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PRESENTACIÓ
DEL SENYOR
BISBE

El dia 8 de desembre de 2015 va iniciar-se l’Any 
de la Misericòrdia. El Sant Pare ens convida 
especialment en aquest any jubilar, que es clourà 
el diumenge 20 de novembre de 2016, a 
intensificar la conversió personal i a experimentar 
de nou i transmetre la misericòrdia de Déu.

mb motiu de l’ober tura de la Por ta de la 
Misericòrdia a la Catedral el dia 13 de 
desembre de 2015, recordava als diocesans 
que: “L’Església  ha d’esdevenir un oasi de 

misericòrdia, perquè la misericòrdia sosté la vida de 
l’Església. És el temps de retornar a allò més essencial 
i fer-nos càrrec de les febleses i dificultats dels nostres 
germans. El perdó serà la força que renovi la vida i 
infongui el valor per afrontar el futur amb esperança. 
L’Església, en tots els seus membres, ha de viure i 
testimoniar la misericòrdia si vol ser creïble en el seu 
anunci. Per això, les parròquies i comunitats, les 
associacions i moviments, totes les realitats eclesials 
estem cridats a generar espais de misericòrdia.”
La present Memòria esdevé una expressió d’aquest 
amor misericordiós de Déu especialment envers els 
més necessitats i els “descartats” com recorda el 
pontífex. Des de Càritas, es treballa per posar en 
pràctica les obres de misericòrdia espirituals i 
corporals que el papa Francesc demana que 
intensifiquem d’una manera especial: donar de menjar 
al famolenc, de beure a l’assedegat, acollir el necessitat, 
vestir al despullat, visitar el malalt, socórrer els presos, 
ajudar a redreçar vides trencades, etc. És un treball 
que es procura fer des del servei, des de la humilitat, 
amb professionalitat, posant-hi tot el cor i les 
capacitats que Déu ens ha donat.
En la carta pastoral que he publicat durant l’any 2015, 
“Una Església samaritana per a un temps de crisi”, he 
convidat els diocesans en general, i als voluntaris, 

col.laboradors i treballadors de Càritas en especial, a 
reflexionar sobre el que vol dir fer-se proïsme dels 
altres i treballar en una triple direcció: ajudar les 
persones en les seves necessitats, promoure la seva 
formació per tal que les persones siguin 
protagonistes del seu propi desenvolupament i 
integració en la vida de l’Església, i finalment denunciar 
i sensibilitzar per tal d’incidir en la nostra societat i fer 
que els nostres contemporanis es deixin commoure 
per la realitat, pel dolor i pel sofriment dels altres. En 
definitiva, que arribin a veure, que es compadeixin, 
que curin les ferides, que acullin a casa, que lluitin per 
canviar les estructures injustes.
Agraeixo una vegada més la generositat de tantes 
persones que estant treballant en aquest àmbit de la 
pastoral: laics, membres de la vida consagrada, diaques, 
preveres, professionals i voluntaris, que a través de 
moltes iniciatives i obres socials feu present l’amor de 
Déu i sou el llevat renovador en la nostra societat. 
Hem de ser una Església samaritana que porta a 
terme el programa de Jesús, el Bon Samarità. Fent 
present l’amor de Déu, renovant les relacions 
humanes, transformant tota la societat.

 + Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

President de Càritas
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CÀRITAS DIU NO A LA 
VULNERACIÓ DELS
DRETS DE LES PERSONES

Un any més ens adrecem a vostès per presentar-los 
la realitat del nostre treball a la diòcesi de Terrassa. 
La nostra acció es porta a terme des de les 123 
parròquies dels 54 municipis i des dels punts 
d'atenció de Càritas al Bisbat de Terrassa.

El nostre testimoni parla de moltes de vides que 
pateixen i com tota la família de Càritas, a través 
de l'amor, de la misericòrdia i del sentit de justícia, 
intenta ajudar-les.

