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COMPOSICIÓ DEL CONSELL DIOCESÀ
DE CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA
El consell Diocesà de Càritas de Lleida és un òrgan decisori i està composat pel president,
membres de la permanent, representants de les Càritas Parroquials i representants dels
diferents programes Diocesans.

BISBE SALVADOR GIMÉNEZ VALLS
President

MARIA TERESA BETRIU MIGUEL
Càritas Parroquial Artesa de Lleida

MN. CARLES SANMARTÍN SISÓ
Delegat Pastoral de l’Acció Caritativa i
social.
(Permanent)

GNA. Mª DOLORES CABELLO MARTÍNEZ
Càritas Parroquial Alcarràs
Responsable Voluntariat

RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Director
(Permanent)

Mª TERESA GIL FORTUNY
Càritas Parroquial Sant Antoni Mª Claret
Lleida

Mª JOSÉ ROSELL FARRÉ
Secretària General
(Permanent)

PEPITA JOVÉ MIRÓ
Càritas Parroquial Maials

JOSEP ANTON DE LA FUENTE
VILCHES
Administrador
(Permanent)

MIQUEL ÀNGEL MARTÍN MACIAS
Responsable Comunicació

Mª CARMEN CANCHO VICTORIO
Responsable Formació
(Permanent)

ALBERT PUCHOL CORTÉS
Responsable Fundació Jaume Rubio i
Rubio

SIMON MANUEL RIVAS ALCALDE
Membre de la permanent

XAVIER PELEGRÍ VIAÑA
Responsable Acollida Social
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Índex:
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CÀRITAS DIOCESANA se sent molt honrada de presentar aquesta MEMÒRIA
que cada any informa a la resta d’institucions de l’Església i a la societat en general dels treballs, de les propostes i dels recolzaments que tots els seus voluntaris,
treballadors i responsables de la institució porten a terme al llarg d’aquest període.
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Els objectius i les motivacions que envolten les tasques dels cristians són permanents i irrenunciables: viure amb autenticitat i anunciar als altres amb alegria el
missatge de Jesús. Això està en el fons de les nostres activitats i no precisa d’una
explicació anual.
En aquest cas concret cal explicar i agrair l’intent de tothom, especialment dels
voluntaris, d’unir una decisió personal (compromís) amb un objectiu amplíssim
i comunitari (la transformació del món). I això és el que es nota en la Memòria
d’aquest any que arrossega l’intent d’aconseguir el mateix dels anys anteriors.
Igualment és important per a tothom la possibilitat de veure bé el nostre voltant
per poder mirar les necessitats del proïsme, d’escoltar amb deteniment per poder
respondre amb encert i atenció, de caminar per aquesta terra en comunitat per
sentir-nos germans de tots i complir amb la missió que el Senyor ens va encomanar quan ens va enviar de dos en dos per comunicar el seu estil de vida.
Gràcies per la feina de CÀRITAS i per la col•laboració de tots vosaltres,
+ Salvador Giménez Valls,
Bisbe de Lleida
							

Presentació
Teniu a les vostres mans la memòria de Càritas de l’any 2018. Com sempre el
nostre esforç s’ha centrat en l’atenció i acompanyament de les persones i famílies
que més ho necessiten.
Tot i la recuperació econòmica dels darrers anys, són nombrosos els indicadors i
els informes que reflecteixen que la nostra societat no es cohesiona, ans al contrari, aquesta recuperació està incrementant les desigualtats entre les persones
més riques i les més pobres. A més, la millora en la situació econòmica i social de
moltes famílies està sent molt difícil, sobretot per aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat.
Els diferents programes que desenvolupem a Càritas reflecteixen una major dedicació professional i econòmica a les nostres activitats, tant debò poguéssim dir el
contrari!
Tot i que la nostra acció es desenvolupa des d’una perspectiva integral, amb el
que intentem donar resposta a la cobertura de totes les necessitats bàsiques de
la població que atenem, en aquests moments són tres els drets fonamentals que
requereixen d’una atenció especial: el treball, l’educació i l’habitatge. El treball és
el principal mecanisme d’integració social i de realització personal, l’educació capacita a les persones per a una major autonomia personal i l’habitatge condiciona
el benestar de les persones. Si valorem cadascun/a de nosaltres el que representa
gaudir de la satisfacció d’aquests drets en condicions de plenitud prendrem major consciencia del
que representa el fet no poder-ne gaudir.
Tenim el repte d’empatitzar amb les persones que
més ho necessiten i d’actuar dins de les nostres
possibilitats. Com diu el nostre lema: el teu compromís millora el món.
Rafael Allepuz Capdevila,
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Pròleg

