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Gràcies pel vostre treball
Una vegada més tinc el goig de presentar la Memòria de les activitats de Càritas de l’any 2017, i la
primera expressió que em surt de dins i vull manifestar-vos és: «Moltes gràcies per tot el que esteu
fent, pel vostre treball.» Càritas és part essencial de l’Església, perquè una Església que no visqués la
caritat no existiria. Càritas és la institució d’amor de l’Església, és la seva caritat instituïda. El papa
Francesc ha dit: «Càritas és la carícia de la mare Església, la carícia de l’Església al seu poble, una
carícia que sap de tendresa i de misericòrdia.»
A tots els qui esteu darrere d’aquesta Memòria, rebeu, doncs, la gratitud de l’Església pel vostre
servei i el meu encoratjament perquè continueu amb el vostre treball, tan important ara i en tots els
temps.
En les meves visites pastorals a les parròquies constato arreu l’amor amb què un grup de creients,
de manera voluntària i a manera d’apostolat, treballen a la Càritas Parroquial. Ho fan amb amor,
amb alegria i coneixent el rostre dels germans que vénen a cercar ajuda, subsidis, orientació a les
parròquies. Realment aquests equips de Càritas són un tresor.
Però no oblidem que la Càritas Parroquial està sostinguda per les aportacions dels fidels de cada
parròquia que deleguen en l’equip de Càritas la caritat que vol fer i la comunitat esdevé així un
reflex de la primera comunitat en la qual Càritas és un organisme que comparteix la missió de
l’Església, que té com a finalitat fonamental i essencial evangelitzar, però els pilars de
l’evangelització són el testimoniatge i la caritat.
No és la nostra caritat la que oferim, sinó la del Senyor a través nostre. La misericòrdia del Senyor
arriba als nostres germans més pobres pel testimoniatge i per l’acció dels creients. La caritat, entre
cristians, sempre és sacramental en relació amb Jesucrist. No podem oblidar el gran capítol 25,
verset 40, de Mateu: «Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi.»
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Ell, Jesús, és el mestre de la caritat, ens ensenya una caritat gratuïta, sobreabundant, pacient,
discreta i plena de tendresa. L’arrel i el principi vivificant de les persones que col·laboren en els
serveis de Càritas és el mateix Senyor. En aquest sentit la caritat cristiana sempre té alguna
dimensió carismàtica. Així ho aprenem dels sants! Les persones que treballeu a Càritas no sou
simplement voluntaris, sinó testimonis de l’amor del Crist.
Tot això no vol dir que no hàgiu de fer aquest treball a manera d’acció social, per tant, amb
competència, amb responsabilitat i amb pedagogia i que tendeixi a la promoció i a la integració de
les persones, tal com per a la seva dignitat pertoca. La Càritas és una evidència per a tots que no ha
de ser una institució purament assistencial, sinó que la tasca d’acompanyament és fonamental.
Sempre hi ha d’haver una progressió en la promoció.
I és que sempre serà un repte per a nosaltres acollir amb amor, saber escoltar i transmetre una
atmosfera de confiança per tal de promoure un procés d’amistat amb els nostres participants tot
mirant la globalitat de la seva vida. Això es fa més que no ens pensem. I els qui treballen dia a dia a
Càritas ens en poden donar lliçons.
Voldria que en llegir aquesta Memòria tinguéssiu molt presents totes les persones que han estat
ateses i els voluntaris i voluntàries que les han atès, així com tots els col·laboradors i els contractats ,
que d’una manera o altra, amb la pregaria i amb les ajudes materials i espirituals, fan possible
Càritas. Gràcies de nou a tots!
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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Coratge per cridar des del silenci
Vivim instal·lats en un temps de frontissa i esmaperduts davant una crisi de model. La realitat social
ha canviat, però des de Càritas seguim treballant amb permanent il·lusió. I és que davant els
constants límits que ens imposa la realitat del dia a dia tenim dues opcions: Acceptar-los tal com
vénen i prou o bé superar-los amb l’impuls de la constància. Els voluntaris, els col·laboradors i els
contractats de Càritas sempre han optat per superar-los, explorant les contínues fronteres que han
anat trobant al llarg del camí, ja siguin geogràfiques, tecnològiques o d’identitat en les creences.
Perquè allò que veritablement ens fa persones és la superació constant de la frontera del jo per tal
de transitar cap al nosaltres. Ningú no ens pot resultar aliè i hem de tenir el coratge suficient per
cridar des del silenci. I és que l’estat del benestar, pel qual tots treballem, serà un estat de dret o no
serà.
Som molts amb un sol cor i ens cal l’esforç per garantir solucions transversals que consolidin els
drets i els deures de totes les persones. Des de Càritas hem de ser capaços de crear serveis socials
potents que redueixin els factors de vulnerabilitat encara no reconeguts pels poders públics.
Ara ens trobem davant un nou repte de futur: la desconeguda frontera de la interacció amb les
noves tecnologies, un terreny relliscós en funció del seu ús i dels seus resultats. És la nova frontera
que haurem de ser capaços de travessar, el nou repte de saber aprendre a relacionar-nos amb les
TIC. I per no caure en el desànim ens cal intensificar la formació per evitar el risc de deixar-nos
manipular per les superficialitats.
No podem oblidar que les entitats i les institucions les fan les persones que hi estan vinculades i és
la seva decidida acció la que identifica sempre la marca de l’entitat a la qual representen. Per això al
llarg dels vuit anys que he compartit com a voluntari aquest relat satisfactori de disponibilitat,
passió de servei i aprenentatge constant de solidaritat a Càritas Diocesana de Tarragona m’he sentit
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envoltat de persones excel·lents que m’han fet adonar que la realitat viscuda ha estat una gran
oportunitat de creixement personal en benefici dels més necessitats. Que la realitat és sempre més
important que la idea. Que l’acció a Càritas té sentit quan es transforma en garant de la justícia i la
tutela de la caritat inclusiva. Quan l’espiritualitat es projecta cap a la promoció d’una ecologia
humanitària integral. Gestionar la postcrisi és també el repte per combatre les desigualtats socials
amb fórmules de prudència i espiritualitat de comunió.
Per tot això i el molt que he après al costat dels més senzills estic segur de poder seguir afrontant
amb realisme el camí que inventa cada dia la terra del demà.

