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Salutació del Bisbe
Com cada any, al voltant de la festa del Corpus
Christi, Càritas Diocesana presenta la memòria
del que ha estat gran part del compromís social
i caritatiu de la nostra església diocesana i de
les nostres comunitats parroquials al llarg de
l’any 2021. I és que a la festa del Corpus sempre
va unit el Dia de la Caritat, el dia en que tota
l’Església som convidats a posar en valor allò que
és fonamental per a nosaltres i per a les nostres
comunitats: l’amor envers els altres, especialment
envers els més vulnerables i necessitats.
Aquesta memòria va més enllà d’unes xifres i
unes dades. És el testimoni de com les nostres
parròquies fan concret el manament de l’amor. De com la comunitat cristiana
assumeix com a opció, com a proposta de vida arrelada en l’Evangeli de Jesús
el compromís amb les persones més fràgils i vulnerables. Darrere de cada xifra
i de cada dada hi ha rostres i noms als que acompanyem, als que acollim, als
que estimem.
Vull aprofitar aquestes paraules per manifestar el meu agraïment a totes les
persones que fan real la preocupació de l’Església a la nostra diòcesi pels més
desfavorits i vulnerables de la societat, a tots els voluntaris i treballadors que
viviu i enteneu que si bé és important tot el que fem, més important encara és el
com ho fem, la manera d’apropar-nos a l’altre, descobrint en ell al mateix Crist.
El títol de la memòria, que és el lema que se’ns proposa per al Dia de la Caritat,
“Som el que donem: som amor” ens suggereix que volem que l’amor sigui l’eix
vertebrador del nostre compromís i de la nostra missió. Càritas i la tasca sociocaritativa que realitza tenen el seu fonament en aquest amor incondicional que
és reflex de l’amor del Pare. Volem estar al costat dels pobres, acompanyar-los
en el seu camí i també deixar-nos acompanyar per ells, treballant per la dignitat i
els drets de tothom i ajudant-los a recuperar el protagonisme sobre la seva vida.
Els diferents projectes que es presenten en aquesta memòria en són un bon
exemple de com aquest compromís d’amor es fa real i concret, amb humilitat
però amb convicció, en les nostres parròquies i comunitats.
Rebeu la meva benedicció.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Salutació del Director

Benvolguts tots.
Em fa molt de goig presentar-vos la Memòria
corresponent a l’activitat realitzada per
Càritas Diocesana de Tortosa corresponent a
l’any 2021.
Aquest document que teniu a les mans, no és
solament una relació de perfils, estadístiques,
números, projectes.... En aquestes pàgines
voldria que veiéssiu històries reals, de
persones amb situacions i vides complicades
que l’Església diocesana de Tortosa, mitjançant
els equips de Càritas, ha acompanyat al llarg
de tot l’any 2021. Hem obert la porta a 9.269 persones en aquest any, en
què hem comptat amb el compromís de 705 persones voluntàries de les 35
Càritas de la diòcesi que ens ajuden a fer realitat els 27 projectes diocesans
que tenim en funcionament.
A CÀRITAS tenim la missió de mostrar el rostre misericordiós del Pare,
en el servei als germans i germanes més necessitats per la seva dignitat.
La pobresa és indigna, el pobre no. A Càritas estem sensibilitzats i
compromesos per donar testimoni de l’Evangeli de Jesús. Aquesta és la
gran veritat: “Cada vegada que heu acollit a un dels meus germans més
petits a mi m’heu acollit” (Mt 25,40).
Tot i que, com veureu en aquesta Memòria, fem moltes coses i intentem
fer-les bé, sempre queda molt per fer; i mai podem restar satisfets del que
fem i de la manera com (en què) ho fem. “De pobres en tindreu sempre amb
vosaltres” (Mt 26,11). Sobre aquesta realitat, seguim construint Càritas
amb una nova mirada que ens porta a fer la feina d’una manera més integral,
centrats en la persona i la seva família, i compromesos amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible marcats per l’ONU.
A Càritas no arriba un “pobre”, un “sense sostre”, o un “refugiat” sol·licitant
ajuda; arriba UNA PERSONA amb unes necessitats i carències que hem de
cobrir íntegrament en la mesura de les nostres possibilitats i, per tant, hi ha
una feina a fer amb la persona i en molts dels casos amb la família.
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En aquesta tasca de dignificació de la persona hi dediquem molts esforços
i programes. Però voldria destacar-ne un que en els darrers mesos estem
aplicant i què representa aquest canvi de paradigma en l’atenció assistencial
a les persones. Em refereixo al projecte “Jo com tu” de targetes solidàries. Es
tracta d’un projecte que ens transporta d’aquell “al pobre li donem la bossa
d’aliments” al “a la persona li entreguem una targeta de compra per al comerç
Local. D’aquesta manera, i vetllant per la seva dignitat, l’acompanyem a
saber organitzar-se, gestionar els seus recursos, tenir una alimentació més
equilibrada i completa (amb especial incidència per als nens i nenes), etc....
Naturalment seguim realitzant la tasca d’entrega d’aliments entre d’altres
coses, però si ens posem al lloc de l’altra persona, estarem d’acord en què
no ens agradaria sortir de Càritas només amb una bossa d’aliments a la mà...
Per això estem compromesos amb una atenció personalitzada i integral cap
a les persones.
Càritas representa l’expressió de tota la comunitat cristiana en favor
dels més pobres de la nostra societat. Però seria impossible portar-la a
terme sense el compromís i dedicació de molts en un treball, admirable,
que realitzen en comú: persones voluntàries, tècniques, sòcies, donants i
rectors de les parròquies, empreses, entitats i institucions col·laboradores.
A tots ells, en nom de Càritas Diocesana el meu agraïment més sincer. I,
molt especialment als nostres voluntaris: ells son el cor i l’ànima de Càritas.
A tots ells va dedicada aquesta Memòria que és la constatació del seu treball
silenciós, humil i desinteressat al llarg de tot l’any.
Permeteu-me abans d’acabar que dediqui també un agraïment especial
als membres de l’Equip Directiu pel treball realitzat en la elaboració
d’aquesta Memòria, la primera que presento en la meva etapa com a
Director diocesà.
En nom de l’Equip Directiu de Càritas Diocesana agraeixo a tots els que al
llarg de l’any ens heu acompanyat en aquest viatge conjunt en favor de les
persones més vulnerables de la nostra societat. Tingueu confiança que tot
això que hem estat fent junts val la pena, de debò.

