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PRESENTACIÓ
Teniu a les mans la Memòria de les activitats de Càritas Diocesana
d’Urgell en el 2013 i de la gestió de les ajudes que s’han rebut per tal
d’ajudar els qui més ho necessiten. Gràcies Caritas Diocesana d’Urgell
i Càritas Parroquials d’Urgell, l’Església està a prop de les persones,
humanitzant la nostra societat i anunciant de forma discreta però molt
rellevant l’Evangeli de l’alegria per als pobres! El testimoniatge de la
fe cristiana requereix l’acció generosa i pacient, així com la presència
eficaç de tota la comunitat cristiana que s’esforça a mostrar l’amor a
Déu i al pròxim amb obres i de veritat, perquè el món cregui i perquè
tots “tinguin vida i en tinguin a desdir” (Jo 10,10).
Càritas, juntament amb Mans Unides i altres institucions de servei al
pròxim, a través de les seves activitats ofereixen una radiografia molt
real del que passa al Bisbat pel que fa a carències, pobreses, i també
als brins d’esperança i realitzacions de servei i d’amor. Igualment el
contacte amb les persones a qui, malgrat els indicadors de millora
macroeconòmica, continuen patint la crisi tan dura, ens fa viu el
reclam de Sant Pau: “La caritat de Crist ens urgeix” (2Co 5,14).
Sovint sentim la impotència de no poder arribar a més, a tot... Hem
de ser humils, alçar els ulls al cel, i pregar, cercar en Déu la força
nova per a continuar treballant, servint, acompanyant i defensant els
pobres de tantes pobreses com palpem. La caritat es fonamenta en
l’oració.
Des dels inicis del seu ministeri, el Papa Francesc ens parla molt dels
pobres, del nucli de la vida eclesial que és l’amor i la dedicació als
pobres i a la justícia. El setembre de 2013, des del Centre Astalli per
a refugiats de Roma, va recordar a totes les institucions de servei
als pobres (Càritas, Mans unides, grups eclesials i ONGs, etc.), que
“l’almoina no és suficient” i va recordar la necessitat d’acollir les
persones pobres i d’integrar-les en la societat. “La simple acollida
no basta; cal acompanyar vers l’oportunitat d’aprendre a caminar
sobre els seus propis peus. La caritat que deixa els pobres tal com
estan no és suficient. La misericòrdia veritable, la que Déu ens dóna
i ens ensenya, reclama justícia, demana que el pobre trobi el seu

camí per deixar de ser-ho”. Perquè
els hem de reconèixer el dret a viure
i a treballar, a ser plenament persones.
Això és el que ens proposem des de
Càritas Diocesana i Càritas Parroquials
a través dels diversos Programes
d’atenció que trobareu explicitats en
aquesta Memòria.
I el Papa Francesc assenyala que els
pobres són els mestres privilegiats
del nostre coneixement de Déu, ja que
amb la seva fragilitat i senzillesa ens
descobreixen els nostres egoismes,
les nostres falses certeses, les nostres
pretensions d’autosuficiència, i ens
guien a l’experiència de la proximitat i la tendresa de Déu, per rebre en
la nostra vida el seu amor, la misericòrdia del Pare que, amb discreció
i pacient confiança, té cura de nosaltres. De fet els pobres, quan els
deixem parlar, no volen ser una càrrega, volen ser part activa d’una
nova societat. I això és un dret! Aquesta responsabilitat és la base
ètica, és la força per construir junts. Hem d’acompanyar i defensar
aquest recorregut. I construir una fraternitat real. Així mateix,
recomanava als treballadors de les institucions de suport social, als
voluntaris i benefactors, que no només donem una mica del nostre
temps, sinó que tractem d’establir una relació amb els sol·licitants
d’ajudes, a qui reconeixem com a persones, comprometent-nos a
trobar respostes concretes a les seves necessitats.
Hem de mantenir sempre viva l’esperança, i ajudar a recuperar la
confiança! El Papa subratlla tres mots clau que poden ser el programa
de treball dels cristians: servir, acompanyar, defensar. Que aquesta
Memòria de les activitats de Càritas Diocesana d’Urgell en el 2013
que teniu a les mans ens estimuli en aquest treball d’amor i de servei!
+Joan-Enric Vives,
Arquebisbe d’Urgell