Francesc Roig Queralt
Director de Càritas Diocesana de Tarragona
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Introducció
Aquesta memòria recull les activitats, característiques i dades més rellevants de l’acció social de
Càritas Diocesana de Tarragona duta a terme durant l’any 2017.
Esta estructurada de la següent forma: després de les paraules del Sr. Arquebisbe i del director, es
comenten les principals necessitats detectades a les Càritas Parroquials, seguidament es mostra la
resposta que hem donat a aquestes necessitats, destacant els programes i projectes portats a terme
i, per tancar aquesta part, es fa una breu reflexió dels reptes de futur, resaltant quins aspectes hem
de reforçar per tal d’adaptar-nos més a les necessitats cambiants dels més empobrits de la nostra
societat.
La memòria segueix amb una descripció de la nostra entitat, organitzada en voluntaris i tècnics
acompanyants de l’acció al territori. Per cloure la part organitzativa, també s’hi incorpora una breu
descripció de les activitats portades a terme en formació i el voluntariat, el sistema informàtic
confederal de Cáritas Española (SICCE), la comunicació i el departament d’administració i Secretaria.
També té relleu les campanyes de sensibilització fetes durant l’any 2017, principalment la de
“Cridats a ser comunitat” on la portada d’aquesta memòria s’ha fet resó.
El moviment econòmic és dels aspectes que volem tenir molt present, degut a la voluntat de ser una
entitat transparent que vol comunicar que es fa amb els diners rebuts no solament de
l’administració pública, sinó dels nostres donants que confien en la nostra gestió.
Informem també, al ser una entitat eminentment de voluntaris, com participar i aportar el millor de
cadascú dedicant un temps pels més necessitats de la nostra societat. A l’igual de com contribuir
econòmicament fent-se soci o col·laborador.
Les Càritas Parroquials s’engloben dins les Càritas Arxiprestals o les Càritas Interparroquials i és així
com indiquem a on es trobem aquestes Càritas que donen suport i fan tasca de coordinació de les
Càritas Parroquials.
Acabem la Memòria 2017 agraint a totes les persones, institucions, entitats i empreses que es
comprometen amb Càritas aportant donacions en espècie o econòmiques i que són dons que van
destinats a famílies o persones que estant vivint situacions econòmiques precàries.
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Les principals necessitats detectades
Les principals necessitats percebudes són aquelles vinculades a la precarietat laboral, la manca de
feina, la dificultat d’incorporació al treball dels joves així com l’existència de treballs irregulars.
Aquesta dificultat d’accés a un treball digne produeix dificultats en la subsistència. També detectem
dificultats d’accés a un habitatge en condicions.
Observem que les persones que acudeixen a Càritas els manquen competències en la recerca de
feina i formatives, tant tècniques com en habilitats emocionals.
Detectem situacions personals i familiars complexes que produeixen situacions multi
problemàtiques, cosa que erosiona l’autoestima i la motivació de les persones acollides, dificultant
el canvi en la seva situació i en la seva vida. Així mateix, s’observa la importància que té per a ells
l’escolta i l’orientació per millorar el seu estat d’ànim.
Des dels equips de voluntariat de les Càritas tenim dificultats per adaptar-nos als canvis: no sabem
com, sabem que hem de canviar però no ho hem posat encara en marxa, ens falta saber què
impliquen aquests canvis, quins són els més necessaris a cadascuna de les nostres Càritas, com ho
hem de fer, si tenim els espais i recursos...
També preocupen els pocs recursos i suport econòmic per les famílies, bàsicament des de les
administracions, especialment per les persones grans que estan soles i amb pocs recursos
econòmics. Aquest fet dificulta que les famílies se’n puguin sortir, cosa que ocasiona la cronificació
en les situacions de pobresa.
Una altra necessitat és la superació dels prejudicis envers les persones immigrants. Les diferències
culturals representen una dificultat per a la integració d’aquest col·lectiu.
Finalment, hem d’aconseguir que un nombre més gran de persones ateses s’impliquin en el seu
propi procés de millora. S’ha observat com les persones que s’impliquen acaben no necessitant els
serveis de Càritas.
A nivell intern de la institució, es percep la dificultat de fer i de treballar efectivament en xarxa amb
altres entitats i administracions. També es manifesta com aspectes que preocupen de la pròpia
Càritas la necessitat de fer més reflexió en els equips i que les persones voluntàries s’estan fent
generacionalment grans.
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La resposta des de Càritas Diocesana de Tarragona

Perfil social de les persones ateses a l’acollida Parroquial
El perfil majoritari de les persones que hem acollit des de Càritas és de dona, de mitjana edat, que
viu en parella i que té fills, bé espanyola o magrebina, amb estudis primaris, amb possibilitat de
treballar però sense feina i un nivell d’ingressos baix que prové, fonamentalment de pensions no
contributives.
Aquest perfil s’ha extret de les dades introduïdes i intervencions registrades al SICCE-MIS durant
l’any 2017 de les 41 Càritas Parroquials que utilitzen aquesta eina per a registrar les persones ateses
i les respostes, intervencions o atencions donades (1).

1

Data d’obtenció de les dades: 01-03-2018
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Perfil social dels participants d’acollida parroquial
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SITUACIÓ LABORAL
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Programes i projectes desenvolupats
Les persones que atenem des de Càritas Diocesana de Tarragona han acudit a diferents projectes o serveis que
tenim en marxa. A la gràfica mostrem, en percentatge, el nombre de persones ateses a cadascun dels projectes i
serveis respecte al total de persones ateses, que han estat 18.607 –cadascuna d’elles pot haver estat atesa en
diversos serveis i projectes-. Això vol dir que hem arribat a 5.628 persones ateses diferents i que fa que el total de
persones beneficiades sigui de 18.058 (ja que formen part de la mateixa família o llar que la persona atesa). Així
veiem que la majoria dels nostres esforços han estat dedicats a acollir les persones a les nostres Càritas Parroquials
(31,4%), a proporcionar-los aliments (23,9%) i roba (14,7%), a incrementar les seves capacitats per a trobar feina
(9,1%) i a subministrar-los menjar i escalf als menjadors socials (7,2%), juntament amb tota una munió d’altres
projectes i activitats, que representen un esforç total del 13,6%. Cal tenir present que moltes de les persones ateses
ho han estat en més d’un projecte o servei.
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Servei Distribució
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23,9%

Altres
1,3%
Aliments no SDA
2,3%

Sociolaboral
9,1%
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Ateses

Persones
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Càritas
Parroquials

Gent Gran
0,9%
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Programa de família i Acollida (atenció primària)
Projecte d’Acollida parroquial .
El projecte d’acollida és el primer punt d’accés de qualsevol persona que s’adreça a Càritas, on acollim totes les persones que
acudeixen en busca d’ajut. És un primer espai on plantejar qualsevol problemàtica, ser escoltat, des d’un tracte proper que
valori la persona en la seva integritat i que vegi que volem ajudar-la a seguir lluitant perquè recuperi el protagonisme de la seva
vida.
El projecte es desenvolupa des dels equips d’acollida de les Càritas Parroquials i donem resposta a les necessitats bàsiques o
mancances puntuals de famílies o persones per tal de pal·liar les situacions de precarietat que estan vivint. Les escoltem i
acompanyem alhora que facilitem la seva derivació als recursos adients. També se’ls proporcionen ajudes puntuals immediates
per cobrir les necessitats bàsiques urgents. L’any 2017 s’han acollit 5.279 persones diferents.

Projecte Servei de distribució d’aliments, SDA .
El projecte consisteix en oferir, des de les diferents Càritas Parroquials, el servei que contribueix a cobrir les necessitats bàsiques
d’alimentació amb el complement de productes per a la higiene personal i per a la neteja de la llar.
Representa un pas qualitatiu en relació a la donació del tradicional lot d’aliments, perquè implica un servei més digne i de
qualitat. Les famílies o les persones tenen l’opció d’escollir els productes, segons les puntuacions establertes prèviament en el
servei d’acollida. Incideix en la dimensió promocional i educativa de les persones ateses a través de l’acompanyament dels
voluntaris durant el circuit per escollir els diferents productes. Algunes Càritas Parroquials porten a terme tallers vinculats als
SDA (cuina, gestió domèstica, salut i nutrició,..) per facilitar un espai de millora de les habilitats domèstiques de les persones
ateses.
Durant el transcurs del darrer any 2017, 48 SDA han estat en funcionament, dels quals 4 han iniciat el procés de repartir els
aliments amb els criteris i la metodologia d’aquest projecte i 1 ha finalitzat la seva activitat per reducció del nombre de famílies
i/o persones amb greus dificultats per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació. Les persones ateses han estat 4.018.
Finançadors: Generalitat de Catalunya- Dt. de Treball, Afers Socials i Famílies; MSSSI - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualtat; Diputació de Tarragona.