es situacions de vulnerabilitat i de risc d'exclusió 
que atenem des de Càritas són ara més 
preocupants per la cronicitat de la pobresa 
familiar, fet que provoca situacions extremes i 

un enorme patiment emocional. No podem concedir 
estatus de normalitat a una problemàtica que afecta 
milers de persones. Calen noves polítiques socials de 
les administracions públiques competents que 
garanteixin els drets individuals i socials, fonament de 
la nostra societat. 
A banda de l'acció social, base de l'actuació de Càritas, 
també és molt important la denúncia evangèlica. No 
podem restar impassibles. Com va dir el Sant Pare 
Francesc “Vivim en el món de la globalització de la 
indiferència”. Ens hem de rebel.lar i explicar què està 
passant. Avui en dia els treballs precaris i temporals, 
els baixos salaris, les pràctiques irresponsables com 
els desnonaments i el tall dels serveis bàsics, la bretxa 
social creixent que pot trencar la cohesió social, són 
algunes de les causes que hi ha darrera de l'exclusió 
social i que suposen una vulneració dels drets de les 
persones.
Atenent aquesta situació concreta, hem de lluitar per 
la dignificació del treball i pel repar timent de la 
riquesa, si és que de veritat volem treballar per la 
construcció d’un món millor.

El treball diari i quotidià de Càritas no seria possible 
sense el suport de tantes persones que han fet del 
voluntariat i del servei una opció de vida, enguany 
1.485. També cal tenir presents els professionals que 
els donen suport, així com les empreses, fundacions, 
clubs i altres entitats amb cor, i les administracions 
públiques que financen projectes a través de 
subvencions o convenis i amb les que treballem 
conjuntament per millorar la vida de les persones que 
acompanyem. Amb aquestes 31.828 respostes, hem 
beneficiat a 92.035 persones.
Des del nostre compromís de fidelitat a l'Evangeli, 
volem respondre totes aquelles situacions difícils que 
estan passant tantes persones, i ho fem amb la 
convicció, la confiança i l'esperança que una societat 
millor és possible.

Salvador Obiols i Gras
Director General

Càritas Diocesana de Terrassa
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Persones ateses

L’ANY 2015
EN XIFRES

Menors 39%

Joves 26%

Adultes 33%

Grans 2%

Persona sola 21%

Parella sense fills 6%

Parella amb fills 51%

Família monoparental 16%

Altres configuracions 6%

Àfrica 9%

Amèrica del Sud 9%

Amèrica Nord-Central 3%

Àsia 1%

Espanya 46%

Magreb 30%

Unió Europea 1%

Resta d’Europa 1%

 

famílies
ATESES

Edats

Tipus de
Famílies

HEM ATÈS A
15.478 FAMÍLIES

Nacionalitat
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L’ANY 2015
EN XIFRES

Programa d’Acollida i acompanyament 24,45%

Programa d’Ajut a les necessitats bàsiques 63,39%

Programa de Família i infància 1,46%

Programa de Formació 1,55%

Programa d’Habitatge 0,31%

Programa d’Inclusió social 2,32%

Programa Laboral 5,96%

Programa de Vellesa 0,56%

què hem fet per
aquestes famílies?

programes

HEM donat
31.838 respostes 
a les famílies que 
hem atès a través 
dels vuit
programes

• Augmenten les dificultats de les persones que atenem i requereixen més 
intervenció per part de Càritas.

• El 67% de les famílies que atenem tenen menors al seu càrrec i d’aquestes, el 16% 
són monoparentals.

• Atenem un 46% de persones espanyoles i un 51% d’estrangeres extracomunitàries.
• Un 35% de les persones que atenem es troben en situació d’atur i un 36% són 

menors en edat no laboral.
• Un 86% de les famílies que atenem viuen en habitatges normalitzats.

DESTACATS
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ELS TERRITORIS

acció significativa
20è aniversari del Casalet
Fa 20 anys a Rubí es va obrir un servei 
adreçat a mares amb fills fins a tres anys 
que presenten dificultats per atendre’ls i a 
les quals es vol donar una resposta de 
caràcter preventiu i de suport.
Es dóna pr ior itat a les mares 
embarassades, primerenques, adolescents 
o que presenten situacions familiars de risc 
per als infants. Al llarg d’aquests 20 anys, 
han passat per El Casalet més de 400 
dones amb els seus fills i filles.
Cada família té unes necessitats diferents i 
l’acció psico-sòcio-educativa que 
desenvolupem s’ajusta a les particularitats 
de cada situació. S’han dissenyat uns 
serveis on les mares assisteixen diàriament 
amb els seus fills i on poden trobar el 
suport i orientació d’uns professionals i 
voluntaris i els mitjans necessaris per tenir 
cura dels seus infants. 

