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preseNtaCIó del BIsBe preseNtaCIó del dIreCtor

Ara fa 5 anys us encoratjava a portar a la vida de les 
nostres Càritas parroquials i interparroquials el Pla 
Estratègic de Càritas Diocesana de Tortosa del qual 
ens vam dotar per marcar tant la ruta com l’estil 
que volíem per a la nostra Càritas Diocesana.

Passat el temps, ens sentim cridats de nou a posar en funcionament un altre Pla 
Estratègic per als propers anys 2018-2021 que ens permeti consolidar el camí fet 
amb l’anterior Pla i encetar nous camins per continuar vivint la fidelitat a la nostra 
missió. 

Ens sentim i som l’ Església Diocesana que vol fer concret el compromís de la caritat 
que és una de les dimensions fonamentals de la vida de l’Església, juntament amb 
la celebració de la fe i l’escolta de la Paraula. El testimoni de la caritat constitueix 
l’essència de la nostra missió com a Càritas que ens porta a “mostrar el rostre mi-
sericordiós del Pare, suscitant en el si de la comunitat cristiana el servei als germans 
més necessitats, acompanyant-los en el seu desenvolupament integral, sensibilitzant la 
societat i promovent la justícia social” (Pla Estratègic de Càritas Diocesana de Torto-
sa 2018-2021. Identitat i missió.)

Posem al centre a la persona, com ho feia Jesús. És el primer dels nostres valors. 
Tota persona, amb la seva història i la seva realitat. I l’acompanyem en la promoció 
de les seves potencialitats, en la seva integració i en el seu desenvolupament. I des-
cobrim en ella la imatge i la semblança de Déu que ens convida a ésser benaurats 
treballant per la justícia i per la dignitat de cada persona “cercar la justícia amb fam i 
set, això és santedat” (Francesc, Exhortació apostòlica Gaudete et exsultate, n. 79).

I acollim també la crida del Papa a no descuidar la cura per la casa comuna, que 
és el nostre planeta, que clama per l’ús irresponsable i l’abús dels béns: “Aques-
tes situacions provoquen el gemec de la germana terra, que s’uneix al gemec dels 
abandonats del món, amb un clamor que ens reclama un altre rumb. Mai no hem 
maltractat i ferit la nostra casa de tots com en els darrers dos segles” (Francesc, 
Carta Encíclica Laudato si, n.53).

Que aquests valors ens acompanyin en l’aplicació d’aquest Pla Estratègic. 

+ Enrique Benavent Vidal
   Bisbe de Tortosa

La presentació de la memòria del 2018 de Càritas 
Diocesana de Tortosa la fem des d’una mirada 
amorosa a l’exclusió, a la manca de participació 
d’un sector de la població en la vida social, eco-
nòmica, cultural, amb una absència de drets, re-
cursos i capacitats bàsiques, com l’accés a la ciu-

tadania, al món del treball, a l’educació i a la sanitat, a una protecció social i a un 
habitatge digne.

Com a conseqüència de l’exclusió tenim greus situacions de pobresa, desigualtat, 
vulnerabilitat i marginació per part de sectors de la societat als quals se’ls nega el 
dret d’integrar-se i ser part d’ella.

Constatem que tenir estudis secundaris no garanteix la inclusió, ni tenir un tre-
ball allunya de l’exclusió, degut a la precarietat laboral en què estem immersos 
I tampoc haver nascut a les nostres terres, ja que atenem a més nacionals que 
estrangers. Un de cada deu habitants del territori es troba en situació de pobresa 
i si ets estranger o dona tens més possibilitats de caure en l’exclusió. 

La bretxa social és cada cop més gran; la pobresa esdevé crònica  i també s’he-
reta. Atenem als fills i filles d’aquells que ateníem ara fa vint anys. Es percep un 
augment de la solitud no desitjada en la gent gran, i també que la recuperació 
econòmica no arriba a les classes socials més degradades.

Pot ser a més d’una persona li sorprendrà aquesta realitat que he dibuixat en 
aquestes ratlles, i segurament és degut al fet que ens neguem a mirar la pobresa. 
Al nostre voluntariat ben segur que no li ha sorprès, ja que es reflex d’allò que 
troben a diari a les Càrites del territori i treballen per la seva inclusió amb molta 
cura i amb la dignitat que es mereixen.

