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LA CARITAT DE CRIST ENS URGEIX (2 CO 5,14)

Si Jesús es va deixar “partir” per nosaltres i es va fer 
Pa de Vida, això reclama que nosaltres ens donem, i que 
ens deixem partir pels altres. Precisament aquest “partir 
el pa” s’ha convertit en la icona, en el signe d’identitat de 
Crist i dels cristians. Ho entenem en el deixebles d’Emaús, 
que el van reconèixer “quan partia el pa” (Lc 24,35). Hem 
de ser fi dels a la donació que Jesucrist fa d’ell mateix, 
revelant-nos l’amor infi nit de Déu per cada persona. 

Per això en l’Església, tots i tot ha de ser per al servei i 
l’ajuda dels pobres, per tal d’eradicar la pobresa. Sant Pau 
ho proclama ben clar: “La caritat de Crist ens urgeix!” (2Co 
5,14), i el Papa Francesc ens ho recorda 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”. 
Aquesta Memòria de Càritas Diocesana d’Urgell 
2017 que teniu a les mans és un petit signe escrit del que 
anem realitzant a la nostra Diòcesi d’Urgell per ser fi dels 
al manament de l’amor. La dimensió de caritat viscuda ha 
d’estar al centre de totes les Parròquies, i així ho intentem 
fer a Urgell, a través de Càritas diocesana i Càritas 
parroquials, i des d’altres serveis de les Congregacions 
religioses o d’altres institucions de servei de la Diòcesi i 
de l’Església universal.

L’Església, essent fi del al seu Senyor Jesucrist, viu 
per a estimar, i la Caritat és una tasca intrínseca de tota 
l’Església, forma part essencial de la seva missió originària, 
igual que el servei de la Paraula i dels Sagraments. A la 
primera Encíclica del Papa Benet XVI, “Déu és amor”, hi 
havia una clara referència al que Càritas és i al que està 
cridada a ser, ja que tota la segona part del document 
programàtic del pensament del Papa, tracta de “Caritas, 
l’exercici de l’amor per part de l’Església com a comunitat 
d’amor”. 

Escoltant i posant en pràctica el missatge de Jesús 
tan bellament expressat en la paràbola del bon Samarità 
(Lc 10,25-37), ens adonem que la caritat cristiana és la 
resposta a les situacions de necessitat i d’indigència. Una 
resposta que cerca mitjans i persones al servei dels qui 
ens necessiten. I una resposta competent, carregada 
d’humanitat, que no es queda en moments puntuals, i que 
és donada per part de gent ben formada en “les aptituds 
del cor”, que estima tothom com una conseqüència que 
es desprèn de la seva fe. 

La caritat cristiana consisteix a descobrir on es 
necessita l’amor i actuar en conseqüència, i això realitzat 
com a comunitat cristiana, amb programació, previsió i 
col·laboració amb altres institucions semblants. Perquè 
la caritat cristiana que intentem viure des de Càritas 
no vol actuar per altres objectius que no sigui estimar 
les persones amb un amor gratuït, promoure el seu 
creixement i desenvolupament, aconseguir una societat 
més solidària i inclusiva, que es guiï per la justícia. 

Gràcies a tots els qui feu possible amb els vostres ajuts 
i amb la vostra col·laboració que Càritas pugui continuar 
essent fi del al seu gran lema, d’ajuda solidària i de caritat 
viscuda.

+Joan-Enric Vives, 

Arquebisbe d’Urgell

i President de Càritas d’Urgell
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L’acompanyament i el suport 
individual són els dos eixos 
bàsics del programa d’acollida i 
assistència de Càritas. La nostra 
missió és procurar fer costat 
als més desafavorits, però 
alhora hem prioritzat també 
l’acompanyament grupal a 
través de tallers que fomenten la 
integració, les habilitats socials i 
les relacions interpersonals.

El programa d’acollida va atendre 
105 persones que no havien estat 
mai benefi ciàries dels ajuts socials de 
l’entitat, xifra que representa el 15 % 
del total.

Els ajuts socials destinats a la infància, 
com ara els ajuts escolars, i les 
despeses en habitatge, com són els 
pagaments de rebuts de lloguer, de 
la llum i el gas, són els que reben un 
major impuls econòmic. Els ajuts en 
habitatge han augmentat un 32 % 
respecte l’any anterior.