Accions dins la diòcesi

ZonA pastoral de
collserola àmbit territorial

Eclesial: Arxiprestats de Rubí, Sant 
Cugat i Montcada.
Municipis: Rubí, Sant Cugat del 
Vallès, Cerdanyola, Montcada i Reixac, i 
Ripollet.
Núm. de famílies ateses: 2.827
Núm. de respostes donades: 
8.201

Collserola25,76%
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Sabadell

17,62%

ELS TERRITORIS

acció significativa
Ajut alimentari a famílies 
amb membres amb 
problemes de salut
Des de l’Equip territorial de Sabadell, l’any 
2015 es va dur a terme un projecte pilot 
d’entrega de vals d’aliments frescos i 
d’higiene per a les famílies en situació 
precària on un dels seus membres tingués 
problemes de salut i que requerís una 
alimentació adequada. 
Aquesta iniciativa ha estat valorada de 
manera molt positiva, tant per l’equip de 
professionals com per les pròpies famílies 
receptores de l’ajuda, atès que a Sabadell 
actualment no existeix aquest ajut específic 
en concepte d’aliments frescos.
Creiem que ha estat una acció significativa 
que demostra que afavorir l’autonomia de 
les famílies amb ajuts que es puguin 
autogestionar és important en el seu procés 
de millora.
Aquest ajut va beneficiar a 450 famílies de 
totes les ciutats que conformen els 
arxiprestats de Sabadell.

Accions dins la diòcesi

ZonA pastoral de
sabadell àmbit territorial

Eclesial: Arxiprestats de Sabadell 
Nord i Centre-Sud.
Municipis: Sabadell, Badia del Vallès, 
Sant Quirze del Vallès, Castellar del 
Vallès, Barberà del Vallès, Polinyà i 
Sentmenat.
Núm. de famílies ateses: 3.679
Núm. de respostes donades: 
5.609
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ELS TERRITORIS

acció significativa
L’Hort
Enguany, l'Hort de Ca N'Amat ha destacat 
per la posada en marxa del treball 
comunitari i col.lectiu.
Par ticipants, voluntaris i tècnics hem 
prioritzat el treball en equip i assembleari 
i hem pogut constatar com les persones, a 
través d'un procés cooperatiu, s'apoderen, 
aconsegueixen un augment del benestar 
personal, milloren les relacions 
interpersonals, enfor teixen els vincles, 
l'autoestima i, a més, contribueixen a la 
pròpia alimentació familiar.
L’ambient acollidor els repercuteix 
positivament en la seva vida; una vida 
trastocada per la crisi, amb economies 
precàries, sense feina, amb un baix estat 
d'ànim i amb tendència a l’aïllament i 
l’exclusió social.
L'hor t esdevé un espai de pau i de 
reconeixement.

Accions dins la diòcesi

ZonA pastoral de
terrassa àmbit territorial

Eclesial: Arxiprestat de Terrassa.
Municipis: Terrassa, Matadepera, 
Ullastrell i Viladecavalls.
Núm. de famílies ateses: 2.408
Núm. de respostes donades: 
3.929

Terrassa

12,34%
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ELS TERRITORIS

acció significativa
Les tardes de Fàtima
Servei que atén a 40 dones amb 
problemàtiques relacionades amb la salut 
mental i amb dificultats de relació social, 
amb l’objectiu d’oferir-los un espai de 
trobada i acollir-les i acompanyar-les en el 
seu procés personal. 
És un espai lúdic per a dones que 
necessiten, tant pel seu tractament com 
per a la seva millor relació amb l’entorn, un 
punt d’acollida protegit on relacionar-se. 
S’ofereix un espai d’atenció individualitzada 
que, entre d’altres aspectes, vol motivar a 
algunes dones a vincular-se a activitats 
“normalitzades”, intentant així treballar 
l’autonomia i relació social amb l’entorn, 
donant una millor resposta d’atenció i fent 
treball en xarxa amb altres entitats i serveis 
del territori.