Compromís comunitari,
fratern i solidari amb els
més necessitats i febles

Acollim a totes les persones. Amb sensibilització i intervenció social
directa. Donem resposta a les realitats de pobresa i exclusió social
Som missió, no recurs

www.caritasurgell.cat
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I JOVENTUT
482 infants becats
amb 61.000 euros
12 municipis
29 escoles
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RESIDU TÈXTIL
135.000 Kg de roba recollits
35 contenidors en 20 municipis
5.873 kg de roba
recuperada

DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS
Campanya
Tifó Haiyan
a Filipines
19.162 euros
captats

1.400 famílies ateses
245.000 kg d’aliments
en 10 municipis
175 kg x família
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325 beneﬁciaris en 20 tallers
32 Insercions socio-laborals
Un 120% + de suport a usuaris
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893 famílies han rebut
en ajudes monetàries
167.000 euros
Un 15%+ persones
FORMACIÓ
ateses
7 punts
I INSERCIÓ
d’atenció
SOCIOLABORAL

2.540
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Hi han participat 67 persones
Un 45%+ de participants
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TOTAL RECURSOS CAPTATS 2013
INGRESSOS ACTIV. PROPIES

549.552,08
259.159,52

543.400,28

ACCIÓ SOCIAL

245.767,50

Prog. Laboral: 87.692,06
Prog. Infància i Joventut: 78.243,78
Prog. Acollida: 72.123,88
Programa suport: 7.707,78

Socis i donants : 103.210,51
Col·lectes i aportacions parroquials:79.656,46
Fons propis traspassats a resultats: 76.301,55
CONVENIS AMB ORGANISMES PÚBLICS

TOTAL RECURSOS INVERTITS 2013

168.909,21

AJUDES
VENDES I ALTRES INGRESSOS

75.620,35

CONVENIS AMB ENTITATS PRIVADES

45.863,00

VENDES I ALTRES
INGRESSOS 14%

178.423,25

Ajuts Monetaris: 149.465,28
Patronat Cecas: 12.000,00
Tifó Filipines: 16.957,97

CONVENIS ENTITATS
PRIVADES 8%

PLA DE VOLUNTARIAT

46.837,95

GRAPATS

57.778,92

ADMINISTRACIÓ

8.151,46

COMUNICACIÓ

6.441,20
ADMINISTRACIÓ 2%
COMUNICACIÓ 1%

GRAPAT’S 11%
ACCIÓ
SOCIAL 45%
PLA
VOLUNTARIAT 9%

CONVENIS
ORGANISMES
PÚBLICS 31%

INGRESSOS
ACTIVITATS
PRÒPIES 47%

Auditat per:

AJUDES 33%
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Al SERVEI de la JUSTÍCIA
de les PERSONES

Davant l’adversitat actual, som CONSCIENTS i vivim amb AUSTERITAT
Ens mou l’AMOR

Apostem pel FUTUR
de les GENERACIONS JOVES

ACOMPANYEM els més febles

Treballem per transformar la SOCIETAT

EDUQUEM en una ÈTICA GLOBAL, per un món GLOBAL

El nostre ADN: transcendència i PROÏSME

INNOVEM per trobar noves formes de compromís
“La caritat de Crist ens urgeix” (2Co 5,14)

ACCEPTEM l’altre tal com és, sense prejudicis
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Els percentatges han estat extrets del servei d’acollida, del programa laboral i suport familiar, sobre un univers de 1.144 persones.
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2.540 persones ateses
11 Càritas Parroquials
44 punts d’Atenció, Serveis
o Projectes
20% més que l’any 2012
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OBSERVATORI DE LA REALITAT SOCIAL DE CÀRITAS D’URGELL 2013