ACOLLIDA: PERQUÈ NO SAPS QUAN LA VIDA
DEIXARÀ DE SOMRIURE’T…
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1.181 persones ateses

63% dones

37% homes

54% nacionalitat 
espanyola

Amb tot però, any rere any, detectem que hi ha més persones 
afectades per problemes de salut i que no poden fer front a 
productes i serveis bàsics com unes ulleres, una ortodòncia o un 
simple desplaçament a un centre hospitalari. Aquesta situació s’ha 
refl ectit en l’augment del 35 % en els ajuts en salut. 

 NOU PIS D’ACOLLIDA

Hem posat en funcionament el pis d’acollida transitòria a 
Balaguer, en què hi han residit 11 persones de 4 famílies. La mitjana 
d’estada al domicili ha estat de set mesos, i els quatre agents 
implicats en la gestió del projecte han guiat i dirigit les persones en 
el seu projecte de vida.

TARJA BÀSICA D’ALIMENTS

Els objectius marcats en la línia de nous ajuts preveien la creació 
de la tarja bàsica d’aliments. Aquest servei, en que s’ha 
invertit més de quinze mil euros, ha esdevingut un recurs bàsic 
per a complementar el suport als benefi ciaris.

On es fa:

Balaguer
Bellvís
Guissona
La Pobla de Segur
Puigcerdà
La Seu d’Urgell
Tremp
Vielha
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El 75,6% del nombre d’infants benefi ciaris del servei 
d’ajuts escolars de Càritas d’Urgell pertanyen a famílies 
nascudes a Catalunya. Dels 546 nens i nenes que van 
ser atesos l’any 2017, 439 tenien nacionalitat espanyola. 
Aquest programa de suport està destinat íntegrament a 
l’adquisició de llibres de text i ajuts de menjador. 

Dels 546 menors que van poder benefi ciar-se del 
programa de Càritas, 291 són nens i 255 nenes. 

D’altra banda, la inversió econòmica destinada a 
cobrir aquest servei ha estat inferior a la de l’any 2016, 
concretament un 18,5% menys, passant de 65 mil a 52 
mil euros. Aquesta és una dada positiva que refl ecteix la 
nostra política de reciclatge, ja que tant les escoles com 
Càritas apostem cada vegada més per la reutilització dels 
llibres.

Els ajuts escolars formen part del programa d’infants 
i joves, que inclou també el servei de reforç educatiu 
durant el curs escolar i a l’estiu, i que es duu a terme 
gràcies a la col·laboració dels voluntaris.

TREBALLEM ELS VALORS

Donar a conèixer l’acció de Càritas i els seus valors als 
més joves ens ajuda a sembrar la llavor de la solidaritat i 
la sensibilitat envers els que ens envolten. És per això que 
continuem intentant consolidar el projecte “Treballem 
els valors”, a través de tallers que tracten temes com la 
solidaritat, el voluntariat, el comerç just i el respecte al 
medi ambient. En total han estat més de 1.541 menors de 

INFANTS I JOVES: L’EDUCACIÓ ÉS L’ARMA 
MÉS PODEROSA PER A CANVIAR EL MÓN
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46 Voluntaris 
participants

747 Nens atesos

27 Escoles

52.000 euros invertits 
en ajuts escolars

primària i secundària que han participat en els tallers impartits en sis poblacions 
de la Diòcesi.

UEC

Un total de nou joves, set nois i dues noies, són els que van formar part del 
projecte de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) que es desenvolupa 
al centre Sant Domènec de Balaguer. Al curs 2016-17 els alumnes van fer 
1.225 hores de classes lectives i 90 hores de classes extra-curriculars. A més a 
més de les hores lectives, els professors treballen i incideixen en la transmissió 
de valors, en el servei comunitari i en la rectifi cació de conductes, entre altres.

On es fa:

Balaguer
Bellvís
Guissona
Linyola
La Pobla de Segur
Puigcerdà
La Seu d’Urgell
Tremp
Vielha
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ACCIONS COMUNITÀRIES

Continuem la línia de difusió dels valors de Càritas 
a través de les accions comunitàries i campanyes 
institucionals. Per això sortim al carrer com ho 
vam fer en la campanya de Nadal, en que vuit-
centes persones de nou poblacions del Bisbat van 
empènyer de valent per donar a conèixer la nostra 
entitat. A través de les campanyes institucionals vam 
aconseguir recaptar 15.123 euros.