Voluntaris i voluntàries, vostre és el privilegi d’escoltar, atendre i acompanyar als 
preferits del Regne: els exclosos. 

Per això, aquesta memòria està dedicada a fer palès el vostre treball i posar-lo en 
valor. Gràcies.

Agustín Castell Maura   
Director 

Càritas Diocesana de Tortosa



ACOLLIDA 
I ACOMPANYAMENT

ECONOMIA SOLIDArIA

Persones Privades  
de LLibertat 

e
m dic Càritas i sóc persones. Tots els anys preparo uns carregaments 
molt valuosos en els meus petits vaixells de paper; un darrera l’altre 
els vaig deixant acuradament en el Riu de la Vida corrent a baix.

Un va carregat amb  7.924 abraçades que donen calor i seguretat, re-
partides en les acollides i acompanyaments.

Un altre amb 132 somnis de llibertat, carregats per aquells que no la 
gaudeixen.

Un amb milers de noves oportunitats per a roba, mobles,...

N’hi ha un que l’han carregat amb gairebé vint mil alegries per a totes aquelles 
persones amb necessitats bàsiques.

U
n d’ells porta 239 paquets de llavors amb les que es sembra el futur 
de nens i adolescents.

266  és la càrrega d’un altre dels vaixells, per a aquells que opten per 
empoderar-se, recuperar la seva dignitat o senzillament mereixen 
passar els seus dies en pau.

Un altre va carregat de sols per a les persones que viuen un parèn-
tesis de i futurs incerts, perquè ho han perdut tot, son les emergèn-
cies internacionals.

NavegaNt JuNts Cap  
a la INClusIó
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J
a fosquejant  amago la meva cara entre les mans i somio que els meus 
vaixells de paper, voguen i voguen amb rems invisibles, cap al seu 
destí sota les estrelles de la mitjanit.

Quedo amb la confiança que les benediccions i els esforços genero-
sos de voluntaris i voluntàries, així com del personal tècnic, ja que ells 
són els timoners dels meus vaixells.

En l’últim dels vaixells va la meva fe en el Guardià de les Bones Obres 
i Generós en Misericòrdia, que serà qui quan arribin a la Platja del 

Gran Oceà, ELL els recollirà i complagut els reconeixerà i sabrà qui sóc.

Aquests carregaments són les millors ofrenes els millors projectes fets realitat i 
per descomptat que són els millors dons de la meva Casa: l’Església. 

e
spero que cap es quedi encallat en la riba perquè la seva càrrega és 
imprescindible per superar vulnerabilitats.

Quan deixo els meus petits vaixells de paper i els veig allunyar-se, 
aixeco els ulls cap al cel perquè sé que allà dalt tinc amics que han se-
guit de prop el MESTRE, antics voluntaris i col·laboradors, els bufaran 
per adreçar els seus rumbs.

NavegaNt JuNts Cap  
a la INClusIó
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INtroduCCIó

volem ser una càritas autèntic reflex de l’amor 
de déu a través de la comunitat cristiana, 

que posi en el centre la persona, que l’aculli, 
l’atengui i l’acompanyi tot facilitant espais 

d’esperança i camins de superació. 
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INtroduCCIó1

COM eNS OrGaNiTZeM?

ON eSTeM?  

Càritas Diocesana de Tortosa es regeix pels següents òrgans de govern: 

L’Assemblea Diocesana és l’òrgan suprem de Càritas a la diòcesi. 
Constitueix un espai de trobada i comunicació entre totes les perso-
nes representants de les Càritas parroquials i Interparroquials. La 56ª 
Assemblea anual de Càritas Diocesana va tenir lloc a Tortosa el 9 de 
juny de 2018.  

El Consell Diocesà és l’òrgan executiu de l’Assemblea Diocesana i de gestió de 
les activitats ordinàries de Càritas. Es va reunir en 4 ocasions en 2018. 

L’Equip Directiu és l’òrgan de govern ordinari, el primer responsable intern de 
Càritas Diocesana de Tortosa amb la finalitat de garantir la identitat, la unitat 
i la cohesió en l’actuació de les persones i en el desenvolupament eficaç de 
les activitats i les obres que el defineixen. Es va reunir en 20 ocasions en 2018. 