INNOVAR EL COMPROMÍS AMB ELS MÉS NECESSITATS
I FEBLES DE LA NOSTRA SOCIETAT
Els dos centres de gestió d’activitats de Càritas, situats a l’antic
Convent de St Domènec de Balaguer i al centre de Puigcerdà, han
acollit i atès el 53% del total de persones o famílies en els diferents
àmbits de Càritas d’Urgell. També el treball en aquests dos centres
han possibilitat la participació, durant el 2013, de 36 voluntaris.
Aquest model de centre d’activitats, ideat per ser un recurs
dinamitzador del nostre pla d’acció i del pla de voluntariat, ens fa
valorar de forma positiva la seva idoneïtat i també l’oportunitat
d’estendre el model. Volem innovar en el nostre compromís per
donar suport als que ho necessiten i fer-ho amb dignitat.
L’esforç que hem dedicat durant l’any en el programa de formació
i inserció laboral s’ha realitzat amb l’increment de hores de serveis
(+940 hores), més els tallers de formació. En el projecte Activa’t
hi han participat 325 persones aturades (+25%) i s’ha arribat a 32
insercions laborals (+150%). Acompanyar als que no tenen feina
es fa ara més complicat, per l’entorn actual de manca de llocs
de treball. Valorem i considerem que el nostre programa laboral
precisa fer un pas endavant, creant un nou recurs com és la
empresa d’inserció laboral, entesa com una extensió del mateix
programa de formació i inserció laboral de Càritas.
Amb el programa infància i joventut, hem apostat per dinamitzar
i potenciar les ajudes escolars, pel que hem invertit 61.000,00
euros distribuïts amb 482 beneficiaris. Aquesta nova línia ens ha
implicat un notable esforç en la gestió de les diverses actuacions en
12 poblacions i 29 escoles diferents.
El servei d’atencions i ajudes ha incrementat la seva activitat
en un 15%, s’han fet 4.134 intervencions i s’han distribuït
un total de 167.000,00 euros en ajudes, distribuïdes en 893
participants.

El projecte suport familiars hi ha participat 60 persones (+45%), de
les quals 10 són nous participants.
A través de la col·laboració de 64 donants i 14 parròquies hem
captat 19.162,00 euros, per fer arribar a Càritas Espanyola
amb destí a les emergències humanitàries causades pel tifó de
Filipines.
Durant l’any hem organitzat tres campanyes de captació de
voluntaris, s’han dedicat més de 150 hores a la dinamització de més
de 20 projectes de voluntariat. L’estimació econòmica de l’aportació
dels 246 voluntaris de Càritas es de 34.695 hores de treball.
Dels 543.400,00 euros de recursos invertits (+10%), el 78% han
estat destinats a l’acció social (pla d’acció i ajudes), 11% al
projecte amb la roba,el 9% al pla de voluntariat, i administració i
comunicació el 3%.
Dels 549.551,00 de recursos captats (+10%), el 61% son d’activitats
pròpies i la resta el 39% son ingressos condicionats per convenis
amb organismes públics i amb entitats privades.
Amb el compromís de rendir comptes del que fem reflexionem
sobre com orientar el camí que hem de recórrer, seguint el model
d’acció que el Papa Francesc ens proposa pels seguidors de Jesús:
Servir, acompanyar, defensar. Compromesos amb el futur
de les noves generacions, centrem els nostres esforços en els
joves que són els més fràgils de patir risc d’exclusió.
Per a ser més Càritas, i perquè el nostre treball social sigui un
referent en una societat cada vegada més empobrida de valors i
d’iniciatives que ens portin a un món més just i solidari, avui hem
d’arremangar-nos i ser emprenedors projectant un nou projecte
de treball en xarxa amb el residu tèxtil.
Sr. Josep Casanova,
Director Voluntari de Càritas d’Urgell
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ÒRGANS DE GOVERN - CÀRITAS D’URGELL
Seu Social: Pati Palau, 1 25700 La Seu d´Urgell (Lleida)
CIF: R2500283C

Càritas d’Urgell

President

Mons. Joan-Enric Vives i Sicília

Delegat Episcopal

Mn. Jaume Mayoral Martí

Direcció
Director Diocesà

Josep Casanova Obiols

Secretari General

Carles Martín Neira

Comissió permanent

Mons. Joan-Enric Vives i Sicília

Arquebisbe d’Urgell

Mn. Jaume Mayoral Martí

Delegat Episcopal

Josep Casanova Obiols

Director

Carles Martín Neira

Secretari General

Marta Fortuny Daviu

Representant del Consell

Joan Sans Castelló

Representant del Consell

Maria Bullich Hereter

Gestores socials

Rosita Farré Arqué

Artesa

Joan Rúbies Otín

Balaguer

Mª Teresa Balcells Sabanef

Bellcaire d’Urgell

Rosa Mª Aixalà Arderiu

Bellvís

Delegat Episcopal

Mn. Jaume Mayoral Martí

Montse Queralt

Guissona

Director

Josep Casanova Obiols

Montserrat Juanmartí Solé

La Pobla de Segur

Lluis Anton Nodar Guitart

La Seu d’Urgell

Agustí Colell Ponts

Linyola

Mª Àngels Carbonell Anglada

Organyà

Secretari General

Carles Martín Neira

Representant del Consell

Marta Fortuny Daviu

Representant del Consell

Joan Sans Castelló

Càritas Diocesana d’Urgell és una entitat no
lucrativa, d’acció social de l’Església Catòlica.
Realitzem un servei desinteressat, lliure, gratuït i
responsable en beneﬁci de la comunitat.
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Consell Diocesà

