participants 
puguin sortir de casa seva, on no tenen motivació i s’ha 
aconseguit fer visible aquest col·lectiu, millorant la seva 
interacció amb l’entorn, i donant suport a la famílies. 
Hi han participat 7 joves de La Seu d’Urgell, amb una 
variació del -41%.

En el projecte de formació d’adults, un projecte de 
participació femenina d’integració al territori, on es fan 
cursos d’alfabetització, de llengua catalana i castellana 
han estat ateses 105 persones, 96 d’elles dones, de 
Guissona, Linyola i La Pobla de Segur.
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AJUT, PER TRENCAR UN ESTIGMA
L’educació (a més de la situació laboral, ocupació i la renda) és 
una peça clau en la transmissió de la pobresa. Vuit de cada deu 
persones amb pares que no van aconseguir superar la primària no 
aconsegueixen superar els estudis secundaris. Per això, a Càritas 
ens hem posat en marxa per seguir donant suport als infants i 
als joves en els seus estudis i per superar les difi cultats a les que 
s’enfronten.

Els ajuts escolars mereixen molta atenció: s’ha incrementat en 
un 19% la quantitat de diners que s’ha destinat a ajudar a comprar 
llibres, i ajuts de manutenció: 643 nens i nenes han rebut de la 
nostra entitat 94.403,37 euros. Dues terceres parts s’han destinat 
a comprar llibres o estris d’estudi. S’ha col·laborat amb 36 escoles 
de Bellvís, Balaguer, La Fuliola, Guissona, La Pobla de Segur, 
Ponts, Puigcerdà, La Seu d’Urgell, Tremp i Vielha.

El reforç educatiu és un dels grans treballs que està mantenint 
la nostra entitat en els darrers anys, que va en augment (una 
variació del 81% més respecte de l’any passat), i s’han atès 79 
nens i 153 nenes de Balaguer, Guissona, Linyola, Puigcerdà, 
Vielha i Artesa de Segre. La major part són infants no espanyols, 
encara que les xifres van en augment en totes les nacionalitats, 
inclosa l’espanyola, en educació primària, i també en la ESO.  Es 
fan classes de reforç educatiu, i també educació en hàbits i en 
valors, activitats de lleure supervisat, i s’han inclòs les famílies 
en algunes activitats puntuals per donar sentit i coherència al 
treball. 

A l’estiu, 55 infants han estat atesos, fent reforç escolar, hores de 
lleure i excursions, i s’han servit 610 esmorzars per complementar 
les activitats. Malgrat tot, falten voluntaris per atendre’ls. 

L’aula de suport UEC és una aposta que va ser pionera i que avui 
es manifesta com un element clau per animar els nois i noies a 
perseverar en els estudis. Els joves han tingut èxit en l’obtenció 
del títol d’ESO i un 50% han passat de curs. Han passat 9 nois 
i una noia, la major part espanyols, que han fet 1.239 classes 
lectives, 58 classes extra curriculars i han col·laborat en activitats 
de Càritas.
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5 NOU GRAPATS

Nougrapats és un projecte d’economia social i solidària, que promociona la participació 
i la implicació de la societat en els àmbits del consum i de la sostenibilitat ambiental. 
La missió de Nougrapats és oferir una experiència real de treball i millorar la situació 
laboral de les persones afectades, amb itineraris de formació personalitzats i amb la 
intermediació d’organitzacions i empreses.

Els serveis que gestiona Nougrapats és la recollida de roba utilitzada, la venda de 
roba i objectes de segona mà (a la botiga GRAPATS de la Seu d’Urgell i en una parada 
de diversos mercats), neteja de locals i llars, suport logístic a les entitats i empreses.

A l’actualitat, dóna treball a 12 persones (a 6 treballadors d’estructura i a 6 d’inserció); 
aporta estalvi al sector públic de 15.050€, ja que suporta el cost de produir inserció, 
disminueix la dependència econòmica del serveis socials dels participants i evita 
les taxes d’abocament i cost de recollida a les administracions locals. S’han recollit 
215.000 kg  de residu tèxtil a l’any 2015, un 22% més que l’any 2014 (sobre 175.000 kg). 

Del tèxtil que no surt a la venda de 
segona mà, un 50% s’ha exportat a països 
del tercer món, creant llocs de treball i 
enfortint l’economia local;  un 35% s’ha 
reciclat, convertint la roba en borra i 
fi lats per a la indústria tèxtil i altres; 
un 8% s’han incinerat i creat energia 
elèctrica (el seu mal estat no ha permès 
cap tractament); un 7% s’ha reutilitzat 
en el territori a través de la venda i la 
donació social. S’han donat un total de 
1.200 peces de roba, valorades en 5.617 
euros, a 91 famílies distribuïdes entre 
Puigcerdà, Vielha i La Seu d’Urgell.  