Accions dins la diòcesi

ZonA pastoral de
vallès oriental àmbit territorial

Eclesial: Arxiprestats de Granollers, 
Mollet, Caldes-Montbui, Puiggraciós i 
Montseny.
Municipis: Granollers, Canovelles, Les 
Franqueses del Vallès (que engloba Corró 
d’Amunt, Corró d’Avall, Marata i Llerona), 
La Roca del Vallès, Montornès del Vallès, 
Vallromanes, Vilanova del Vallès, Mollet del 
Vallès, La Llagosta, Lliçà d’Avall, Martorelles, 
Montmeló, Parets del Vallès, Sant Fost de 
Campcentelles, Santa Maria de 
Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda, 
Caldes de Montbui, Montmajor, 
Palau-Solità i Plegamans, Sentmenat, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, 
La Batllòria, Campins, Cànoves, Cardedeu, 
Llinars del Vallès, Fogars de Montclús, 
Gualba, Montseny, Mosqueroles, Olzinelles, 
Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, 
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, 
Villalba Saserra, Bigues, L’Ametlla del Vallès, 
La Garriga, Lliçà d’Amunt, Palaudàries, 
Samalús, Santa Eulàlia de Ronçana.
Núm. de famílies ateses: 6.564
Núm. de respostes donades: 
10.540

Vallès
Oriental

33,11%
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acollida i
acompanyament

PROGRAMES

Són espais d’acollida i d’escolta de les 
necessitats de la persona, ja siguin 
necessitats materials, formatives, 
emocionals, relacionals, etc. 
Està adreçat a totes les persones 
independentment de la seva 
procedència, cultura, religió o valors.
I ho fem des dels serveis de:

  • Acollida i acompanyament individual a 
tots els territoris.

 • Acollida i relació grupal a tots els 
territoris. En forma de serveis molts 
diversos.

  • Mediació cultural a Terrassa.
Durant l’any 2015, s’han fet 7.785 
intervencions en aquest programa.

suport a
les necessitats bàsiques

Programa que inclou ajuts directes a les 
persones i/o famílies ateses des de Càritas; 
poden ser ajuts econòmics en efectiu o bé 
en espècie per cobrir necessitats bàsiques 
d’alimentació, habitatge, subministraments 
de la llar, medicació, transport, roba, etc.
Aquest servei es realitza des de la Càritas 
Diocesana i també des de les Càritas 
Arxiprestals, Interparroquials i Parroquials.
Es concreta en:
• Ajut alimentari - ajut a les necessitats 

bàsiques.
• Rober.
• Ajut econòmic a les persones.
• Ajut alimentari infantil en espècie.
• Programa Proinfància de “la Caixa”.
Tots aquests serveis es desenvolupen en 
el conjunt de la diòcesi.
Durant l’any 2015, s’han fet 20.181 
intervencions en aquest programa.
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família i infància

Aquest programa inclou tots els serveis 
de formació i suport orientats a les 
famílies i als infants amb l’objectiu de 
millorar la seva situació, el seu entorn, 
les seves relacions i vincles, i oferir-los 
suport en el seu desenvolupament 
personal i familiar de manera integral.
Inclou els serveis de:
• Matern infantil-Suport a mares i fills. Es 

realitza a Rubí, Sabadell i Sant Cugat 
del Vallès.

• Espai familiar d’acompanyament a la 
criança.

• Reforç educatiu a tots els territoris de 
la diòcesi.

• Suport psicològic a Sabadell, Terrassa i 
al Vallès Oriental.

Durant l’any 2015, s’han fet 465 
intervencions en aquest programa.

PROGRAMES

formació

S’ofereixen espais formatius a les 
persones que requereixen millorar les 
seves capacitats i competències 
personals per afavorir la seva integració 
social, el seu apoderament i la seva 
possible inserció laboral.
Es realitza formació en:
• Alfabetització.
• Cursos d’aprenentatge de la llengua.
Es treballa per nivells adaptats a les 
competències de les persones 
participants.
Aquests serveis es desenvolupen a tots 
els territoris.
Durant l’any 2015, s’han fet 495 
intervencions en aquest programa.
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PROGRAMES

laboral

Partint d’un diagnòstic de la situació 
concreta de cada persona, s’estableix 
un itinerari formatiu i d’acompanya-
ment social que té com a finalitat millo-
rar les competències en la recerca de 
feina perquè en la mesura de les 
pròpies possibilitats puguin incorpo-
rar-se al mercat de treball.
Ho fem a través de:
• Orientació laboral.
• Formació ocupacional professional.
• Intermediació laboral.
• Serveis d’ocupabilitat i formació.
Es desenvolupa a tots els territoris, des 
del programa incorpora i des de la 
nostra empresa d’inserció laboral  
APASOMI, S.L.U.
Durant l’any 2015, s’han fet 1.896 
intervencions en aquest programa.