Projecte Filigrana .
El projecte Filigrana de reciclatge i reutilització de la roba, complements, estris de la llar i mobiliari infantil està adreçat a les
persones i les famílies amb pocs recursos econòmics que no poden cobrir aquestes necessitats bàsiques a través del mercat
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normalitzat. Des dels robers es promou la solidaritat entre voluntaris i persones ateses, s’acull i s’acompanya la persona, i
s’educa en el respecte al medi ambient, el consum responsable i l’economia solidària.
Actualment es compta amb un total de 18 robers ubicats en les següents poblacions: Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, L’Espluga
de Francolí, Montblanc, Alcover, Sta. Coloma de Queralt, El Vendrell, l’Arboç, Cunit, Creixell, Torredembarra, Constantí, Salou i
Falset.
El projecte Filigrana compta a tota la diòcesi amb 285 voluntaris i en aquest 2017 s’han fet 69.851 atencions (tenint present
que hi ha moltes persones que repeteixen).
Una peça clau del projecte és l’entrega social. Aquest 2017 des dels robers Filigrana de la diòcesi de Tarragona hem pogut
atendre 1.092 persones, amb un total de 7.443 entregues de roba, joguines, mobles infantils i material de la llar. El valor
estimat d’aquestes entregues és de 148.860 €. Les persones vénen derivades de les Càritas Parroquials, del Servei de Migració i
de projecte Llar Natalis.
Per gestionar tota aquesta roba ens és imprescindible el magatzem Filigrana, situat al Polígon Industrial Francolí de Tarragona.
En aquest espai es recull la roba procedent de les donacions que es fan a Càritas. Les peces de roba passen per un procés de
selecció, rentat, planxat i classificació. Posteriorment la roba es distribueix als diferents robers Filigrana, a Cafè i Caliu i Llar
Natalis, en funció de les demandes que es fan. Si al final de temporada hi ha excedents als robers se centralitzen al magatzem, i
des d’aquí es destinen al projecte Formació i Treball a través de l’empresa de reinserció Roba Amiga. Per a realitzar aquesta
tasca el magatzem compta amb 13 voluntaris i 5 persones contractades, dues d’elles amb contracte d’inserció laboral.
Des del projecte Filigrana s’acullen persones amb beca de formació pràctica, col·laborem amb el departament de Justícia de la
Generalitat per tal que algunes persones hi puguin realitzar el treball en benefici de la comunitat. També hem acollit 3 alumnes
de pràctiques del Lycée Paul Gauguin d’Orleans (França). I de manera puntual alguns centres escolars realitzen voluntariat al
nostre projecte: els alumnes de 4t d’ESO del Col·legi La Salle i un grup de 60 alumnes del Col·legi Aura, així com també hi han
participat com a voluntaris 15 treballadors de l’entitat bancària La Caixa.
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Beques menjador .
El projecte de beques menjador vol complementar els ajuts de l’administració en les situacions on els infants pateixen
necessitats de nutrició dins d’un context familiar de crisi econòmica.
El total d’infants beneficiats ha estat de 63 (34 nens i 29 nenes) englobats dins de 40 famílies amb un total de 2.996 àpats
consumits.
La despesa total ha estat de 18.008,77 € amb un ajut econòmic de Càritas Catalunya de 15.000,00 €
Algunes de les famílies dels infants beneficiats han fet una aportació econòmica (segons la seva situació econòmica) de 20 € al
mes per infant que participa amb una aportació total econòmica de 2.720 €
Es van atendre infants de guarderia, infantil, primària i ESO.
Finançadors: Càritas Catalunya.
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Mobles i estris .
El projecte consisteix en la gestió de donacions que efectuen les empreses, entitats, institucions i particulars a Càritas Diocesana
de Tarragona amb l’objectiu de cobrir les necessitats de mobiliari de les famílies amb recursos econòmics insuficients per poderlos adquirir en establiments normalitzats.
Durant l’any 2017 hem rebut més de 572 donacions de mobles, electrodomèstics i estris de part de diferents establiments
hotelers, a banda de les donacions particulars de persones que han volgut contribuir amb la tasca de Càritas. Aquest projecte es
va tancar durant al mes d’octubre del 2017.
Totes aquestes donacions s’han distribuït a més de 43 Càritas Parroquials de la diòcesi i a diferents programes i projectes de
Càritas per tal d’oferir-los a les persones ateses. També s’han distribuït a altres projectes, entitats o fundacions amb les quals
col·labora Càritas com són: CECAS, Llar Natalis, Fundació Bonanit, Comunitat del Cenacle – Mas d’en Lluc –, Casa Misericòrdia de
Reus i Germanetes dels Pobres de Reus. A la Càritas Parroquial de Torredembarra, que també tenen aquest servei, s’han
realitzat un total de 1.017 entregues.
En total han estat 155 famílies les que s’han beneficiat d’aquest recurs.

Programa Infància i joventut
Reforç escolar per a nens .
Tant als infants com als joves adolescents, Càritas ofereix espais de suport educacional. A Tarragona, hi ha el projecte Som-hi
tots que és de reforç escolar i que té com a objectiu atendre i donar suport als infants entre sis i dotze anys, procedents de
famílies on hi ha signes de fracàs escolar, absentisme, baix nivell cultural dels pares i escassa valoració de la importància de
l'educació. Són 58 nens amb problemes d’aprenentatge en algunes matèries o que es troben en situació de risc d’exclusió social.
A partir dels sis anys, a més de l’ajuda escolar, aprenen informàtica.
A Reus, aquest servei és diu Suport pedagògic, i és un espai de reforç per a infants. Els nens, 112 concretament, entre tres i cinc
anys, van a la ludoteca, on el joc esdevé una dinàmica de treball. El servei està pensat com a suport a la convivència i a la millora
de la relació familiar, mitjançant aquest espai per al desenvolupament integral de les nenes i els nens.
Finançadors: MSSSI - Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.

19

Programa de Formació i Ocupació
Cursos i tallers de formació prelaboral .
Són cursos que tenen com a objectiu el fet de proporcionar coneixements i eines per adquirir les competències bàsiques
necessàries per tal de continuar posteriorment amb una capacitació laboral especialitzada.
El Curs d’auxiliar de la llar, s’ha impartit a la parròquia de Sant Josep Obrer de Torreforta, a Tarragona. L’assistència ha estat de
15 alumnes i aquest curs ha tingut com a objectiu donar eines a les dones ateses, per tal de fer-les més competents dins de
l'àmbit domèstic, tant per a ser més autònomes a les seves pròpies llars com per a una possible inserció laboral. D’aquesta
manera incentivem els seus recursos d’autonomia personal i afavorim el seu creixement integral com a persona.
El Curs de promoció de la dona amb 160 alumnes s’ha realitzat a les parròquies de Torreforta i Sant Salvador de Tarragona. Ha
tingut una durada de vuit mesos i té com a objectiu promocionar les dones a partir de l’alfabetització, a més a més d’oferir un
espai terapèutic per a millorar la seva autoestima dins el nucli familiar i en la societat.
El taller de costura de Càritas Interparroquial de Reus, amb una assistència de 8 alumnes, permet aprendre tècniques bàsiques
de costura pensant en un eventual treball de servei domèstic, així com millorar actituds laborals bàsiques com la puntualitat i el
sentit de la responsabilitat.
El taller de geriatria “Cuidar el cuidador”, de Reus, consta de 12 sessions de 2 hores cadascuna (9 sessions dedicades a geriatria
i 3 a cuina per a gent gran). El taller el realitzen desinteressadament professionals i estudiants de l’Hospital Sant Joan i la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus. S’han beneficiat 18 persones.
Cursos i tallers de llengua catalana es faciliten a diverses Càritas de la diòcesi: A Reus amb 149 persones inscrites, a Torreforta,
66 persones, a Valls 70 persones i al Baix Camp 26.
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Projecte Sociolaboral .
Incideix en els itineraris individuals d’inclusió sociolaboral de les persones. És a dir, en els processos que viuen les persones en el
seu camí cap a l’accés d’un lloc de treball: formació, orientació, intermediació i inserció laboral. L’objectiu final és exercir el dret
al treball evitant una llarga exclusió del mercat laboral.
El projecte sociolaboral diocesà atén a col·lectius especialment vulnerables i en situació de risc de pobresa. Està conformat per
diferents projectes i serveis: el d’orientació i intermediació laboral i el de formació ocupacional.
Durant l’any 2017, s’han atés a 902 persones des de les Càritas: Càritas Interparroquial de Tarragona; Càritas Interparroquial de
Reus; Càritas Interparroquial de Valls; Càritas Arxiprestal del Baix Penedès, Càritas Parroquial de Torreforta i Serveis Diocesans.