La La presència de Càritas al món s’organitza d’igual manera que l’església. 
D’aquesta manera, la Càritas parroquial és l’organització de la caritat 
des del compromís de la comunitat cristiana i la que porta a terme l’ac-
ció al territori. Quan les Càritas parroquials es coordinen per sumar i 
optimitzar recursos en un mateix municipi, formen les Càritas Interpar-
roquials. A nivell arxiprestal les diferents Càritas es troben per coordi-

nar-se, formar-se i acompanyar-se.  

Al bisbat de Tortosa, Càritas Diocesana actua al servei de les 34 Càritas, asses-
sorant-les tant en la part tècnica com en la part formativa. 

A nivell supradiocesà ens coordinem en Càritas Catalunya, Càritas Comuni-
tat Valenciana i Càritas Espanyola. A través d’aquesta última, estem presents 
en Càritas Europa i Càritas Internationalis, arribant així a més de 198 països. 

QUÈ ÉS CÀriTaS? 
Càritas és l’expressió de l’amor preferencial 
de la comunitat cristiana pels pobres. 

“Càritas és la carícia de l’església al seu Poble, 
és la carícia de la Mare església als seus fills, 
la tendresa, la proximitat”. 

És, doncs, la mateixa Església, no una organització de l’Església. 
En paraules del Papa Francesc,
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INtroduCCIó1
QUiN ÉS eL NOSTre  
MODeL D’aCCiÓ SOCiaL?

La persona, en tant que posseïdora de la màxima dignitat possible, en 
tant que ésser integral i social i en procés de fer-se en la societat i de fer 
societat, esdevé en eix i centre fonamental de la nostra acció.

La caritat, entesa com la realització de l’amor de Déu, i l’amor com a 
experiència profunda de l’amor humà que es realitza en la justícia i es 
transcendeix en la caritat, esdevenen la motivació fonamental per a la 

nostra acció.

L’Església, que està cridada a ser signe de l’amor de Déu especialment mani-
festat en els pobres, és qui ens envia a servir sense distincions de cap mena i 
sense pretensions proselitistes. 
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2
prograMes I proJeCtes

comprometre’s és una manera de ser, de 
relacionar-nos amb nosaltres mateixos, amb els 
altres i amb el món. És una manera d’entendre la 
vida i de compartir-la creant fraternitat. en aquest 
apartat mostrem el conjunt de projectes a través 
del qual centenars de persones es comprometen 

amb els més febles de la nostra societat.
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prograMes I proJeCtes2

obrim camins

gent gran

A Càritas ens comprometem amb les persones privades de llibertat i de les 
seves famílies per tal que el camí de la reinserció sigui més fàcil. Actualment es 
realitzen visites a les presons de Tarragona i Albocàsser, a més a més del treball 
de formació i sensibilització que es porta a terme amb voluntaris i voluntàries. 
Setmanalment se’ls acompanya en la celebració de l’Eucaristia i també un cop 
per setmana es realitzen tallers.   

El projecte de Gent Gran neix de la convicció que hi ha una part important de 
persones majors que es troba desprotegida i sovint sofreix. Voluntaris i volun-
tàries visiten a gent gran que es troba sola, tant al seu domicili com als centres 
de salut o residència, procurant donar-los-hi ànims, reconfortant-los i fent que 
no se sentin tan sols.

132
Persones 

2
Centres PenitenCiaris 

17
Càritas

304
avis/es

el vaIxell de  l’aCollIda I 
l’aCoMpaNyaMeNt

el vaIxell de  l’aCollIda I 
l’aCoMpaNyaMeNt

acollida acompanyament.
A Càritas acollim totes aquelles persones que acudeixen en busca d’ajuda. Vo-
lem oferir un tracte proper, amorós, suau i discret en les formes, que valori la 
persona dient-li sense paraules que pot comptar amb nosaltres, perquè recu-
peri el protagonisme de la seva vida. A més d’aquesta Acollida i Acompanya-
ment, es deriva a les persones als diferents recursos de Càritas o se’ls hi ajuda 
a cobrir despeses de primera necessitat.                       

7.924 Persones 
3.181 faMíLies

34
Càritas

525.000  €
aMb aJUDes 
eConòMiqUes
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2
Càritas

1
Càritas

2
Càritas

10
Càritas

2
LLoCs De feina

6 
Contenidors nous 
instal·lats al 2018

29 
contenidors  
en total

265.000  
kg de roba 
recollits

15
Persones 

3
faMíLies el vaIxell de l’eCoNoMIa 

 soCIal I solIdarIa

prograMes I proJeCtes2

reutilització de Mobles

Hort solidari

recollida de roba en contenidors

taller de cosir

El projecte de reutilització de mobles de segona mà,  fa que  persones amb pocs 
recursos puguin adquirir mobles en bon estat i a més generar alguns llocs de 
feina per persones en situació o risc d’exclusió. També contribuïm a tenir cura 
del planeta amb aquest pràctica, reutilitzant mobles i reduint escombraries. 