VOLUNTARIS

El nombre de voluntaris a Càritas d’Urgell l’any 
2017 va experimentar un augment de quaranta-cinc 
persones respecte l’any anterior, xifra que suposa 
un creixement del 6’5%. 

Les accions formatives dutes a terme per l’entitat, un 
total de quaranta-tres, van permetre la participació 
de 230 voluntaris en les diverses àrees d’acció social. 
L’atenció a infants i joves i la prestació de serveis a la 
gent gran han estat les àrees que han rebut un major 
suport del voluntariat.

Pel que fa a les franges d’edat dels voluntaris cal 
destacar el progressiu augment en els darrers anys 

dels participants que tenen entre 36 i 55 anys, que 
suposen el 36% del voluntariat. Amb tot però, el 
perfi l majoritari del voluntari continua essent el 
de més de seixanta-cinc anys, i cal destacar la 
preeminència de les dones al capdavant del servei, 
amb un 82% del total.

PARTICIPACIÓ I SENSIBILITZACIÓ:
L’AUTÈNTIC ACTE DE SOLIDARITAT
ÉS EL QUE ES FA DES DE L’ANONIMAT
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230 voluntaris

43 accions formatives

153 donants

50.034 euros captats 
en donants

5 entitats amb cor

DONANTS

La quantitat econòmica recaptada en les campanyes de donants ha estat de 
50.034 euros enfront dels 32.000 de l’any 2016. Això suposa un increment 
econòmic del 36%.

ENTITATS AMB COR

Des de Càritas oferim als diferents agents socials del territori treballar en xarxa 
per a generar valor compartit i facilitar la participació en un gran projecte social 
de les nostres comarques.

Entitats amb Cor ha adquirit una gran rellevància, ja que ens permet donar a 
conèixer el nostre projecte per tal captar noves col·laboracions i donacions. El 
2017 es va contactar amb 153 entitats i d’aquestes 103 han tornat resposta. 
Destacar que un 66% són empreses privades.

On es fa:

Artesa de
Segre

Balaguer
Bellvís
Guissona
Linyola
La Pobla de 

Segur

Ponts
Puigcerdà
La Seu d’Urgell
Sort
Tremp
Vielha



49% Homes

51% Dones

50% casats

38% solters
57% estudis bàsics

29% estudis secundaris

8% estudis universitaris

6% altres

8% separats
4% parella de fet
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Un elevat percentatge de persones que atenem a Càritas no pot 
cobrir les seves necessitats bàsiques malgrat tenir un contracte de 
feina, ja que la seva mitjana d’ingressos mensuals està per sota de 
l’Índex de Renda Garantida de Catalunya, establert en 479 euros. 
La nostra acció no pot revertir tendències macroeconòmiques, 
però entre tots fem més digna la seva vida.

LES PERSONES QUE 
ACOLLIM: TREBALL PRECARI 
I EXCLUSIÓ SOCIAL

3,2% de POBLACIÓ
en SITUACIÓ DE POBRESA

5.760 PERSONES BENEFICIÀRIES



13% treballen

40% família amb fills

6% família sense fills

19% persona sola

16% sense llar

14% família monoparental

52.916 € ajuts als infants

i escolars

2.144 hores de

formació laboral

251€ de mitjana d’ajuts
socials per família

78.814 € en
ajuts de manteniment

de l’habitatge

1.205 acompanyamentsfamiliars

5% altres

70% atur

10% jubilats
7% altres
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El 73,2 del pressupost de Càritas està destinat a l’acció social

Actuacions a:

Balaguer
Bellvís
Guissona
Linyola
La Pobla de Segur
Ponts

Puigcerdà
La Seu d’Urgell
Sort
Tremp
Vielha
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Com cada any, coherents amb el nostre principi de 
transparència, presentem la memòria d’activitats i la memòria 
econòmica de Càritas d’Urgell.

Quan descobrim i observem l’acció de Càritas no hem de fer-
ho des d’una òptica purament informativa. Les estadístiques 
i els números són el fi l conductor cap a la refl exió sobre la 
incidència que la nostra acció té sobre les persones, i cap a 
l’impacte que el projecte social té en l’entorn.