Director de Càritas Diocesana de Lleida
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Organigrama
Bisbe de Lleida
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Programes
inclusió

Responsables
voluntaris/es
Responsables
voluntaris/es
Responsables
voluntaris/es

Referent secretaria
col·legiada
Referent secretaria
col·legiada
Referent
secretaria
col·legiada

Àrea desenvolupament
institucional

Secretaria
col·legiada

Àrea de
sensibilització

Comissió permanent

Responsables
voluntaris/es

CECAS

Programa habitatges
Programa temporers i assentaments
Programa laboral Fundació JRiR

Programa voluntariat
Animació de les Caritas parroquial
Programa Formació
Joves en valor
Comunicació
Comerç Just
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Secretària
general

Programa acollida social

Programa fet migratori
Responsables
voluntaris/es

DIRECTOR

Àrea serveis
generals
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Consell Diocesà

Programes
acció directa
Àrea
acció social

Delegat Episcopal

Programa gent gran

Administració i Recepció
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PERSONES
ATESES

SOCIS / ES

2.347

311

RESPOSTES

DONATIUS

4.894

326

PERSONES
VOLUNTÀRIES

PERSONES
CONTRACTADES

596
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Dades generals

9

Gent Gran
“Amb el projecte ‘Millores a domicili’ ajudem a les persones grans per
a que puguin romandre a casa seva el màxim de temps possible i ens
sentim especialment satisfets de poder respectar la seva voluntat”
Verònica, tècnica responsable del programa de Gent Gran.

10

Àrea d’acció social:
programes d’acció
directa
145

89

187

11

5

11

Persones
Ateses

Persones
voluntàries

Acompanyaments

Millores al
domicili

Activitats
diocesanes

Activitats
parroquials
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El programa de Gent Gran és un programa de continuïtat. Es centra bàsicament amb dos
accions diferenciades: per una banda, millorar la qualitat de vida de les persones grans que
expressen el seu desig de romandre durant el màxim de temps possible al seu domicili habitual, amb unes condicions de confort i dignitat a què tenen dret; d’altra banda, la participació d’aquestes persones grans en espais d’acompanyament a l’activitat lúdica, per combatre
la soledat en què molts d’ells, de forma no desitjada, es veuen involucrats.
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Acollida Social
“M’agrada molt retornar a Càritas perquè els sento com la meva família, que tan lluny tinc en aquest moment. Em sento escoltada”.

Suport i acompanyament a 324 llars
S’ha atès a 532 persones
1132 respostes d’acompanyament i suport

El programa d’acollida és un dels eixos centrals de l’acció de Càritas essent la porta a
l’entrada a l’entitat. Promoure l’accés a tots
els recursos i serveis del sistema de protecció social (sanitat, ensenyament, habitatge
i serveis socials), de les persones que acudeixen als nostres serveis per tal d’aconseguir autonomia personal, familiar i de grup,
millorar la qualitat de vida, donar resposta
a les necessitats causades per situacions de
dependència o de manca de recursos bàsics, promoure la participació i vetllar pels
seus drets i deures.

Resposta Eficaç
S’han atès 383 llars amb persones i famílies en situació d’emergència social
S’han atès 897 persones

Ajudes econòmiques
4%
4% 2%

27%
63%

Habitatge i despeses d’habitatge

550
Llars

3.941

1.209
persones ateses

7.885

Serveis

Sanitàries

Documentació

Infància - Educació
S’han atès 76 llars
S’han atès 194 persones, que ha repercutit
en 136 infants

Entrevistes

166.795
€

Diners destinats a Infància
Entregats

Altres

Alimentació
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Rashida, 37 anys, persona atesa al programa d’acollida.