Perfil de les persones ateses:
Procedència de les persones
ateses

Persones ateses
Homes

Dones

Espanya

Comunitaris

111

Extracomunitaris

195

791

66

600

Nivell de formació de les
persones ateses

Edat de les persones ateses
316

306

232

424
189

136

76

36

7
16 - 17
anys

18 - 35
anya

36 - 45 + 45 anys
anys

Orientació laboral. Des dels serveis d’orientació laboral establim itineraris personalitzats de treball amb cada persona atesa, en
funció dels seus interessos, necessitats i punts forts, l’acompanyem i li facilitem eines i recursos.
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Quant a les accions realitzades en orientació laboral, s’ha fet difusió setmanal de les ofertes laborals, convocatòries i processos
de selecció d’empreses, entitats i administracions públiques, que s’han rebut a través de la Xarxa d’Entitats d’Inserció
Sociolaboral de Tarragona. S’han incorporat equips de voluntaris que, conjuntament amb la tècnica referent han portat a terme
l’orientació laboral, la qual cosa ha permès augmentar el nombre de persones ateses en aquesta fase (1.373)
Formació laboral. Quant a la formació, s’ha fet arribar de manera selectiva a totes les Càritas de l’arxidiòcesi l’oferta formativa
d’àmbit laboral i ocupacional impartida per les administracions, entitats i centres de formació de la demarcació.
Des de Càritas s’ha realitzat la quarta edició del Curs d’auxiliar de muntatge elèctric, finançat per la Fundació Endesa, coordinat
per Càritas Diocesana i impartit per l’institut Comte de Rius de Tarragona, amb la participació de 15 alumnes. El curs d’auxiliar
de muntatge d’instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions en edificis té una durada total de 500 hores, 380 de les quals
corresponen al certificat de professionalitat del mateix nom i 120 hores de matèries complementàries (prevenció de riscos
laborals, informàtica, habilitats personals, orientació laboral, matemàtiques i català).
Un cop finalitzat el curs, s’ha gestionat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tant la formalització de les pràctiques
professionals formatives, com l’acreditació del certificat de professionalitat corresponent i s’ha comptat amb la col·laboració de
7 empreses privades del sector elèctric per a la seva realització.
Inserció laboral. Pel que fa a la inserció laboral, s’ha fet intermediació laboral per a la llar familiar, informant totes aquelles
famílies que estiguin interessades a contractar i persones interessades a treballar en l’àmbit de la llar familiar, i se’ls ha derivat
cap a les diferents Càritas de la diòcesi que ofereixen el servei d’intermediació laboral en aquest àmbit. Durant aquest any 2017
s’ha aconseguit un total de 125 insercions/contractacions de les nostres persones ateses.
També, Càritas Diocesana ha fet una contractació puntual al magatzem Filigrana de 2 persones que precisaven d’un determinat
període de treball per poder accedir a la prestació i per poder regularitzar la seva situació legal.
Finançadors: Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; MSSSI - Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad; La Diputació de Tarragona; Fundació La Caixa – obra social; Fundación Endesa.
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Programa de Gent Gran

Projecte d’Acompanyament “Ara al teu costat” .
El projecte d’acompanyament a domicili “Ara al teu costat” consisteix en fer un acompanyament setmanal de dues hores de
duració per part d’un voluntari a una persona gran.
El perfil d’aquestes persones a les quals se’ls efectua un acompanyament és el de persones que presenten sentiments de solitud
i tristesa, amb una salut precària i manca d’autonomia per sortir sols al carrer, afegint a tot això, en alguns casos, problemes
econòmics. Aquest servei es pot prestar quan les persones grans viuen soles o quan viuen amb les famílies però aquestes estan
sobrecarregades per la cura i atenció de la persona gran. En algunes ocasions i en els casos que ho puguin necessitar, es pot
arribar a fer les derivacions oportunes a altres serveis (serveis socials municipals) o tramitar recursos com: teleassistències,
Abonament Social de Telefònica, informació i gestió per contractar a persones per la cura i atenció de les persones grans, etc. La
possible tramitació d’aquests serveis així com l’acompanyament de dues hores setmanals d’un voluntari milloren la qualitat de
vida i faciliten la permanència de la persona gran en el domicili, sempre que és possible, descarregant i traient angoixa a la
família.
Es desenvolupa a Tarragona on se’n beneficien 21 persones grans, a Torredembarra on se’n beneficien 18 persones grans i a
Vila-seca on se’n beneficien 5 persones grans.

Projecte d’Acompanyament telefònic “Bon dia” .
El projecte d’acompanyament telefònic “Bon dia” consisteix en fer un acompanyament telefònic diari per part d’un voluntari a
les persones grans que sol·liciten aquest servei i que de moment no necessiten un voluntari a domicili però sí presenten algun
factor de risc. Aquest projecte està orientat a aquelles persones grans que viuen soles i que tenen poc o cap suport familiar.
Durant les trucades telefòniques per part del voluntari a les persones grans aquest els hi dona el bon dia, els hi recorda aspectes
importants que han de tenir en compte i que ja han comentat prèviament com recordatori de visites mèdiques, encàrrecs que
han de fer, visites a especialistes, revisions, etc., s’interessa per la seva salut, de les activitats que realitzarà durant el dia, el
felicita el dia del seu Sant o aniversari... Cal tenir en compte que els voluntaris no aconsellen ni dirigeixen. La seva funció és la
d’un acompanyament actiu mitjançant l’escolta activa. Es desenvolupa a Torredembarra i se’n beneficien 83 persones grans.
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Taller de memòria .
En el taller d'estimulació de la memòria s'entrenen les capacitats que intervenen en la memòria i altres facultats mentals que hi
estan relacionades, i així com també el seu funcionament i l’aprenentatge per a utilitzar estratègies que les millorin. La finalitat
és incrementar l'autonomia i el benestar de les persones grans, tant a nivell individual com familiar i social. Actuacions com el
taller d'estimulació de la memòria permeten afavorir el procés d'envelliment, atenuant així els efectes de la dependència
cognitiva i millorant la qualitat de vida de la gent gran. En aquest sentit, aquesta iniciativa de caràcter preventiu i de promoció
de l'autonomia personal es converteix en un dels eixos fonamentals per millorar el benestar psicològic i social del col·lectiu. Es
desenvolupa a Torredembarra i se’n beneficien 17 persones grans.
Finançadors: Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; MSSSI - Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad; Cáritas Española.
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Programa de Transeünts i Sense llar
Menjadors Socials .
Pel que fa als menjadors socials són espais d’acollida i d’atenció a persones que pateixen solitud, necessiten afecte i tenen una
manca d’alimentació.
Càritas Interparroquial de Tarragona compta amb el projecte Cafè i Caliu, “que cada dia fa el servei de distribució d'una
mitjana de cent esmorzars a les persones sense llar, o que viuen en situació de risc social. A més, proporciona també un servei
de dutxes i altres serveis d’higiene personal a totes aquelles persones que ho necessiten. Aquest projecte és efectiu gràcies al
voluntariat (unes 50 persones que fan possible cada dia, de dilluns a diumenge, que el servei estigui obert), i també gràcies a les
donacions d’empreses i particulars. Durant tot el 2017 s’han servit 27.603 esmorzars; s’han ofert 2.797 dutxes i s’han repartit
142 peces de roba a les 672 persones que han rebut atenció a Cafè i Caliu.
Pel que fa a Càritas Interparroquial de Reus compta amb dos menjadors socials. Durant el 2017, s’han preparat 23.340 dinars
(incloses les carmanyoles) i s’han atès 360 persones.
Al menjador del Centre d’Atenció diürna de Montblanc, s’han servit 821 menús i amb el programa carmanyola s’han repartit
438 àpats. En total s’han atès 83 persones.
A banda, d’aquests espais, les Càritas Parroquials ofereixen també una atenció personalitzada a les persones sense sostre. Amb
atencions com orientació i informació (gestió i tramitació), derivacions a serveis especialitzats (Assessorament jurídic/legal,
treball), ajuda econòmica en vals (lloguer, hipoteca, allotjament) i ajuda en espècies (alimentació, roba/calçat/estris,
medicaments, òptica, ortopèdia, dentista). S’han fet 1.428 atencions.