inclusió social

Inclou tots els serveis orientats a 
persones amb dificultats personals i 
socials, sense xarxa de relació, amb 
problemes econòmics, sense un 
habitatge estable. Creiem que tenim 
una responsabilitat comunitària en 
l’atenció específica d’aquest col.lectiu 
per tal que puguin recuperar la dignitat. 
Són persones que tenen un nom, una 
història pròpia i uns drets que sovint 
han quedat aparcats en un cantó i que 
hem d’ajudar a recuperar.
Disposem dels serveis de:
• Pisos compartits.
• Servei d’esmorzar i dutxes.
• Espais d’acollida (menjadors socials).
• Centre Sara, equipament residencial 

per a persones malaltes de VIH.
• SAVA-Servei d’acompanyament a la 

vida autònoma.
Durant l’any 2015, s’han fet 739 
intervencions en aquest programa.
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PROGRAMES

habitatge

Es proposa un procés de mediació per 
evitar que les famílies ateses perdin el 
seu habitatge i, així, prevenir l’exclusió 
residencial. 
Es fan gestions directament a les 
entitats financeres per tal de garantir el 
codi de les bones pràctiques i, quan la 
situació és més complexa, es deriva 
l’expedient a Càritas Diocesana de 
Barcelona, amb qui tenim un conveni, 
perquè disposen d’acords amb les 
entitats financeres a nivell més global. 
Es realitza per mitjà de:
• Servei de Mediació de l’Habitatge 

(SMH).
Es desenvolupa a Caldes de Montbui, 
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, i a 
Montcada i Reixac, Cerdanyola i 
Ripollet de manera mancomunada.
Durant l’any 2015, s’han acompanyat 
98 famílies per resoldre dificultats de la 
seva hipoteca.

vellesa

L’objectiu d’aquest programa és 
millorar la qualitat de vida de la gent 
gran oferint-los suport, companyia, 
distracció i millora de l’autonomia 
personal. D’aquesta manera, es pretén 
millorar l’estat d’ànim, l’autoestima i 
l’autoconcepte evitant el risc d’aïllament 
personal i social.
S’ofereix:
• Relació grupal entre gent gran a 

Sabadell i Terrassa, des dels diversos 
grups de Tramats de Vida.

• Servei a la llar a Terrassa.
• Acompanyament a gent gran a 

Cerdanyola del Vallès, Sabadell i 
Terrassa.

Durant l’any 2015, s’han fet 179 
intervencions en aquest programa.
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Càritas ha d’acollir i acompanyar les 
persones necessitades, SENSIBI-
LITZAR tota la comunitat i l’entorn 
social per lluitar contra la pobresa i 
l’exclusió, treballar per la Justícia i 
DENUNCIAR les injustícies dema-
nant els drets socials per a tothom.
La sensibilització pretén despertar els 
sentiments i donar a conèixer la realitat, 
desenvolupant actituds crítiques sobre 
l’exclusió, prendre consciència de la 
situació i generar reflexió, animant i 
convidant a la implicació i al 
compromís d’acció per millorar la 
realitat.
Hem promogut les següents 
campanyes:

  • Jornada Mundial de l’Emigrant i el 
Refugiat.

  • Campanya del Dia de la Caritat 
(Corpus Christi).

  • Campanya de Nadal.
  • Campanya “Refugiats. Al teu costat”.

LA sensibilització
i la denúncia

Apasomi, S.L.U.
APASOMI neix amb la voluntat de 
donar resposta a les dificultats que 
presenten les famílies que atenem, 
moltes d’elles en situació d’atur i sense 
cap prestació econòmica.
Hem creat una empresa d’inserció 
laboral, APASOMI, S.L.U., amb la 
missió de promoure l’accés al treball 
fomentant, així, l’autonomia personal 
mitjançant processos de formació i 
d’acompanyament integral.
APASOMI està concebuda com un 
espai d’aprenentatge temporal. S’hi 
realitzen activitats econòmiques de 
producció i activitats d’acompanyament 
a la inserció. Entenem l’itinerari 
d’inserció com un conjunt d’activitats 
seqüenciades que la persona atesa ha 
de recórrer amb la finalitat de facilitar-li 
eines i/o instruments perquè gestioni 
amb responsabilitat i autonomia el seu 
propi procés d’inserció.
Les empreses d’inserció laboral tenen 
com a principal fita la integració social i 
la incorporació laboral de persones en 
situació de risc d’exclusió social.
Des del mes de maig de 2015, s’han 
contractat 17 persones.
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Lluitem per una
societat millor