Hem volgut posar èmfasi i destacar els aspectes següents:

A. La creació del nou centre de Càritas a Tremp ha servit per 
a consolidar el desplegament territorial de les nostres seus 
a la Diòcesi. Aquesta xarxa, formada per cinc centres, ens 
permet fer visible la dimensió evangelitzadora de l’entitat i, al 
mateix temps, esdevé un punt de dinamització del compromís 
social de la comunitat cristiana de cada territori. 

B. La reorientació del projecte Activa’t, que ha deixat de ser 
únicament una aula per a joves amb problemes o limitacions 
mentals i ha esdevingut una nova secció de l’empresa 
d’inserció Nougrapats. Aquest canvi els ha permès, d’una 
banda, gaudir d’una experiència real de treball, i de l’altra, 
augmentar la seva autonomia i autoestima personal. 

C. L’acabament del pla estratègic 2015-2017, que a través de 
la planifi cació ens ha permès adequar l’acció als canvis que es 
donen en la nostra societat, actualitzar el nostre compromís i 
desenvolupar la nostra missió en l’entorn actual. El primer eix 
que hem treballat ha tingut especial èmfasi en el fet de posar-
nos d’acord en un model d’acció i treballar-lo en comunitat .

D. La tasca de suport i acompanyament als col·lectius més 
febles amb la posada en funcionament del pis d’acollida 

transitòria a Balaguer. Aquesta és la base del criteri articulador 
de la nostra acció, i ens ha permès incorporar una experiència 
comunitària amb l’adequació d’una vivenda que ha acollit a 
onze persones pertanyents a quatre famílies diferents.

E. La participació comunitària i la presència al carrer. Amb 
lemes com “Siguis part” i “El teu compromís millora el món” 
hem volgut vertebrar les campanyes d’acostament de Càritas 
al territori. Per això hem sortit al carrer i hem desenvolupat 
set accions comunitàries per a donar a conèixer el nostre 
projecte. 

Càritas és una entitat oberta a la participació, en la que uns 
aporten professionalitat, altres temps i altres recursos. No 
hem d’oblidar mai però la ingent tasca dels voluntaris, que 
actua com una cota de malla feta d’altruisme, respecte i amor.

Josep Casanova,

Director voluntari de Càritas d’Urgell

ACTUALITZAR EL NOSTRE COMPROMÍS
PER A FORMAR PART DE LA SOLUCIÓ
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El programa d’inserció laboral va tenir un increment d’usuaris del 18% 
respecte el mateix període de l’any anterior. En total van ser 407 persones 
que van poder benefi ciar-se del programa de formació i acompanyament, 
gairebé la meitat de les quals, un total de 190, van aconseguir reinserir-se al 
món laboral amb contractes de diversa tipologia. 

Les feines aconseguides són bàsicament del sector agrícola, de l’hostaleria i 
la neteja professional.

Pel que fa al perfi l de les persones ateses, un 51% són de nacionalitat espanyola, 
i les dones continuen sent les més afectades per la manca de feina (62%). Pel 
que fa a l’edat, un 32% té més de 45 anys i un 58% estan entre 25 i 45 anys. 

Pel que fa al perfi l dels benefi ciaris del programa, 132 tenien més de 45 anys, 
134 estaven a la franja dels 36 als 45, dels 16 als 35 eren 141 i el 60% eren 
dones.

El balanç és del tot positiu i constata una línia ascendent que hem de continuar 
gràcies als tècnics i voluntaris que la fan possible.

ÀMBIT LABORAL:
FORMEM I ACOMPANYEM190 reinsercions 

laborals

50 prospeccions a 
empreses

15 cursos de formació 
laboral

On es fa:

Balaguer
Puigcerdà

La Seu d’Urgell
Vielha
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Grapats Encants: “El valor de la segona 
oportunitat”

El mes de novembre Càritas va obrir la botiga Grapats 
Encants, un nou espai que permetrà reduir, reutilitzar 
i reciclar per tal de desenvolupar hàbits de consum 
responsable. Volem contribuir a construir una societat 
orientada cap al reciclatge, i l’espai ens permet donar 
una segona vida als objectes que ens arriben. A més a 
més, la botiga ha esdevingut el centre de distribució i 
gestió dels productes de comerç just que es vénen a 
tots els espais grapats del Bisbat d’Urgell.