El Projecte Hort Solidari, al mateix temps que es fa 
un acompanyament individualitzat, s’afavoreix el 
treball cooperatiu creant espais d’aprenentatge so-
bre alimentació i vida saludable. També s’ensenya als 
nens/es a tenir cura de la terra i del medi ambient. 
S’afavoreix el cultiu ecològic i es beneficien dels pro-
ductes que cultiven.

El projecte de recollida de roba a través de contenidors ins-
tal·lats als carrers, serveix fonamentalment per la generació 
de llocs de treball per a persones en situació o risc d’exclusió 
social. La roba es recull en els contenidors, es classifica en la 
planta de triatge i es ven en les botigues de segona ma on hi 
treballen persones per a la inserció.  A més de generar llocs 
de treball, es continua fent entrega social i s’evita que milers 
de tones de roba facin cap a les escombraries. Tot això es fa 
amb la col·laboració de l’empresa d’Inserció Formació i Tre-
ball en el marc del projecte “Moda-re” de Càritas Espanyola. 

La inquietud de les persones participants en altres programes de Càritas va 
promoure la creació d’aquest projecte que ajuda a posar de relleu les potencia-
litats de les persones participants i la seva incorporació al món laboral. També 
s’elaboren peces creatives que es venen en fires solidàries. kg

A Càritas ens comprometem amb l’Economia Social i Solidaria. Impulsem i 
acompanyem diferents projectes que treballen perquè es fomentin relacions 
econòmiques més justes i respectuoses entre les persones i el medi ambient. 



6.908 Persones 
2.490 faMíLies

590.000
kg De MenJar 
ProCeDent De 
DonaCions 

32
Càritas

2
Càritas

6
Càritas

6
Càritas

1 
habitatge on  
PoDen aLLotJar-se 

25
Càritas

216
Persones

2.948 
Persones

2.948 
Persones

2.938 
Persones

repartiment d’aliments

robers

Menjadors socials

Botigues de roba
El projecte Aliments té per objectiu ajudar a cobrir necessitats d’alimentació 
i higiene, tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament 
sostenible. Entenem aquestes ajudes com un recurs de caràcter temporal i que 
forma part d’un pla de treball més ampli amb la persona o família. 

El projecte de Robers és un servei en què es reutilitza la roba. Té com a principal 
objectiu proporcionar roba a persones amb dificultats econòmiques gràcies a 
donacions desinteressades. Apostem per la cultura de la reutilització, el reci-
clatge i el consum responsable.

El projecte de Menjadors Socials té per objectiu ajudar a cobrir les necessitats 
d’alimentació d’aquelles persones que tenen dificultats per cuinar el seu men-
jar. Se’ls ofereix, a més d’un àpat saludable, un tracte proper i amorós. Entenem 
aquestes ajudes com un recurs de caràcter temporal i que forma part d’un pla 
de treball més ampli amb la persona o família.

El projecte Botigues de Roba és un servei similar al dels robers, però s’aporta 
una quantitat econòmica simbòlica per tal de normalitzar i dignificar l’accés a 
la roba de segona mà. 

A Càritas ens comprometem amb cada persona per tal que arribi a co-
brir aquelles necessites més bàsiques per al seu desenvolupament. Per 
aquest motiu,  tenim els següents projectes que procuraren garantir allò 
més elemental. 

el vaIxell de   
les NeCessItats BàsIques 

prograMes I proJeCtes2

Persones sense llar
Les persones sense llar troben en Càritas un espai d’atenció especial, que els 
ajuda a cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació, vestit, higiene, 
transport, etc. També els oferim un tracte proper i digne que els permet suavit-
zar les ferides interiors, acumulades dia a dia al carrer. Càritas també disposa 
d’una casa d’acollida a Amposta, on les persones sense llar poden pernoctar per 
una nit, rentar-se i menjar, compartint el seu temps amb altres persones que 
viuen una situació semblant a la seva.  