Per a fer possible el desenvolupament 
d’aquest projecte també s’han realitzat 
col·laboracions fi nanceres i de suport 
amb diverses organitzacions i empreses 
privades.
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NOVA BOTIGA GRAPATS
Nougrapats, com model alternatiu d’una economia social i solidària, treballa amb 
el tèxtil, tot donant-l’hi una segona vida en molts casos: el nostre compromís amb 
la sostenibilitat planetària, fa que treballem amb la “retroalimentació”. Com suport 
econòmic s’ha obert la nova botiga de la roba de segona mà  GRAPATS i també la pàgina 
web de la venda on-
line.

Grapats està situada 
a l’avinguda Salòria 
de La Seu d’Urgell 
amb més espai i un 
aspecte modern i 
atractiu que facilita 
una compra amb sa-
tisfacció.

WWW. GRAPATS.COM
“Grapats.com” és el primer portal de venda de roba de segona mà de la seva categoria a 
l’Estat espanyol. “Grapats.com” comercialitza en el mercat d’internet la roba que servei 
de base de treball de l’empresa d’inserció laboral “Nougrapats”, que es va posar en mar-
xa el passat mes de 
setembre. “Grapats.
com” és un portal 
obert a tothom que 
rep visites de di-
verses comunitats 
autònomes. Es ven 
roba, complements 
i d’altres objectes 
de segona mà.
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5 AMPLIEM EL NOSTRE TREBALL
EN XARXA:
CENTRE VALL D’ARAN. (VIELHA)

Continuem acostant la nostra acció al territori per poder estar a prop dels quins més ens 
necessiten i per donar oportunitats de participació en un projecte de transformació soci-
al. Volem ampliar la solidaritat a les persones d’arreu del nostre bisbat.

El Centre de la Vall d’Aran està situat a la parròquia de Vielha, i es va unir a la xarxa de 
centres que tenim estesos pel territori: a Balaguer (Centre Sant Domènec), a La Seu d’Ur-
gell (Centre Sant Ot) i a Puigcerdà (Centre de Puigcerdà). Amb aquest model de centres 
optimitzem els recursos i els serveis adreçats a les persones que truquen a la porta de 
Càritas i dinamitzem la zona oferint noves formes de participació i debat social.

El nou local Càritas a la Vall d’Aran a Vielha, es va inaugurar el 19 de setembre: és un 
espai que aglutina les activitats d’acompanyament i de suport a les famílies i també el 
projecte d’acompanyament laboral.

L’acte d’inauguració va ser presidit per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra Mon. 
Joan Enric-Vives i hi van assistit l’Alcalde de Vielha, representants del Conselh Generau 
d’Aran i nombrosos representats d’institucions i associacions de la Vall.
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MEMÒRIA CÀRITAS 2015

Tot tenint l’oportunitat d’adreçar-me als que llegireu aquesta memòria 
on hi trobareu xifres, projectes, estadístiques,... Voldria apuntar-vos dos 
fonaments primordials del model d’acció de Càritas d’Urgell i que tam-
bé són les opcions vitals que donen sentit a tot el que trobareu i llegireu 
en aquesta Memòria. 

Per una banda “la persona com a protagonista i focus de la nostra ac-
ció”, tenim clar que Càritas d’Urgell atén no a números i expedients 
d’aquí i d’allà, darrere cada programa i cada acció hi ha persones, amb 
el seu nom i la seva realitat, ells i elles són els protagonistes de la nos-
tra actuació, de tots els diferents projectes i àmbits que amb l’ajuda de 
molts (tècnics i voluntaris) fem al llarg de l’any, en els nostres centres 
de referència i també des de la tasca de les nostres Càritas Parroquials. 
Seria bo que aquesta premissa ens ajudi a fer una millor lectura de la 
Memòria que ara teniu a la mà.

I la segona fonamentació que és vital, en el sentit més existencial de 
la paraula, és la “dimensió del servei i de l’experiència comunitària”. 
Aquesta Memòria neix de la mateixa vitalitat de la nostra Església di-

ocesana, darrere hi ha una acció de 
la comunitat, la mateixa comunitat 
que s’aplega per partir el pa de l’Eu-
caristia, és la mateixa comunitat que 
necessita ser compromesa amb els al-
tres, i especialment amb els més ne-
cessitats i exclosos. Per això també 
us demanem que pugueu llegir aquest 
fulletó en clau d’experiència evangè-
lica, en el fons cada acció i cada xifra 
que s’hi recull és una opció cristiana 
per als allunyats i marginats.

I com ens recorda la Campanya de Càritas també així aconseguim prac-
ticar la Justícia en majúscula i deixar cadascuna de les nostres emprem-
tes en la vida i l’acció de la nostra església diocesana d’Urgell.

Mn. Jaume Mayoral,
delegat Càritas
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