Construint Vincles

19%
9%
72%

12

Ajudes escolars

Casal i Activitats

Beques menjador
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“Aquest procés em serveix per entendre el problema que tinc a casa i
que no tinc la culpa de què passa amb la meva parella”
Marta, 29 anys, persona atesa per CECAS
El CECAS Lleida és un centre d’informació, valoració i tractament ambulatori per a persones amb problemes de drogodependència i/o les seves famílies, i de tractament per a persones que han acabat el programa de comunitat terapèutica i han de seguir amb la reinserció.
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89

14

Persones
Ateses

21

Grups
Famílies

420

Entrevistes

Des del programa d’Atenció al Fet Migratori s’ofereix assessorament i orientació respecte a la normativa vigent d’estrangeria i protecció internacional, així com sensibilitzar a la
societat vers la realitat migratòria a la nostra comunitat.
Durant l’any 2018 el programa ha desenvolupat la seva acció les tres Àrees de treball:
l’Àrea d’Assessoria Jurídica a l’immigrant (AJI), l’Àrea de Sensibilització i l’Àrea de Codesenvolupament.

Àrea Assessoria Jurídica a l’Immigrant

409
579
433
188
132

Persones ateses.
Entrevistes.
Demandes ateses relacionades amb la matèria d’estrangeria i protecció
internacional.
Demandes en d’altres qüestions legals com matrimonial i de família, violència
masclista, penal i nacionalitat espanyola.
Gestions administratives, acompanyaments i interposició de recursos.

Àrea Sensibilització

365

Atenció al Fet Migratori
“A les tertúlies he conegut molta gent de fora i m’he fet més oberta
i tolerant, m’han fet entendre situacions i aprendre de tothom. No
es tracta de canviar ni fer canviar les persones: només cal acceptar-nos i respectar-nos tal com som”
Joana, 58 anys, voluntària i participant de les tertúlies

Persones participants.
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CECAS
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Habitatges
“Gràcies al temps d’estar en aquest pis, els meus fills han pogut tornar a ser nens contents i feliços”
Shaila, 35 anys, ha viscut a un dels habitatges de Càritas a Lleida.

16

Àrea d’acció
social: programes
d’inclusió

46

Persones
ateses

5

Habitatges

10
6

Tallers

Accions
Formatives
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Atenem homes, dones i nens que pateixen precarietat econòmica severa de manera temporal en pisos compartits. Acompanyem a les persones en tot el procés de millora, que inclou
aspectes jurídics, de salut, de promoció personal, així com de cura i d’atenció als menors.
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Temporers i assentaments

Acollida laboral

“Et sents bé sabent que hi ha persones que es preocupen per tu malgrat no tinguis res a oferir”
Mamadou, 28 anys, temporer.

“Gràcies a Càritas he tornat a confiar en mi mateix. Han estat un
punt de recolzament molt important a la meva vida, m’han ajudat a
trobar feina, a retrobar-me amb mi mateix i a aconseguir independència econòmica, a més de conèixer gent magnífica”
W. Darío, 36 anys, ha trobat feina a través del programa d’ocupació de Càritas..

Treballem a la zona urbana i rural. En l’àmbit urbà col·laborem a la Xarxa de Lluita contra la
pobresa i l’exclusió social oferint el servei de rober, mentre que en l’ambit rural realitzem
una acollida parroquial per atendre a temporers i oferim el servei de dutxes i bugaderia a les
persones que viuen als assentaments.

438
35

40
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Persones ateses:
246 zona urbana
192 zona rural

Servei de
dutxes

Accions d’itineraris
personals individualitzats

Accions de prospecció
laboral

492

Persones ateses

68

Empreses contactades

405

Persones ateses en orientació i/o intermediació

33

Empresa privada

87

Persones ateses en accions
formatives

33

Ofertes de llar

12

Persones de 5 tècnics i 7
voluntaris /es.

6

Llocs de treball al mercat
protegit
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El programa d’ocupació de Càritas està centrat en la millora de l’ocupabilitat de les persones
i sobretot d’aquelles que tenen especial dificultat per trobar feina. Mitjançant itineraris individualitzats s’acompanya a la persona centrant-se en les seves potencialitats i necessitats
perquè puguin incorporar-se al mercat de treball.

Servei de
bugaderia

19

Voluntariat
“Des del meu compromís, penso en els altres, en el que faig i per què
ho faig”
Montserrat, voluntària de Càritas Diocesana des de fa 20 anys.