22
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emergències internacionals
Càritas Diocesana de Tortosa treballa en cooperació internacional amb els pa-
ïsos en vies de desenvolupament i amb total fidelitat al model de cooperació 
fraterna proposat per Càritas Espanyola. Aquest projecte es basa en el respec-
te de les Càritas Nacionals , proporcionant suport econòmic a les diferents 
emergències internacionals. Durant l’any 2018 s’ha recaptat un total de  1.320 €  
distribuïts de la següent manera. 

Sahel 
820 €

Síria 
500 €

CoMproMesos aMB els països 
eN vIes de deseNvolupaMeNt

prograMes I proJeCtes2

24

MeMòria 2018  i  Càritas DioCesana De tortosa

25

MeMòria 2018  i  Càritas DioCesana De tortosa



el Futur a la Motxilla

Beques Menjador

el raconet de l’amor i l’amistat

Amb el projecte El Futur a la motxilla posem a l’abast 
de les famílies amb menys recursos econòmics tot ti-
pus de material escolar que les ajudes públiques no han 
cobert i que és necessari per a l’educació dels seus fills 
i filles. Està destinat a nens i nenes d’Ed. Infantil, Ed. 
Primària i ESO.

El projecte Beques Menjador és una iniciativa que 
pretén assegurar l’alimentació suficient i saludable en 
l’etapa escolar. D’aquesta manera també es dóna su-
port a les famílies, tant en la criança dels seus fills i fi-
lles, com en la conciliació de la vida laboral o la cerca de 
feina. Està destinat a nens i nenes d’Ed. Primària i ESO.

El projecte El Raconet de l’Amor i l’Amistat 
és una iniciativa en què els nens i nenes 
de famílies amb risc d’exclusió social es 
reuneixen una vegada a la setmana per be-
renar, fer els deures i compartir un temps 
d’activitats lúdiques i de convivència que 
els asseguren una tarda estimulant, alegre. 

5
Càritas

15
Càritas

15
Càritas

2
Càritas

239
nens/es

70
nens/es

10
nens/es

91
nens/es i 
aDoLesCents. 

recolzament escolar
El projecte Recolzament Escolar és una d’aquestes ajudes. Consisteix a reunir 
els nens i nenes de famílies amb dificultats, als quals garanteix un espai i un 
temps adequat per a fer els deures. A més a més, persones voluntàries els fan 
seguiment, es converteixen en referent i els aclareixen els dubtes que sorgeixen 
a l’hora de fer els deures

el vaIxell dels INfaNts  
I adolesCeNts

prograMes I proJeCtes2
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I tot i que l’educació bàsica està garantida a través del sistema públic educa-
tiu, Càritas està compromesa amb nens, nenes i adolescents de famílies amb 
dificultats per poder fer front a les necessitats educatives que no poden cobrir 
pels seus propis mitjans i que són de vital importància per tal de completar la 
seva formació acadèmica amb bones condicions.



la Família és la clau

clara

El projecte La Família és la clau, consisteix en un acompanyament a famílies amb 
necessitats especials d’atenció sociosanitàries. Se’ls ofereix un acompanyament 
individualitzat per nucli familiar i se’ls facilita espais d’aprenentatge i suport 
mutu. En tot moment se’ls fa partícips del seu propi procés de canvi, buscant 
les capacitats que cada família té per a poder afrontar les situacions d’especial 
necessitat, així com perquè puguin crear una xarxa amb altres famílies. 

El Projecte Clara acompanya psicològicament a dones amb escassos recursos, 
econòmics o personals. Es realitzen teràpies individuals i grupals que optimitzin 
les seves capacitats, generant processos de participació cada vegada més cons-
cients, crítics i eficaços en el desenvolupament de la seva vida diària. Es busca 
la millora de la relació amb elles mateixes i amb les persones del seu entorn. 
També pretenem la promoció i empoderament de la persona per tal que apren-
gui a gestionar sentiments i emocions, a reduir els nivells d’ansietat, generant 
motivació i eines per superar els problemes i normalitzar la vida. S’inclou un 
mòdul de cerca de feina per potenciar l’ocupació de les dones participants, en la 
línia de tenir en compte la seva millora integral.