Habitatge .
El Projecte d’Habitatge Inclusiu pretén pal·liar la necessitat d’allotjament de les persones i famílies ateses i assegurar la seva
inclusió social. El projecte requereix no solament una important disponibilitat de recursos humans i materials, sinó –i més
important encara- un procés d’acompanyament individualitzat basat en el Model d’Acció Social (MAS) de Càritas. Per aquest
motiu, més enllà de simples recursos d’allotjament, des del projecte d’habitatge inclusiu es conceben els pisos com a veritables
instruments d’inserció.
Aquest acompanyament treballa en els àmbits: sociolaboral, que dóna suport a la recerca de feina i orienta sobre les accions
formatives que poden complementar els seus coneixements i les seves aptituds; en el de la salut de les persones que hi
participen i dels membres de la unitat familiar perquè es fa un seguiment i en cas necessari se’ls orienta sobre els recursos
disponibles i es deriva als especialitzats de salut. També es fan derivacions cap a professionals d’altres àmbits com poden ser
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advocats, psicòlegs, psiquiatres, educadors, Serveis Socials. Aquest seguiment comporta que els voluntaris del projecte facin
entrevistes individualitzades i familiars per resoldre i treballar els temes d’organització, el d’economia o el de la relació de la
família amb l’escola i l’evolució dels fills en l’aspecte acadèmic.
El pisos estan a Reus (6), Riudoms (1), Tarragona (3), Valls (3), Vila-seca (1) i Salou (3). Les persones beneficiades d’aquest
programa d’habitatge han estat 66.

26

Programa de Migració
Pel que fa a l’atenció global per a les persones immigrades, Càritas compta amb el Servei de Migració que ofereix assessorament
a totes les persones immigrades que ho sol·liciten i que majoritàriament estan relacionades amb la tramitació de documentació,
molt necessària per a la seva integració social, laboral i cultural a la nostra societat.
Els voluntaris de la nostra diòcesi ja fa anys que acullen els immigrants per tal d’oferir-los acompanyament i ajudes per cobrir les
seves necessitats bàsiques (aliments, roba, etc...), però en l'actualitat les Càritas Parroquials desenvolupen un paper fonamental
en l'atenció i la derivació de la població immigrant al Servei de Migració. D’aquesta manera es manté una coordinació contínua
dels casos que arriben. Aquest treball en xarxa també permet de proporcionar una atenció global.
La sensibilització social i la formació d'agents (professionals i voluntaris) ocupa també un lloc molt important en aquest
programa. Les accions que se'n deriven pretenen millorar la convivència entre les persones immigrades i la població autòctona,
així com també de consolidar la coordinació amb l'administració, les entitats socials i altres institucions que treballen amb el
col·lectiu immigrant.
Durant el 2017, des del Servei de Migració de Càritas Diocesana de Tarragona s’han atès 682 persones i un total de 315 famílies,
la majoria de llatinoamèrica i el magreb.
Pel que fa a les intervencions han estat: 62 autoritzacions de treball i residència, 44 arrelaments socials i familiars, 13
tramitacions de documentació i 10 nacionalitzacions.
Finançadors: Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; MSSSI - Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad; Ajuntament de Tarragona.
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Programa Toxicomanies
Càritas Diocesana de Tarragona, juntament amb la resta de Càritas amb seu a Catalunya, forma part del “Centre Català de
Solidaritat (CECAS)“. Aquesta fundació privada té la missió de generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativament i
terapèuticament persones amb problemes d’addicció, amb especial sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de
marginació o pocs recursos i que no sortiran fàcilment de la seva situació. I ho fem amb la màxima qualitat de mitjans humans,
tècnics i econòmics per ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la seva realitat,
potencialitat i les seves capacitats.



A Tarragona disposem d’una comunitat terapèutica per a dones.
A Barcelona disposem d’una comunitat terapèutica per a homes, grup de patologia dual, atenció ambulatòria,
centre de dia i pis d’acollida.

Projectes de Suport Personal
Suport i atenció psicològica .
El projecte de suport psicològic consta de dos serveis:
Servei de psicologia terapèutica. El servei que s’ofereix consisteix en sessions de psicoteràpia dinàmica breu intensiva, una
tècnica en la qual es contempla l’ésser humà des d’un vessant global i profund. L’objectiu d’aquesta tècnica és ajudar la
persona a prendre consciència dels seus veritables sentiments, a afrontar i rectificar el comportament emocionalment
inadequat, que és la causa dels seus problemes actuals.
Per a dur a terme aquest servei es compta amb una psicòloga voluntària, amb una disponibilitat de 90 hores anuals. Durant el
2017 s’han atès 5 persones.
Servei d’acompanyament especialitzat. El seu objectiu és acompanyar les persones, que voluntàriament ho decideixin, cap a un
alliberament de creences errònies que bloquegen el seu normal funcionament vital o el de la seva família. Això s’aconsegueix
per mitja de tècniques de coaching i programació neurolingüística (PNL). Aquest 2017 s’han atès 13 persones.
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Centre d’escolta Sant Josep Obrer .
L’objectiu principal en el qual es fonamenta el projecte, és proprcionar escolta com una eina de transformació personal, de
sanació, d’alliberament de patiment. Mitjançant l’escolta es vol oferir un suport anímic que ajudi la persona a restaurar i
recuperar les potencialitats i capacitats personals, que per una situació traumàtica, o de dol, apareixen bloquejades.
El Centre d’Escolta Sant Josep Obrer (CESJO) ofereix acompanyament terapèutic amb voluntaris no professionals en sessions
setmanals anònimes i gratuïtes per sanar el patiment que provoca el dol de la pèrdua. Hi col·laboren 10 voluntaris formats i
entrenats en les tècniques pròpies del Counselling que imparteixen al Centre d’Humanització dels Religiosos Camilos.
El centre es va inaugurar el mes d’octubre de 2017. Està situat al centre parroquial de Torreforta a Tarragona i és un espai obert
a la ciutadania en general que estigui passant un dol; l’àmbit d’actuació és Diocesà. Durant el 2017 s’han atés 4 persones.