Presidència

Concepció Lloret Laya

Ponts

Pepita Torrent Martí

Puigcerdà

Mª Carme Girart

Ribes de Fresser

Àngel Guiu Abella

Sort

Josep Manel Fondevila Toló
Susana Argelich Matarín

Tremp
Vielha

Càritas d’Urgell és membre de la Confederació Càritas Espanyola, de Càritas Catalunya
i del Patronat de la Fundació Centre Català de la Solidaritat

UNA MEMÒRIA QUE VOL ESDEVENIR ALEGRIA
Permeteu-me que raoni el títol, algú podria pensar que no és propi
d’una memòria de Càritas, la Càritas que només ha de bregar amb
problemes, injustícies, pobresa,… Però parlar d’alegria en la situació
de crisi econòmica ens permet valorar més aquesta memòria que
teniu a les mans. Aquí podeu veure i valorar els projectes, les ajudes,
les persones ateses, les xifres. És una radiografia del nostre bisbat
que mostra les mancances en justícia social, però que no vol tancar-se
a la tristesa i la negativitat.
Càritas que és la lletra de l’Evangeli, l’Evangeli dels miracles... i
també dels somriures i les esperances. No ens podem quedar nomes
en el Via Crucis, la nostra fe també vol anar per la Via Lucis i per això
us proposo acompanyar la lectura d’aquesta memòria amb un altra
lectura que ens pot ajudar a donar-li un sentit més esperançat, de
proposta de canvi, la darrera Encíclica del Papa “Evangelii Gaudium”.
Com el Papa Francesc ens recorda, no podem viure només en clau de

pessimisme. Sobretot en la feina que es fa des de Càritas: aquest és el
nostre punt de singularitat, el valor afegit de la nostra feina: treballar
amb el somriure del cor i de l’esperit per fer possible un món més
just i digne.
Enguany els infants i adolescents són una mica més els protagonistes
d’aquest balanç: a ells i elles, Càritas hi ha dedicat un plus d’esforç i
ajuda. Són gratificants els seus somriures, el seu agraïment pel suport
en obtenir llibres, beques de menjador, de reforç escolar, d’aliments,
de… això que ens fa reveure i reviure l’alegria de la nostra fe, de la
nostra esperança i de la nostra caritat.
“Els pobres són els destinataris de l’Evangeli…Mai els hem de deixar
sols” diu l’Evangelii Gaudium, doncs a continuar treballant per a ells,
per la seva dignitat i per una societat més compromesa.
Mn. Jaume Mayoral, Delegat Càritas

Càritas d’Urgell
Col·labora amb nosaltres
www.caritasurgell.cat

Perquè volem fer créixer un projecte per a tots,
necessitem el teu suport i participació

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

En/Na:

N.I.F.:

Adreça:

CP:

Ciutat:

Província:

Telèfon:

Mòbil:

Vull Participar (assenyala l’opció que creguis oportuna)
com a soci de Càritas amb una aportació de:
15€

Mensual

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

Desitjo rebre un certiﬁcat de donatiu

Entitat

50€

€

amb caràcter:

Mail:

Formes de pagament:

Domiciliació bancària:

30€

Oﬁcina

DC

Data

Núm Compte

/

/

Signatura,

Trimestral

Anual

Puntual

Càritas
d’Urgell

Pati Palau, 1-5
25700 La Seu d’Urgell
T. 973 351 266
caritas.cdurgell@caritas.es
www.caritasurgell.cat
Càritas d’Urgell és possible gràcies al seu equip humà,
voluntaris i personal contractat, i a totes aquelles persones,
socis, donants, entitats, empreses i administracions que
conﬁen amb la nostra tasca donant-li suport i dedicació.
Amb l’ajuda de tots plegats construirem una societat
més justa, acollidora, inclusiva i solidària.

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

Unión Europea
Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

Obra Social
Fundació la Caixa

PEUSA