Nougrapats es consolida

L’empresa ha aconseguit generar 19 llocs de treball 
d’inserció laboral durant el darrer any 2017. Aquesta 
xifra ha estat possible gràcies als diversos serveis que 
ofereix NOUGRAPATS, entre els quals destaquem 
la recollida i tractament de residu tèxtil,  el servei de 
neteja i bugaderia per a empreses i particulars, i la 
venda de roba al detall a la botiga Encants GRAPATS, 
ubicada al centre històric de la Seu d’Urgell, i a 
e-commerce.

El mes de juny  NOUGRAPATS va iniciar el projecte 
Activa’t, i va crear 8 llocs de treball per a persones 
amb discapacitat o problemàtiques de salut mental. 
Per assolir aquest nombre de nous treballadors, 
des de NOUGRAPATS s’ha hagut de dur a terme 
una tasca de creació i adaptació de llocs de treball 
específi cs, segons les necessitats particulars de cada 
persona. 

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. COMPRA EL JUST: 
VALORA EL QUE COSTA  I D’ON PROVÉ
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Hem augmentat la xarxa de recollida de residu tèxtil fi ns a arribar a un 
total de 80 contenidors repartits per tot el Bisbat d’Urgell, el que 
suposa un increment del 10 % respecte l’any anterior. En total s’ha 
gestionat 302.186 kg de roba.  L’estalvi estimat pels ajuntaments per 
la disminució de residu als abocadors ha estat de 21.160€.

Al programa de Comerç Just hem dut a terme 19 accions de venda 
i difusió del projecte en 10 poblacions del territori. En aquests mo-
ments hi ha un punt permanent de venda a tots els centres d’activitats, 
a part de Grapats Encants.

302.286 kg de roba 
recollida, un 8% més que

el 2016

6.302 kg de roba 
reutilitzada

19 persones d’inserció

2 botigues: 1 de roba
i 1 d’objectes de segona 

mà

80 contenidors repartits 
en 42 municipis
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TOTAL RECURSOS  INVERTITS 2017 722.932,82

ACCIÓ SOCIAL. Programes i ajuts 516.072,63
Acollida:  128.103,61
Infants i Joves:  101.402,75
Inserció Laboral:  110.053,94
Espai Grapats:  4.531,84

AJUTS de l’ENTITAT 12.757,00
Ajuts Socials:  171.980,49

Aportació CECAS:  12.000,00
Emergències humanitàries:  757,00

COMUNICACIÓ i CONSCIENCIACIÓ 46.400,39

PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA 42.003,37

PLA de MILLORA, ESTUDI i ANÀLISIS 49.801,65

ADMINISTRACIÓ i ESTRUCTURA 55.897,78

 TOTAL  RECURSOS CAPTATS 2017 729.111,86

INGRESSOS ACTIVITATS PRÒPIES 302.454,54

CONVENIS ORGANISMES OFICIALS 321.781,62

CONVENIS AMB ENTITATS PRIVADES 104.875,70

RECURSOS

ACCIÓ SOCIAL  71,39%

Comunicació i

conscienciació

Ajuts de l’entitat 1,76%

6,42%

5,81%

6,89%

7,73%
Administració i

estructura

Pla de millora,
estudi i anàlisis

Participació 
comunitària

Recursos invertits

Acollida

Infants i Joves

Laboral Socials

Grapats

C
ec

as

Emergències humanitàries

XIFRA DE NEGOCI DE NOUGRAPATS  402.435,83
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Els cristians hem de 
formar part d’aquesta 
història d’amor, que 
va començar ja fa 
dos mil anys i que 
ens demana sumar 
esforços, pregàries, 
feina i donatius per 
tal de possibilitar i fer 
esdevenir el Regne de 
Déu. Això és el que 
trobarem en aquesta 
Memòria, petites parts 
de la construcció de la 
Bona Nova de Déu. 

És important doncs valorar el document que teniu entre 
les mans com un tot, fruit de la feina de tants de vosaltres 
-voluntaris, tècnics, fi dels de les nostres parròquies, gent 
compromesa amb els altres-. Només amb la suma generosa 
de tantes parts es pot llegir i entendre, més enllà de les xifres 
i els projectes, com busca Càritas d’Urgell bastir el Regne de 
Déu, ara i aquí.