Assessorament Extrajudicial .
Càritas Diocesana de Tarragona té un conveni amb els col·legis d’advocats de Tarragona i Reus, mitjançant el qual diferents
lletrats voluntaris ofereixen un servei d’assessorament extrajudicial a les persones de les Càritas que ho necessitin.
Els lletrats col·laboren de manera voluntària, gratuïta i anònima i presten el seu servei a les mateixes dependències de Càritas.
També s’ha prestat assessorament jurídic als Serveis Diocesans de Càritas amb la redacció de convenis, consultes dels tècnics i
l’assessorament a l’equip de direcció i a la Càritas Parroquial d’Alforja. Per altra banda, també s’ha fet l’assessorament jurídic i el
seguiment d’un judici interposat contra la Càritas Interparroquial de Reus.
En l’any 2017 s’han atés 4 persones i les matèries objecte del servei han estat principalment problemes relacionats amb
l’habitatge i la família. La totalitat de les persones ateses són del nostre país i majoritàriament dones.
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Campanya de Salud Ocular en la Infància .
Càritas Diocesana de Tarragona i Càritas Catalunya han traslladat a la Fundació IMO (Institut de Microcirurgia Ocular) la
necessitat d’oferir atenció oftalmològica als infants de famílies que es troben en situació de risc i de vulnerabilitat social a la
nostra diòcesi.
Durant l’any 2017 ha desenvolupat la campanya de detecció precoç de problemes oculars en el barri Bonavista de Tarragona, en
concret a les dues escoles del barri – Escola Pública Bonavista i Escola Joan XXIII –. S’han realitzat dues campanyes de revisió,
una al maig i l’altra al novembre, amb un total de 130 i 145 revisions. Es van diagnosticar 42 infants amb algun tipus de nova
patologia (miopia, ambliopia estràbica, hipermetropia, astigmatisme...)
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Els reptes de futur
Recordem que la principal necessitat percebuda està vinculada a la manca de feina,
precarietat laboral i dificultat d’incorporar-se al mon laboral per manca de competències,
tant tècniques com en habilitats emocionals. Nosaltres hem dedicat un 9,1% de les nostres
atencions a les persones. Clarament, cal millorar la relació entre el servei que
proporcionem i el que es necessita. Per aquest motiu, ens proposem per aquest any 2018
promoure els projectes d’adquisició de competències bàsiques i d’inserció laboral. El
projecte d’inserció laboral ha estat subvencionat recentment amb 50.000 € per Càritas
Española a través de la convocatòria del Banco Santander. Amb aquest impuls econòmic,
pensem que hem d’implantar els itineraris individualitzats d’inserció laboral als arxiprestats
del Baix Penedès, Tarragonès Llevant i Ponent i Tarragona.
Per altra banda, durant aquest any 2018 iniciarem la implantació del projecte de reforç per
a l’adquisició de capacitats, habilitats i competències bàsiques amb tota una sèrie de tallers
d’empoderament entre els quals podem citar:
Bloc 1: Habilitats personals per fer front a les dificultats econòmiques
Eines per a l’educació dels fills en la sostenibilitat
Bloc 2: Gestió sostenible de l’economia familiar
Com llegir les factures de llum, aigua i gas
Bloc 3: Alimentació: Cuina saludable i econòmica
Menús a 1,2 i 3 € /persona
Bloc 4: Remeis naturals per a la salut familiar
Bloc 5: Arranjaments bàsics de la roba
Patrons bàsics de roba infantil
Bloc 6: Reparacions bàsiques de la llar
Aquests blocs vénen a complementar els tallers d’alfabetització, cursos pre-laborals, reforç
extraescolar, espais interculturals i espai per infants i/o joves, que ja portem a terme.
La segona necessitat més punyent detectada hem vist que reflecteix situacions personals i
familiars complexes que produeixen situacions problemàtiques, així com la importància
que té per a les persones acollides l’escolta i l’orientació per millorar el seu estat d’ànim.
Aquí sí que li donem una resposta proporcionada, atès que dediquem un 31,4% dels
nostres esforços en acollir les persones que vénen a les nostres Càritas parroquials. Aquest
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projecte és fonamental per a nosaltres, és un dels que reflecteix millor la nostra identitat,
acollint, disposant del temps sense presses, escoltant amb atenció, compartint sentiments
i angoixes. Cal que continuem aprofundint en aquest servei i, per aquest motiu, l’acollida i
acompanyament formen part dels programes prioritaris de la nostra Càritas diocesana.
La tercera necessitat expressada des dels equips de voluntariat és la dificultat que trobem
per adaptar-nos als canvis. Hem d’anar incrementant els aspectes més promocionals de la
nostra Càritas i anar traslladant a les administracions públiques els programes més
assistencials. Cobrir les necessitats bàsiques és un dret que tenim tots els ciutadans i, per
aquest motiu, són les administracions que han de garantir aquest dret per a tothom. Per
aquest motiu, entre els objectius per a l’any 2018 hi trobem que cal seguir acompanyant
des de Serveis Diocesans a les Càritas parroquials i al seu voluntariat, en tant que veritables
protagonistes de l’acció de Càritas, en base a: i) el pla de formació adaptat a les seves
necessitats i ii) una relació més intensa amb els responsables de voluntariat del territori.
Avui en dia sabem que, tot i tenir ingressos pel treball o per pensions, moltes vegades els
diners no arriben per a les necessitats bàsiques de moltes famílies, especialment les més
vulnerables com són aquelles amb infants i les persones grans, soles i amb pocs recursos
econòmics. Aquest fet dificulta que les famílies se’n puguin sortir, cosa que ocasiona la
cronificació en les situacions de pobresa. Els programes del Servei de distribució
d’aliments, de Filigrana i de gent gran volen incidir directament en aquesta problemàtica.
Els dos primers en els recursos i el tercer en el fet de sentir-se acompanyats i estimats.
Remarcar també que existeixen molts prejudicis envers les persones immigrants. Les
diferències culturals representen una dificultat per a la integració d’aquest col·lectiu i
moltes persones d’aquí miren més aquestes diferències culturals que no pas la pobresa i
les dificultats econòmiques. Per tant, cal reforçar també el programa de migració i
refugiats per tal d’aconseguir els canvis desitjats.
Des del punt de vista del finançament de l’activitat de Càritas diocesana en el seu conjunt,
cal incrementar els recursos econòmics disponibles per aconseguir l’autofinançament de
l’activitat i, per aquest motiu ens proposem:
1. Organitzar una nova àrea de donacions en base a una millor sensibilització i
impacte social de Càritas.
2. Dinamitzar la gestió de les subvencions públiques.
3. Fer una gestió eficient de la despesa total.
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La nostra organització
Per donar resposta a totes les necessitats comptem amb 1.591 voluntaris, 38 tècnics contractats i
11 serveis professionals col·laboradors.

Els voluntaris
Quant als voluntaris, participen en els diferents projectes des dels arxiprestats:
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Serveis Diocesans

96

20

Arxiprestat Tarragonès Ponent

90

Arxiprestat Tarragonès Llevant

49

Arxiprestat Baix Penedès

46

136
98

22

Arxiprestat Alt Camp

121
2

Arxiprestat Urgell-Garrigues
25

Arxiprestat Conca de Barberà

Homes

55

Arxiprestat Priorat

6

Arxiprestat Baix Camp

47

Arxiprestat Reus - CIR

64

Dones

17
162
103

96

Arxiprestats Tarragona Centre i Perifèria - CIT
0

304
100

200

300

400

Els tècnics acompanyants de l’acció al territori
La funció principal que Càritas Diocesana de Tarragona encomana als tècnics referents consisteix en l’acompanyament dels
equips de persones voluntàries de les Càritas Parroquials. Aquest 2017 hem acompanyat a 68 Càritas.
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Això vol dir estar al seu costat i oferir suport, orientació, assessorament i formació per activar, desenvolupar, valorar i millorar
els diferents projectes que s’executen a les Càritas Parroquials, segons els criteris del Model d’Acció Social. Per tal de poder
desenvolupar aquestes accions de suport ens hem reunit amb els voluntaris 538 vegades
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La formació i el voluntariat
En l’acció de Càritas són fonamentals els voluntaris, organitzats en equips, i amb l’acompanyament d’un tècnic de referència.
Per això la formació i la promoció del voluntariat esdevé molt important, tant si treballen a les Càritas Parroquials com si ho fan
a projectes d’acció més específics.