130 Persones 
76 faMíLies

136
Dones

5
Càritas

3
Càritas

A Càritas estem compromesos amb l’empoderament i la promoció de 
les persones i famílies, per tal que retrobin les seves capacitats i seguei-
xin endavant de manera autònoma amb el seu propi camí. 

el vaIxell de  l’eMpoderaMeNt I la 
proMoCIó de persoNes I faMílIes

prograMes I proJeCtes2
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cecas
Càritas Diocesana de Tortosa, forma part del Centre Català de Solidaritat (CE-
CAS), juntament amb la resta de Càritas amb seu a Catalunya. Aquesta fundació 
privada té la missió de generar espais per atendre, acompanyar i tractar educa-
tivament i terapèuticament persones amb problemes d’addicció, amb especial 
sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de marginació o amb pocs 
recursos i que no se’n sortirien fàcilment.

Existeix una comunitat terapèutica per a dones a Tarragona, i un grup de pa-
tologia dual, atenció ambulatòria, centre de dia i pis d’acollida per a homes, a 
Barcelona.

prograMes I proJeCtes2
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valentina
El projecte Valentina consisteix a donar-li un valor afegit al menjador social. Un 
dia a la setmana, abans o després dels àpats, s’ofereix un espai per a la trobada 
interpersonal, el coneixement mutu i la creació d’una xarxa de relació entre to-
tes les persones participants.  El projecte tracta de donar resposta a la falta de 
vincles de relació que en molts casos viuen aquestes persones, sovint aïllades i 
sense ningú que les escolti ni les tingui en compte.

2
Càritas

30
Persones 



3 
deseNvolupaMeNt 

INstItuCIoNal
treballem per enfortir càritas a la diòcesi de 

tortosa, consensuant els criteris d’intervenció 
entre tots i totes, facilitant els elements 
necessaris per poder donar resposta de la 

millor forma possible a les necessitats que 
planteja la nostra societat.



aCoMpaNyaMeNt als equIps per 
part dels serveIs dIoCesaNs

eix 1. La comunitat cristiana.  
Hem de revisar permanentment com estem en la comunitat cristiana i proposar 
formes per incrementar la pastoral de conjunt. De la mateixa manera, hem de plan-
tejar-nos com podem mobilitzar les energies solidàries de la comunitat 

eix 2. atenció i acompanyament sòcio-caritatiu. 
El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament dels 
processos de creixement de les persones i de les comunitats i centra l’atenció 
en els camins més que en les fites.  

eix 3. Presència i transformació social.
El nostre fer no pot sorgir de la simple voluntat, de l’ocurrència, de l’interès o 
del gust. Una mirada que no pretén saber per saber, sinó per fer el bé.  

eix 4. Desenvolupament de persones.
Sí la persona és el centre de la nostra acció, s’ha de fer visible en el dia a dia, en 
cadascuna de les nostres Càritas per que les persones que hi treballen puguin 
desenvolupar-se i créixer.

eix 5. gestió econòmica/financera i bon govern.
L’acció, per ser més eficaç, ha d’estar organitzada, ser transparent i disposar de 
mecanismes de bon govern. Però el que és central es convertir l’acompanya-
ment en el criteri articulador de les estructures organitzatives, perquè el que és 
organitzatiu no es mengi el que és essencial de l’acció.

pla estratÈgIC 
Aquest 2018  hem aprovat el nostre 2n Pla Estratègic 2018-2021. El qual ens mar-
ca les línies a seguir. Tots units a la diòcesi busquem orientar les nostres accions 
seguint els cinc eixos estratègics, per a la millora contínua de la nostra tasca.

A través del projecte Comptem amb tu es realitza l’acompanyament als equips 
i la formació inicial del voluntariat. 

Una persona contractada pels Serveis Diocesans, recolzada pels serveis d’ad-
ministració i secretaria, visita els equips per tal de conèixer la seva realitat i 
assessorar-los en aquelles qüestions més delicades i que requereixen d’una in-
tervenció especialitzada. 

 • Durant l’any 2018 es van realitzar 133 visites als equips del territori, sent 24 
els equips acompanyats. D’aquestes 133 visites,  90  van ser d’acompanya-
ment i 24 de posada en marxa o seguiment del nostre sistema informàtic 
SICCE-MIS, el qual serveix per registrar les intervencions amb les persones 
participants als programes de Càritas. 

D’altra banda, s’ofereix formació a tots els equips, tant als nous voluntaris i 
voluntàries que desitgin incorporar-se a Càritas com als que ja porten un re-
corregut. L’objectiu és que el nostre servei a les persones sigui el més adequat 
possible i que respongui a la nostra identitat específica.