En l’actual societat es fa palesa la tendència d’erigir 
monuments que lloïn l’egoisme i la vanitat individuals o d’uns 
pocs. Massa sovint la gent es mira el melic, incapaç d’adquirir 
un compromís que vagi més enllà de l’autocomplaença i els 
seus propis interessos. Caminem, avancem, i a banda i banda 
del camí hi ha tanta gent que no veiem, tantes persones que 
ignorem! Trepitgem les pedres però cerquem amb celeritat 

el terreny planer per a satisfer el nostre “ego”. Realment no 
hem entès el que Déu vol de nosaltres?

Allò que sentim en el més profund del nostre cor quan 
sabem callar i deixem parlar a Déu, no és altra cosa que el 
seu desig que siguem capaços de sumar esforços i ser part de 
la història de la salvació. 

Ara et convido a llegir i a pregar amb aquesta Memòria. Ara 
et convido i em convido a donar la meva part, sigui petita 
o gran, per tal d’edifi car el veritable món que Déu volia 
per a tots els homes i dones. No ens podem adormir ni 
aturar. Mentre llegim aquest document ja estem plenament 
immersos en la tasca de resumir i explicar en una nova 
memòria l’acció social que desenvolupem. Hem de procurar 
que el nostre vestit diari estigui confegit de compromís i així 
sortir a transformar el que ens envolta. Hem de ser part de 
la solució dels problemes que amoïnen i colpegen a tants 
germans nostres, com ara la pobresa, la violència, les guerres, 
la fam, la immigració i la precarietat laboral, i tants d’altres.

Ei, i no tinguem por en aquesta lluita per la dignitat i la justícia 
social; Ell és entre nosaltres, ens ho recorda el Papa Francesc: 
“Déu, que ens convoca a l’entrega generosa i a donar-ho tot, ens 
ofereix les forces i la llum necessàries per tirar endavant”.

Mn. Jaume Mayoral, 

Delegat Càritas

“SER PART PER ARRIBAR A CONSTRUIR
  UN VERITABLE COMPROMÍS”
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Hi han participat

2.204 Persones 

Un equip humà de

230 Voluntaris

153 Donants

5 Entitats amb Cor

14 Contractats

16 Comunitats 
catòliques en els 
grups parroquials

Acció social

12 Projectes 
diferents desplegats 
en 11 punts del 
territori diocesà

En quins llocs

5 Centres
d’activitats

7 Parròquies
del Bisbat d’Urgell

1 Empresa
d’inserció 

A PROP DE LA COMUNITAT
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Formació dels 
Agents

143 Hores 
formatives

92 Accions de 
seguiment al 
voluntariat

43 Formacions al 
voluntariat

Divulgació i 
 conscienciació

7 Accions 
comunitàries

62 Tallers de 
“Treballem els 
valors” en 11 
escoles

Gestionem amb 
transparència

722.932,82€ 
invertits

Com pots ser 
part de Càritas?

Voluntariat

Donacions

Entitats
amb cor

Herències
i llegats
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És tot allò que els nostres avis ens estan aportant. És per això que es 
fa absolutament necessari incidir positivament en el benestar de la gent 
gran, per tal de retornar-los tot allò que ens han donat.

El programa d’atenció a la gent gran ha donat resposta a les necessitats 
de 156 persones gràcies a l’acció dels quaranta-tres voluntaris que ho 
han fet possible. El nombre d’atesos suposa un increment del 60’9 % 
respecte l’any 2016.

El caliu i l’esforç dels voluntaris en l’acompanyament a les residències és 
l’eina clau, com també ho és la formació que reben per a l’atenció a les 
llars particulars, on s’ha atès a set persones en la seva etapa fi nal de la 
vida i s’ha consolidat el projecte del servei de neteja a domicili. 

GENT GRAN: “SAVIESA, 
EXPERIÈNCIA, SERENOR
I GENEROSITAT”

6 entitats i residències 
col·laboradores

156 avis atesos

7 acompanyaments
a domicili

43 voluntaris

95% viu en residències

9% viu en el seu domicili

On es fa:

Balaguer
Bellvís
Guissona
La Pobla de Segur
Puigcerdà
La Seu d’Urgell
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El 30 de setembre l’Arquebisbe d’Urgell i president de Càritas, 
Mons. Joan-Enric Vives, va inaugurar el nou centre de Càritas 
de Tremp. Amb la posada en marxa de la seu de la capital del 
Pallars Jussà són ja cinc els centres que hi ha al Bisbat d’Urgell. 