Formació .
Càritas ofereix formació a les persones voluntàries i contractades de l’entitat per fomentar l’aprenentatge continu i potenciar la
reflexió. La formació és un dret i un deure de les persones voluntàries per tal d’exercir amb qualitat les seves funcions.
L’objectiu final de la formació és millorar l’acció social i la resposta a les persones més vulnerables.
La formació que s’ofereix s’estructura en les següents àrees:
La Formació Bàsica està dirigida a totes les persones voluntàries de les Càritas Parroquials, en especial, a aquells voluntaris de
nova incorporació. S’assenyalen els aspectes essencials que cal conèixer per treballar des del Model d’Acció Social a Càritas.
S’han realitzat 6 cursos amb una participació de 144 voluntaris.
La Formació Específica permet la reflexió i la millora de la tasca concreta que es porta a terme dins de cada projecte: En el
projecte d’acollida hi han participat 41 voluntaris; en el de Filigrana, 6 voluntaris; en el de Servei de Distribució d’Aliments (SDA)
54; en el de la Tercera Edat, 6 voluntàries i finalment en el de SICCE, que té com a objectiu ensenyar a utilitzar l’eina informàtica
per al registre de les dades personals i les intervencions realitzades, hi han participat 22 voluntaris.
La Formació Contínua o Permanent que permet aprofundir en els coneixements i reflexionar sobre la realitat social, l’atenció a
les persones, la nostra entitat i les competències que es necessiten per a dur a terme l’acció. Es desenvolupa en diferents
moments: En la formació des de l’acompanyament tècnic als equips, hi han participat 79 voluntaris i els temes més rellevants
treballats en aquest sentit s’han centrat en l’organització de la Càritas Parroquial, actituds i habilitats en l’acollida, la
importància del treball en equip, la implantació de documentació, el coneixement de recursos socials, a més d’altres qüestions
relacionades amb l’acció diària. Els espais de reflexió i formació, a les 21 trobades dels 11 arxiprestats. La formació anual
cursada a través de Càritas Catalunya on hi van participar 17 persones es va centrar en cinc tallers sobre: Les claus emocionals
en l’acompanyament, la prostitució i la tracta de persones, Pla d’Acció sociolaboral, lideratge transformador i acollida i
acompanyament: més enllà de donar roba i aliments. La formació cursada a través de l’Escola de Primavera i l’Escola d’Estiu de
Cáritas Española on hi van assistir 13 persones, s’ha centrat en temes relatius als prejudicis i estereotips envers els immigrants,
treball en equip, planificació i gestió de projectes, avaluació d’aprenentatges, comunicació, gestió de conflictes en el voluntariat
i la cura de les persones grans. En relació a la formació externa a l’entitat 31 persones (voluntàries i contractades) han
participat en diferents formacions de la Federació Catalana del Voluntariat Social (Escolta Activa), Creu Roja (Acollida), CEPTA
(PNL i Coaching), el Col·legi de Treballadors Socials de Barcelona (Gestió de grups de suport), Fundació Pere Tarrés (Resolució de
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Conflictes), el Centro de Humanización de la Salud (Counselling), El CEOP (Mindfulness) i Institut Gestalt (Gestió Emocional i
Coaching d’equips).
La Formació per a responsables ofereix eines a les persones amb tasques de responsabilitat a l’entitat per poder millorar
l’organització i la implantació de l’acció social. S’han realitzat 4 trobades als arxiprestats on s’ha reflexionat sobre l’atenció a les
necessitats materials i no materials des dels projectes i des de la realitat que ens interpel·la. En total hi ha participat 86
persones. En relació als responsables/referents de voluntariat i responsables de les Càritas Parroquials s’han fet dues trobades a
nivell de tota la diòcesi amb una participació de 82 persones.
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Voluntariat .
Amb l’objectiu de millorar l’atenció a aquelles persones que s’apropen a l’entitat per a fer voluntariat, durant el segon semestre
del 2017 es van iniciar les xerrades informatives per a aquelles persones que s’ofereixen per a fer voluntariat a Càritas.
Aquestes trobades informatives permeten gaudir d’un espai entre iguals, on els dubtes i les inquietuds són compartides, i per
tant generen un espai de diàleg enriquidor sobre el voluntariat. Se n’han realitzat 3 en el darrer semestre, amb les quals hem
atès 20 persones.
Quant a l’organització del voluntariat a la diòcesi, ja des de l’any 2016 es va crear la figura del referent de voluntariat, persona
que vetlla per l’acompanyament i benestar dels voluntaris de la seva Càritas Parroquial o projecte. L’any 2017 ha finalitzat amb
un total de 78 persones referents de voluntariat.
Participem en jornades dedicades al voluntariat: Un total de 23 Càritas Parroquials han participat en fires locals sobre
voluntariat i la resta de Càritas Parroquials van participar a la Jornada Diocesana del Voluntariat que es va celebrar el 18 de
novembre a Salou. L’assistència va ser de 190 persones
Per tal de donar a conèixer tant els nostres projectes com l’acció que desenvolupen els voluntaris s’han realitzat un total de 16
xerrades sobre voluntariat a diferents escoles, instituts i entitats que col·laboren amb Càritas.
Finançadors: Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
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El sistema informàtic confederal de Cáritas Española (SICCE)
El Sistema d’Informació Confederal de Càritas Espanyola - Mòdul d’Intervenció Social (SICCE-MIS) és una eina de registre i
emmagatzematge de dades relacionades amb les intervencions que es realitzen i que integren participants, agents i projectes.
S’utilitza com a instrument de registre de la intervenció amb els participants, per tal d’afavorir el coneixement de la persona i els
seus processos i facilitar la intercomunicació i el treball en xarxa. Es contempla també com una font d’informació que ens ajuda
en l’anàlisi de la realitat.
La persona referent del SICCE-MIS s’encarrega de participar en els processos confederals de treball conjunt, les formacions
necessàries i assegura l’acompliment de la llei de protecció de dades personals. Durant l’any ha realitzat 25 suports formatius a
22 voluntaris i durant el mes de desembre s’han realitzat 6 formacions específiques amb motiu de la implantació en el programa
informàtic de la intervenció en llars, on han participat 76 voluntaris i contractats de tota la diòcesi.
El total d’usuaris actius a 31 de desembre és de 93 persones (voluntaris i contractats). I durant el 2017 han utilitzat l’eina
informàtica 42 Càritas Parroquials i 8 projectes específics, havent-se registrat 56.342 intervencions de 5.028 participants.

La comunicació
El departament de comunicació té com a objectiu treballar perquè la informació sigui ràpida, fluida i sobretot veraç. “La
comunicació institucional funciona quan la identitat i la imatge que es dóna coincideixen”.
Per tant la comunicació a Càritas és un element important per a l’entitat, perquè tots som agents comunicadors. Cada paraula i
cada gest que oferim a l’altra persona comunica i l’opinió de cadascú representa el parer o el judici de l’entitat.
Pel tal de conèixer la realitat social que ens envolta i estar informats, el departament de comunicació revisa diàriament els
mitjans de comunicació escrits, radiofònics i xarxes socials, i aprofundeix en aquells temes d’actualitat sobretot en els àmbits
que afecten la pobresa i l’exclusió. Posteriorment es confecciona un recull de les notícies setmanals que parlen de l’entitat i
envia a les Càritas Parroquials, Interparroquials, Arxiprestals, treballadors, responsables i equip directiu per tal que disposin
d’una informació actualitzada. També realitza diàriament un arxiu de premsa de totes les notícies publicades per donar la
informació a la Memòria anual.
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Campanyes de Sensibilització
Les campanyes de sensibilització que s’han dut a terme i han servit per motivar a la comunitat cristiana, a les persones que fan
possible Càritas, tant participants, voluntaris com treballadors i a tota la societat en general, han estat les següents:

Maig – Campanya de l’IRPF

Novembre – Campanya persones sense llar

Juny – Campanya de Corpus

Desembre – Campanya de Nadal
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Administració i Secretaria
L’equip d’administració i secretaria dels Serveis diocesans de Càritas Diocesana de Tarragona estan al servei de totes les Càritas
Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals, treballen per al millor funcionament de la institució i de tots els seus programes i
projectes, en coordinació amb l’equip directiu i la resta de departaments.
En concret, l’equip d’administració gestiona els aspectes econòmics, de finançament, de subvencions i els recursos humans
contractats. Les Càritas a les quals es porta la comptabilitat han estat, 35 i les visites a les Càritas per temes de comptabilitat, 13.
Durant tot l’any s’ha realitzat un seguiment de manera continuada de les diferents Càritas i de les seves comptabilitats.
Pel que fa a secretaria, han estat 1.456 entrades registrades i 242 sortides registrades.
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Moviment econòmic
INGRESSOS TOTALS

2.299.289 €

100%

Subvencions
Sector Públic
Altres

828.167 €
642.674 €
185.494 €

36%
28%
8%

Aportacions
Parròquies i Comunitats religioses
Conferencia Episcopal Española i Arquebisbat Tarragona