 • Durant l’any 2018 es van realitzar 19 sessions de formació, bé de caràcter 
local, arxiprestal o diocesà. Aquestes sessions han tingut 225 impactes en els 
nostres voluntaris. A la Diòcesis de Tortosa es compta actualment amb 581 
voluntaris.
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INtroduCCIó3



seNsIBIlItZaCIó I partICIpaCIó, 
per part de les CàrItas loCals
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INtroduCCIó3

Càritas té una important tasca a realitzar en l’àmbit de la comunicació i la sen-
sibilització. Càritas ha de descobrir i denunciar les situacions de pobresa, injus-
tícia i marginació que es donen al nostre entorn més proper o més llunyà. Cal 
vetllar perquè això arribi a la societat en general i als organismes competents, 
implicant-los perquè assumeixin les responsabilitats que per justícia i per llei els 
corresponen. D’alguna manera hem de ser la veu dels que no tenen veu. 

•	 Participació en 12 fires solidàries.
•	 Participació en la premsa, televisions i ràdios locals.
•	 1 rodes de premsa per la presentació anual de la memòria diocesana 
•	 Presència a internet: pàgina web i xarxes socials de facebook i twitter.

•	 Web: www.caritastortosa.org
•	 faceboock: @CaritasDiocesanatortosa
•	 twitter: @Caritastortosa



4 
eCoNoMIa
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orIgeN/proCedÈNCIa - 2018 aplICaCIó/destí - 2018
Ingressos per soccis i 
donants

Donacions 
en espècie

Subvencions 
a projectes

Aportacins 
organismes d’Esglèsia

Altres ingressos

Ventes

Ajudes econòmiques

Ajudes en espècie

Sous i càrregues socials - 
Projectes

Sous i càrregues socials - 
Estructura

Despeses de funcionament

Altres despeses

Dèficit/superàvit  

22,7% 21,4%

51,7%
51,7%

19,7%
10,2%

0,4% 1,5%0,2% 2,4%

5,3% 7,6%
5,1%

Origen /  
Procedència

Variació 
18-17 %

2018 % 2017 %

Ingressos per 
soccis i donants

-4,8% 525.890,46 € 22,7% 551.103,45 € 23,5%

Donacions en 
espècie

-5,4% 1.195.656,25 € 51,7% 1.259.679,23 € 53,6%

Subvencions a  
projectes

8,3% 455.553,74 € 19,7% 417.907,46 € 17,8%

Aportacins orga-
nismes d'Esglèsia

6,4% 123.262,34 € 5,3% 115.331,95 € 4,9%

Altres ingressos 73,8% 9.350,84 € 0,4% 2.449,51 € 0,1%

Ventes 56,2% 3.850,14 € 0,2% 1.686,50 € 0,1%

TOTAL -1,5% 2.313.563,77 € 100% 2.348.158,10 € 100%

Variació 
18-17 %

2018 % 2017 %

Ajudes  
econòmiques

-0,3% 494.460,47 € 21,9% 495.794,44 € 21,1%

Ajudes en espècie -5,2% 1.197.161,29 € 53,0% 1.259.679,23 € 53,6%

Sous i càrregues 
socials - Projectes

-24,4% 236.770,45 € 10,5% 294.634,04 € 12,5%

Sous i càrregues 
socials - Estructura

2,2% 117.990,21 € 5,2% 115.440,21 € 4,9%

Despeses de 
funcionament

-1,9% 175.994,22 € 7,8% 179.295,35 € 7,6%

Altres despeses -133,2% 34.587,06 € 1,5% 80.650,93 € 3,4%

Dèficit/superàvit  236,6% 56.600,07 € 2,5% -77.336,10 € -3,3%

TOTAL -4,0% 2.256.963,70 € 100% 2.348.158,10 € 100%



“Ja fosquejant  amago la meva cara entre les mans i somio 
que els meus vaixells de paper, voguen i voguen amb rems 
invisibles, cap al seu destí sota les estrelles de la mitjanit.

Quedo amb la confiança que les benediccions i els esforços 
generosos de voluntaris i voluntàries, així com del personal 

tècnic, ja que ells són els timoners dels meus vaixells” 
(Agustín Castell Maura. Director)

Gràcies a tots els qui feu possible que 
aquests vaixells arribin a bon port.

NavegaNt JuNts  
Cap a La INCLusIó



www.caritastortosa.org