20

596

Àrea de
desenvolupament
institucional

Persones Voluntàries
107 homes
489 dones

31

Noves incorporacions
de voluntaris
16 Programa Parroquial
15 Programa Diocesà

Treball de reflexió i sensibilització sobre l’acompanyament, introduint les quatre realitats
claus en la vivència del SER voluntari: l’espiritualitat, identitat, comunitat i la missió.
Acte de reconeixement a totes les persones voluntàries de Càritas (100 persones participants).
El Dia Internacional del voluntariat i sota el lema “El teu compromís millora el món”
Trobada de Càritas Catalunya, el dia 14 d’abril a la nostra ciutat van participar 187 persones
de la nostra Diòcesi i més de 1.300 de la resta de Catalunya.
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El programa de voluntariat, informa, acull, acompanya les persones voluntàries per tal que
puguin implicar-se a Càritas i els permetin desenvolupar accions de qualitat en benefici de
les persones més vulnerables de la nostra societat.

21

“Quan ens trobem a la coordinadora de les Càritas Parroquials, ens
sentim acompanyades, sentim que som Església i que formem part
d’una comunitat on no fem accions aïllades, sinó que treballem, cadascú des de la seva realitat, per un projecte comú”
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Teresa, 77 anys, coordinadora d’una Càritas Parroquial.
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Formació
“La formació em fa adonar que realment la reflexió i l’acció han d’anar
juntes perquè si no és així, l’acció concreta perd el seu sentit i, fins i
tot, pot ser equivocada. Déu mai ens envia a la nostra missió amb les
mans buides, sempre ens posarà la caixa d’eines a l’abast”.
Carmen, 63 anys, voluntària en formació constant.

Mitjançant els cursos, xerrades i el contingut ens dóna la possibilitat d’identificació i creixement en el ser i saber fer de Càritas. Promou la millora de la pràctica, l’experiència i la
vivència dels agents de Càritas.
Tenim com a marc de la formació el Model d’Acció Social com a eix de la formació bàsica
així com eines d’Avaluació que ens ajudin a discernir millors sistemes de funcionament de
l’entitat.

Les Càritas Parroquials són les que desenvolupen l’Acció social de Càritas arreu del territori,
a través de les parròquies i els pobles de la nostra diòcesi: vuit parròquies urbanes i onze
rurals i quatre enllaços.
Des del Programa Acollida Diocesà impulsa l’atenció de proximitat perquè les persones beneficiàries no s’hagin de desplaçar i puguin tenir una millor accessibilitat al recurs. Fomentant el sentit de comunitat i creant vincles de Xarxa Social amb el voluntariat parroquial.

244

Persones voluntàries
arreu del territori

1.428

Hores de voluntariat

9

Càritas Parroquial , 5
de les quals amb
presència professional

4.160

Respostes en el servei
d’acollida parroquial

461
25

Persones voluntàries
i tècniques

Accions formatives
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Animació de les Càritas Parroquials
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Joves en Valors
“Treballar en aquest programa em dóna vida i em manté alerta, perquè em fa enfocar la realitat des d’un altra perspectiva”.
Rafael, 89 anys, voluntari de Joves en Valor.
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Temàtiques dels tallers:

Àrea
de
sensibilització

536

Alumnes des
d’Educació infantil,
secundària i Grau
Universitari.

Migració: “Taller Ulisses/Sessilú”.
Desigualtat: “La loteria de la Vida”.
Sostenibilitat: “Consum Responsable”.
Taller de Drets Humans:
Drets Infants APS (Recollida Roba de
Bebé)
Drets Humans APS (Recollida per assentaments)
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El seu objectiu és apropar les realitats més complexes del nostre entorn als més joves
del nostre territori. S’ha creat i implementat quatre tallers en cinc centres, dos activitats
d’Aprenentatge i Servei (APS) i tres xerrades que donen a conèixer les realitats que passen
al nostre voltant en relació a la migració, desigualtat, sostenibilitat, drets dels infants i els
drets humans. Per tenir una actitud més tolerant, respectuosa i més humana.
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Comunicació

Comerç Just

“No hem d’exhibir allò que fem, però sí fer-nos presents, mostrar
tota la feina que fem i tota la feina que queda per fer”

“Em sento bé venint a la botiga i posant el meu gra de sorra per millorar el món”

Miquel, 43 anys, voluntari responsable del programa de comunicació

Pau, 34 anys, client de la botiga Fil per Randa de comerç just

La comissió de comunicació funciona com a programa transversal. Gestiona la informació,
difon les campanyes i coordina la publicació d’articles de premsa, rodes de premsa, reportatges, notícies, programes de ràdio.