211.486 €
138.827 €
72.659 €

9%
6%
3%

1.182.860 €
909.145 €
28.223 €
245.491 €

51%
40%
1%
11%

76.776 €

3%

2.485.765 €

100%

Projectes Socials
Sensibilització, formació i voluntariat
Gestió
Amortitzacions immobles

1.752.271 €
93.445 €
577.573 €
62.476 €

70%
4%
23%
3%

PROJECTES SOCIALS

1.752.271 €

Família i acollida (atenció primària)
Formació i ocupació
Migració
Infància i joventut
Transeünts i sense sostre
Toxicomanies
Gent Gran
Altres

1.026.191 €
92.237 €
47.024 €
69.225 €
410.141 €
16.908 €
40.002 €
50.543 €

Donatius
Donants periòdics, particulars, entitats i participants
Herències i llegats
Robers Filigrana
Altres ingressos

DESPESES TOTALS
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Com fer-se voluntari
Uneix-te a l’equip de Càritas
Càritas és l’expressió de l’amor preferencial de la comunitat cristiana pels pobres inspirat en l’Evangeli i en la Doctrina Social de
l’Església, que desenvolupa la seva acció fonamentalment a través del voluntariat.
Tant els tècnics contractats com els voluntaris, comparteixen una mateixa missió: acollir, acompanyar i treballar amb les
potencialitats de les persones més desfavorides de la nostra societat per promoure el seu desenvolupament integral.
Formar part de l’equip de Càritas és sumar-se a un projecte valent i compromès on acompanyem i ens acompanyem. Uneix-te a
l’equip!

Com pots fer-te voluntari/a
Si tens interès a conèixer millor Càritas i la tasca que realitza, i desitges valorar la possibilitat de participar com a voluntari/a,
pots fer ús de la informació que trobaràs a continuació.

Informació
Contacta amb els Serveis Diocesans de Càritas:
Telèfon: 877 449 866 Correu Electrònic: caritas@caritasdtarragona.cat
Adreça’t a la teva Càritas Parroquial més propera al teu domicili.
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On som
Serveis Diocesans
C/Armanyà, 16
43004 Tarragona
Tel. 877 449 866
caritas@caritasdtarragona.cat
www.caritasdtarragona.cat
CÀRITAS INTERPARROQUIAL
DE TARRAGONA
C/ Assalt, 11 (accés per c. August)
43003 Tarragona
Tel. 977 242 337
cit@caritasdtarragona.cat
CÀRITAS INTERPARROQUIAL
DE REUS
C/ de la Puríssima Concepció, 11
43201 Reus
Tel. 977 341 170 - Fax 977 344 487
cir@caritasdtarragona.cat
CÀRITAS ARXIPRESTAL
DEL BAIX CAMP
C/ Pere III, 5
43850 Cambrils
Tel. 674 436 753

CÀRITAS ARXIPRESTAL
DEL PRIORAT
C/ de Dalt, 20
43730 Falset
cap@caritasdtarragona.cat
CÀRITAS ARXIPRESTAL
DE LA CONCA DE BARBERÀ
C/ Escultor Belart, 36
43400 Montblanc
Tel. 977 862 147
cacb@caritasdtarragona.cat
CÀRITAS ARXIPRESTAL
D'URGELL-GARRIGUES
C/ Cavallers, 2
25450 L’Albi
CÀRITAS ARXIPRESTAL
DE L'ALT CAMP
C/ Costa del Portal Nou, 1 A.
43800 Valls
Tel. 977 604 303
caac@caritasdtarragona.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAL
DEL BAIX PENEDÈS
C/ de la Pau, 2
43700 El Vendrell
Tel. 977 662 193
cabp@caritasdtarragona.cat
CÀRITAS ARXIPRESTAL
DEL TARRAGONÈS LLEVANT
C/ Camp Vell, 14.
43830 Torredembarra
Tel. 977 643 590
caritastorredembarra@gmail.com
CÀRITAS ARXIPRESTAL
DEL TARRAGONÈS PONENT
C/. Ciutat de Reus, 34
43480 Salou
Telf. 977 388 463
cisalou@caritasdtarragona.cat
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Agraïments
Gràcies a tots els subscriptors i donants que amb les seves contribucions econòmiques i la seva col·laboració
enforteixen l’existència de Càritas.
A totes les administracions públiques que amb els seus convenis i les seves col·laboracions
ajuden a fer realitat molts projectes.
A totes les entitats i empreses que amb els seus donatius reforcen la tasca de Càritas.
A les escoles, instituts i universitat, que han col·laborat activament amb les campanyes de sensibilització.
Als mitjans de comunicació que amb la seva informació fan possible la sensibilització a tota la societat.
Als supermercats i botigues de roba que amb les seves donacions han aconseguit apaivagar
les necessitats bàsiques de moltes persones sense recursos.
Als col·legis professionals per ajudar Càritas amb el seu servei professional i donar suport
en la tutela dels drets i interessos de les persones i dels grups socials davant l’administració de justícia.
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A totes les entitats socials perquè gràcies al seu treball s’aconsegueix, amb més força,
que els drets socials de totes les persones siguin reals i efectius.
A l’Església, als rectors, a les parròquies, als seus responsables per participar en les campanyes, jornades,
formacions, pel seus donatius i per estar sempre al costat dels qui més ho necessiten.
A totes les persones voluntàries per la seva dedicació i el seu esforç envers els més desfavorits.
A totes les persones contractades, que amb la seva feina ajuden a aconseguir els objectius de Càritas.
que són estar al servei dels més desvalguts.
I a totes aquelles altres persones que generosament han contribuït a portar a terme tota la tasca diària de la nostra
entitat.

A tots, moltes gràcies per fer possible Càritas!!!
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Com fer-se soci/a i col·laborador/a


Vull col·laborar amb l’acció social de Càritas Diocesana de Tarragona

Si ens facilita les seves dades i NIF, li enviarem el rebut corresponent als seus donatiu i podrà deduir-los de la declaració de l’IRPF segons la legislació vigent.

Nom:
1r Cognom:
Adreça:
Codi postal:
Dada naixement:
Telèfon:
Vull rebre informació en:

Català

Població:
NIF:
Mòbil:
Castellà

Aportaré:

euros cada

mes

2n Cognom:

semestre

Correu electrònic:

any

aportació única

Atendre i acompanyar a un immigrant en les seves necessitats bàsiques durant un dia 30 €
Pagar necessitats bàsiques d’una família (aliments, subministraments, menjadors escolars i medicaments) durant un mes. 49 €
Pagar un allotjament d’una persona sense recursos i amb fills en un pis de Càritas durant una setmana 100 €
Forma de pagament:
Domiciliació bancària

Figura en la llibreta, talonari, o extracte del banc
Transferència bancària:

Data de transferència:

Si us plau, ompli aquest imprès amb les seves dades personals i adjunta’ns el comprovant que li donarà el banc
ES24 2100 0272 3902 0010 5916 CAIXABANK “La Caixa”
ES78 0182 1238 6702 0028 7678 BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARIA
ES41 0049 2601 0427 1696 1420 BANCO SANTANDER
Adjunto un xec a nom de Càritas Diocesana de Tarragona
A càrrec de la meva targeta

Tipus targeta:

Caducitat: Mes

Any

Núm. targeta:
Signatura del titular:

Data:

/

/

Les seves dades les inclourem a la Base de Dades General d’Administració de Càritas Diocesana de Tarragona amb la finalitat de presentar-vos els serveis que demaneu i de
mantenir-vos informats de les nostres activitats i projectes. Només les cedirem quan una llei o una autoritat legitimada ho exigeixin. Podeu exercitar el dret d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a
Armanyà 16, 43004 Tarragona.

caritas@caritasdtarragona.cat o per escrit dirigint-vos a Càritas Diocesana de Tarragona, C/.
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C/ Armanyà 16 – 4004 TARRAGONA, Telf. 877 449 866
caritas@caritasdtarragona.cat
www.caritasdtarragona.cat
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