Tal i com va destacar l’Arquebisbe, “és una satisfacció enorme 
el fet que en una diòcesi tan gran i complexa orogràfi cament 
s’estigui completant una xarxa d’atenció de punta a punta del 
territori. Amb aquest centre acabem de construir la geografi a 
humana del bisbat, posant a l’abast de les persones allò que 
necessiten”. 

Amb l’objectiu de fomentar la participació  comunitària i 
d’esdevenir un espai de suport i atenció de les comunitats 
cristianes a les persones més fràgils de la societat, el centre de 

Tremp serà el marc de referència de feligresos i voluntaris de 
tota la comarca. El volum i l’esforç en l’acció social de Càritas 
en aquest territori s’ha cristal·litzat en el nou centre, que 
oferirà la possibilitat de treballar en l’atenció a les famílies, en 
la formació laboral, en l’acompanyament i el reforç escolar. 

Tremp ha potenciat la participació  ciutadana a través de 
l’Espai Grapats -que ha signifi cat la reconversió dels robers- 
on també hi ha un punt de venda de productes de comerç just. 
Aquest espai ha entrat a format part de la xarxa d’Espais 
Grapats que hi havia fi ns a l’actualitat, un total de set, cinc 
dels quals col·laboren en la venda de roba de Nougrapats. 
S’han creat també itineraris d’acompanyament a través de 
grups d’autoajuda i projectes de servei a la llar de persones 
grans o amb dependència.

UN NOU ESPAI A TREMP AMPLIA
LA XARXA DE CENTRES



ELS NOSTRES CENTRES
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Balaguer . Centre Sant Domènec

La posada en marxa del pis d’acollida transitòria 
ha estat una de les principals fi tes que hem 
assolit a Balaguer. Aquesta infraestructura ha 
permès que onze persones de quatre famílies 
diferents hagin pogut gaudir d’un sostre i d’un 
servei d’acompanyament que els ha intentat 
orientar en el camí del seu desenvolupament 
personal.  Volem destacar la participació de 24 
entitats col·laboradores en activitats solidàries, 
15 participants en tallers d’Espai Grapats i 506 
escolars participants en els 27 tallers de Treballem 
els Valors. 

Vielha. Centre de Val d’Aran

Des del centre hem promogut quatre accions 
comunitàries i hem aconseguit que quatre-cents 
nens i nenes participin en els tallers creats per 
a promoure els valors de Càritas. Hem iniciat 
el projecte de reforç educatiu d’estiu amb la 
participació de tretze nenes i nens. Pel que fa al 
suport en temes de formació, hi ha hagut 20 noves 
incorporacions al programa d’inserció laboral i 19 
persones han aconseguit trobar feina després de 
passar per Càritas. 
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La Seu d’Urgell. Centre Sant Ot

El desig d’integració sociolaboral dels col·lectius més 
desafavorits continua centrant el nostre esforç. És per 
això que hem assolit una nova fi ta, la posada en marxa 
de la botiga “Grapats Encants”.  Volem contribuir a 
construir una societat orientada cap al reciclatge, i 
l’espai ens permet donar una nova vida als objectes de 
segona mà. Volem destacar la consolidació del projecte 
Treballem els Valors a les escoles, amb la participació de 
351 alumnes i els 59 participants en els cinc tallers de 
l’Espai Grapats. 

Centre de Puigcerdà

L’organització del torneig de  golf  de Fontanals en 
benefi ci de Càritas va esdevenir el punt de comunió 
entre tots els actors que intentem tirar endavant el 
projecte de l’entitat. 30 empreses, 180 esportistes i 20 
voluntaris van fer possible que la dimensió de l’esport i 
la competició solidàries adquirís el seu punt més àlgid.  
Volem destacar l’èxit participatiu dels joves en accions 
comunitàries, amb la presència de 662 nois i noies.



“El FSE invierte en tu futuro”
Fondo Social Europeo

Unión Europea

C Bisbe Guitart, 27
25700 La Seu d’Urgell
caritas.cdurgell@caritas.es
www.caritasurgell.cat

Obra Social 

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.

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 

SECRETARÍA DE ESTADO
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