voluntariat

Les persones voluntàries constitueixen un 
fonament insubstituïble de l’acció de Càritas, 
tenen un compromís comunitari, fratern i 
solidari amb els drets humans i la igualtat de 
totes les persones, lluitant per una societat 
millor.
L’any 2015, han participat 1.485 voluntàries 
i voluntaris.
A Càritas oferim formació a les persones 
voluntàries i contractades de l’entitat, a 
través de l’acompanyament i l’organització 
de les accions formatives necessàries, amb 
l’objectiu d’afavorir un procés continu 
d’aprenentatge i reflexió que ens ajudi a 
revisar i millorar la nostra acció, per poder 
donar una millor resposta a les situacions 
més vulnerables.
La formació que oferim s’estructura en 
quatre grans àrees: formació bàsica, per a les 

persones que inicien la seva activitat a 
l’entitat; formació d’aprofundiment per 
millorar els nostres coneixements i 
reflexionar sobre la realitat social, l’atenció a 
les persones i a la nostra entitat; formació 
per àmbits de treball, que permet la reflexió 
i millora de la tasca concreta que duem a 
terme, i formació per a responsables, per 
oferir eines a les persones amb tasques de 
responsabilitat a l’entitat.
L’any 2015, es va fer una trobada al Santuari 
Mare de Déu de la Salut de Sabadell sota el 
lema “Som Càritas” per a tots els qui fem 
possible l’acció de Càritas. Va ser una jornada 
per compartir, conèixer-nos, aprofundir en la 
tasca i optimitzar-la per fer un bon servei a 
les persones.
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Ingressos
2015
DONACIONS  1.313.260,42 €  39,12%
SOCIS i DONANTS  565.779,60 €  16,86%
COL.LECTES  212.881,42 €  6,34%
APORTACIONS INTERPARROQUIALS  531.869,40 €  15,84%
EMERGÈNCIES  2.730,00 €  0,08%
      
SUBVENCIONS PÚBLIQUES  660.233,92 €  19,67%
IRPF  338.820,92 €  10,09%
PROGRAMES EUROPEUS  48.000,00 €  1,43%
AJUNTAMENTS  44.500,00 €  1,33%
DIPUTACIÓ  84.000,00 €  2,50%
GENERALITAT DE CATALUNYA  144.913,00 €  4,32%
    
SUBVENCIONS PRIVADES  962.002,30 €  28,66%
FUNDACIÓ AMANCIO ORTEGA  424.060,00 €  12,63%
CÀRITAS ESPANYOLA  19.000,00 €  0,57%
“LA CAIXA”  218.653,00 €  6,51%
APLICACIÓ DE FONS PROPIS  300.289,30 €  8,95%
    
PROJECTE INSERCIÓ CENTRE  SARA  388.811,02 €  11,58%

VARIS  32.437,98 €  0,97%

   
TOTAL INGRESSOS  3.356.745,64 €  100,00% 

APASOMI 
INGRESSOS 2015
 
Vendes  113.120,42 € 
Subvencions  43.790,73 € 
Impostos  3.413,92 € 
Aportació de fons propis a resultat de l'exercici  19.345,57 € 

TOTAL 2015  179.670,64 € 

Tancament
2015

balanç final
2015

També hem gestionat 492.900 € per a ajuts de Pro-infància a 1.187 infants.
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balanç final
2015

despeses
2015
DESPESES SERVEIS CENTRALS 317.218,22 € 9,45%
SOUS I SALARIS SERVEIS GENERALS 246.609,06 € 7,35%
DESPESES DELS SERVEIS GENERALS 70.609,16 € 2,10%
      
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL 85.994,07 € 2,56%
DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL 85.994,07 € 2,56% 
DESPESES DE COMUNICACIÓ DIOCESANA 48.528,35 € 1,45% 
DESPESES PROGRAMA EMPRESES 32.247,02 € 0,96% 
PARTICIPACIÓ ALS SSGG MADRID 5.218,70 € 0,16%
    