217

Notícies

33

Accions divulgatives

76

Activitats

14

Activitats sensibilització

Accions
Visita dels membres de una cooperativa de comerç just de Bangladesh,
Participació en una Jornada i un Congres amb desplaçament a Madrid per aprofundir en el
tema del comerç just i la seva incidència en la societat.
Ens hem fet present en Mercadets solidaris en diferents espais: Trobada de voluntariat de
Càritas Catalunya, Assemblea de la Diòcesi de Lleida, Artesa de Lleida i Lleida ciutat.
S’ha donat a conèixer la finalitat del projecte “Comerç Just” amb l’organització i realització
de cinc sessions pel voluntariat amb la participació aproximada de deu persones en cada
sessió, una sessió a la Unitat St. Mª Magdalena i Pilar

Caritas Diocesana de LLeida - Memòria 2018

Càritas Diocesana de LLeida - Memòria 2018

El programa disposa d’una botiga al centre de Lleida Avgda. Fleming 19 gestionada íntegrament per persones voluntàries.

Som presents a Facebook (www.facebook.com/caritaslleida), Twitter (@caritaslleida) i Instagram (@caritaslleida).
Publiquem el butlletí amb informació d’activitats, calendari, articles d’opinió i narració sobre
programes.
Hem tingut espai promogut per Càritas Catalunya en el programa “La veu de Càritas” de
Ràdio Estel
26

27

28

Àrea de
Serveis
Generals

5.390

persones
acollides

8

persones
voluntàries
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Administració i Recepció

29

Ingressos 2018
Fons Privats
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Llegats

30

32,9%

1.693,64 €

0,1%

564.292,36 €
83.808,21 €

Campanya de Corpus

14.583,96 €

Entitats privades

87.529,80 €

Institucions eclesials

46.387,00 €
Fons Públics

Generalitat de Catalunya Convocatòria IRPF

233.849,21 €

Generalitat de Cat. - Convocatòria ordinària

88.095,39 €

Administració Estatal

28.500,00 €
95.271,78 €
Altres ingressos

Total recursos gestionats

445.716,38 €

110.918,79 €

Socis

Ajuntaments i Diputació

67,0%

1.354.930,14 €
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Donatius

907.520,12 €
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Despeses 2018

32

Acollida

268.216,99 €

Habitatges

123.507,78 €

Gent Gran

54.315,78 €

Temporers i Assentaments

54.727,65 €

Animació Càrites Parroquials

21.807,89 €

Voluntariat i Formació

11.818,18 €

Atenció al Fet Migratori

20.299,39 €

Joves en Valor

4.392,59 €

Ocupació

88.813,34 €

Comerç Just

13.487,84 €

CECAS

12.020,00 €

673.407,43 €

Complement i
dotació legítima
17,75%

58,8%

Administració
17,06%
Serveis Generals 4,54%
Ocupació 7,76%

445.716,38 €

32,9%

Temporers i
Assentaments 4,78%

Despeses de gestió i altres 268.059,14 €

Acollida
23,43%

23,4%

1,91%

Animació Càrites Parroquials

1,03%

Voluntariat i Formació

1,77%

Atenció al Fet Migratori

Serveis Generals

51.953,44 €

Administració

195.329,22 €

1,18% Comerç Just

Amortitzacions

10.293,05 €

1,05% CECAS

Comunicació i Sensibilització

5.846,43 €

Quotes

4.637,00 €

0,38% Joves en Valor

0,90% Amortitzacions
0,51% Comunicació i Sensibilització

Gent Gran
4,75%

Habitatges
10,79%
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Acció Social (Programes)

0,41% Quotes

Complement i dotació
legitima llegat rebut

203.175,75 €

TOTAL DESPESES

1.144.642,32 €

SUPERÀVIT

210.287,82 €

17,8%

33

i tu… vols formar part del canvi?

34

COL·LABORA ECONÒMICAMENT
Podeu fer-nos un donatiu presencialment o
a la nostra web: www.caritaslleida.net
O un ingrés al número de compte:
La Caixa ES45 2100 0508 08 0200028643
Triodos Bank ES37 1491 0001 26 2025044526

Caritas Diocesana de LLeida - Memòria 2018

Càritas Diocesana de LLeida - Memòria 2018

FES-TE VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA!!
Contacta’ns al 973 28 30 81 o a
voluntariat@caritaslleida.net. Tens moltes
opcions on comprometre’t!!
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