DESPESES D'ESTRUCTURA 50.316,41 € 1,50%
QUOTES 43.254,51 € 1,29%
AUDITORIA I ASSEGURANCES SSGG 7.061,90 € 0,21%
    
ACCIÓ SOCIAL 2.880.693,14 € 85,82%
AJUTS A PROJECTES TERRITORIALS 1.523.656,65 € 45,39%
AJUTS ECONÒMICS DIRECTES 878.496,54 € 26,17%
PROJECTE INSERCIÓ VIH SARA 433.261,69 € 12,91%
DESPESES DE FORMACIÓ, SUPERVISIÓ I RRHH 7.896,26 € 0,24%
VOLUNTARIAT 37.382,00 € 1,11%

EXCEDENT PENDENT D'APLICACIÓ A PROJECTES 22.523,80 € 0,67%

   
TOTAL DESPESES 3.356.745,64 € 100,00%

APASOMI 
DESPESES 2015
 
Compres mercaderies -9.274,29 €
Personal -127.422,11 €
Altres despeses d'explotació -42.069,84 €
Despeses financeres -904,40 €

TOTAL 2015 -179.670,64 €

Tancament
2015
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Les Càritas Parroquials i locals han destinat un total de 1.122.625,14 € a projectes i ajuts 
directes en l’àmbit parroquial.

El conjunt de l’acció de Càritas a tota la Diòcesi són 4.479.370,78 €



SÓC SOLIDARI I… SÓC UNA EMPRESA 
SOLIDÀRIA I…

ajuda’ns

• Em faig voluntari, dedicant als altres 
una part del meu temps i del meu 
coneixement.

• Faig un donatiu puntual que permetrà 
anar desenvolupant l’acció de Càritas.

• Em faig soci, amb la meva aportació 
ajudaré a tirar endavant els projectes 
d’atenció a les persones.

• Dono els meus “Punts Estrella” de “la 
Caixa” a Càritas Catalunya.

• Penso en Càritas quan faig el meu 
testament.

• Em faig ressò de la tasca que fa Càritas 
ajudant les persones amb dificultats.

• Ofereixo feina a les persones que en 
necessiten.

• Participo de les iniciatives solidàries que 
promou Càritas.

Lorem isum dolor sit amet

Les empreses no tenen només una 
funció econòmica, també social i 
ambiental. Les empreses han fet una 
llarga evolució en l’àmbit de la 
par ticipació social i comunitària, en 
diferents etapes i models de 
col.laboració: filantropia, mecenatge, 
patrocini, spònsoring, màrqueting amb 
causa, màrqueting social corporatiu i 
Responsabilitat Social Empresarial 
(RSE).

Des de Càritas, establim relacions de 
col.laboració amb el món empresarial 
en l’àmbit geogràfic de la diòcesi 
ajudant a la sensibilització de les 
empreses i donant a conèixer les 
diverses possibilitats d’implicació 
d’aquestes amb Càritas, i també 
aconseguir recursos per tal de poder 
desenvolupar les diferents accions que 
portem a terme en el territori diocesà, 
fetes des de la Càritas Diocesana, 
Interparroquial, Arxiprestal i/o 
Parroquial.

El compromís de l’empresa pot 
concretar-se en una donació puntual, 
fent-se sòcia o implicant-se en el 
Programa d’Empreses amb Cor: donant 
suport a un projecte concret, difonent 
l’acció que fem, contractant persones 
ateses, ajudant-nos en la formació, etc., 
pretenent que els qui en formen part 
es sentin compromesos en la millora 
del nostre món.
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on ens 
trobaràs?

Duran i Sors, 11
08201 Sabadell 

Tel. 931 433 984 
info@caritasdiocesanaterrassa.cat 
www.caritasdiocesanaterrassa.cat  

També ens trobaràs a les Càritas 
Parroquials, Interparroquials o 

Arxiprestals.

Serveis generals de
Càritas Diocesana de Terrassa 

equips territorials 
de càritas 
diocesana
collserola
Parròquia de Sant Pere d’Octavià 
Pl. de l’Om, 2 
08172 Sant Cugat del Vallès 
Tel. 936 742 907

terrassa
Topete, 23 
08221 Terrassa 
Tel. 937 808 788 

vallès oriental
Ctra. de Caldes, 23
08403 Granollers
Tel. 931 760 978

Qui ens dóna
suport?

sabadell
Salut, 42 
08202 Sabadell 
Tels. 937 253 500
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I convenis amb alguns 
ajuntaments, empreses i 

entitats socials.