Didac Rodríguez Alumbreros
Director
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Construïm un mon millor
Els signes dels temps mostren clarament que la fraternitat humana i la cura de
la creació constitueixen l’únic camí cap al desenvolupament integral i la pau.
El papa Francesc i abans que ell els Sants Pares Joan XXII, Pau IV i Joan Pau II
així ens ho recorden.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són l’estratègia global de les
Nacions Unides per aconseguir un futur sostenible per a tothom. S’interrelacionen entre si i incorporen els desafiaments globals a què ens enfrontem dia
a dia, com la pobresa, la desigualtat, el clima, la degradació ambiental, la prosperitat, la pau i la justícia. Tots ells estan relacionats amb la Doctrina Social
de l’Església i estem convençuts que aquesta n’ha estat en part inspiradora.
L’Església a través de Càritas treballa per aconseguir aquests objectius i transcendir-los amb l’amor, basant-se en la certesa que tots i totes som fills i filles
de Déu i per tant germans i germanes.
Les dades d’aquesta memòria
són el testimoni d’aquest
compromís per la construcció d’un mon millor.

9.269

Persones ateses

1.793	Nens i nenes
458

Persones grans

124	Atenció psicològica a dones
150
11
705
35
27
2.529.741

Persones privades de llibertat
Pisos socials
Voluntaris/es
Càritas Parroquials
Projectes
per atendre les persones

La COVID-19 ha aprofundit i engrandit la bretxa
de la desigualtat a la nostra societat.
La dificultat per accedir a un habitatge i treball
dignes són dos de les principals causes d’exclusió.
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“Les parròquies de la Diòcesi de Tortosa ens
organitzem a través de Càritas per ajudar
les persones que ho necessiten.”

1
Introducció
Perquè és l’amor que trenca les cadenes que
ens aïllen i separen, tendint ponts; amor que
ens permet construir una gran família on tots
puguem sentir-nos a casa. [...] Amor que sap de
compassió i de dignitat”.
Fratelli tutti. 62
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Introducció

Què és Càritas?

Com ens organitzem?

Càritas és l’expressió de l’amor preferencial
de la comunitat cristiana pels pobres

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

És, doncs, la mateixa Església, no una organització de l’Església.
En paraules del Papa Francesc,

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

L’Assemblea Diocesana és l’òrgan suprem de
Càritas a la diòcesi. Constitueix un espai de trobada i
comunicació entre totes les persones representants
de les Càritas parroquials i Interparroquials.
Després de les restriccions establertes per la
pandèmia per la COVID-19, al 2021 l’Assemblea
General de Càritas Diocesana es va efectuar de
forma presencial després d’haver-la tingut que
fer de forma telemàtica l’any 2020. A destacar
en aquesta Assembla la sortida del fins en
aquest moment director Sr. Agustín Castell
Maura, que s’acomiada del càrrec després
de 10 anys i l’anunci per part del Sr. Bisbe del
futur nomenament del Sr. Didac Rodríguez
Alumbreros com a nou director de Càritas
Diocesana deixant les responsabilitats que fins
al moment havia desenvolupat com a director de
Càritas Interparroquial a Sant Carles de la Ràpita.
El Consell Diocesà és l’òrgan executiu de
l’Assemblea Diocesana i de gestió de les activitats
ordinàries de Càritas. Es va reunir en 3 ocasions al
2021. Una vegada telemàticament i dos de forma
presencial.
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. Durant el 2021 es va reunir
27 vegades per anar fent el seguiment de la institució
i prendre les decisions operatives pertinents.
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1

Introducció

On estem?
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’acció al territori.
Quan les Càritas parroquials es coordinen per sumar i optimitzar recursos
en un mateix municipi, formen les Càritas Interparroquials. A nivell arxiprestal
les diferents Càritas es troben per coordinar-se, formar-se i acompanyar-se.
Al bisbat de Tortosa, Càritas Diocesana actua al servei de les 35 Càritas,
assessorant-les tant en la part tècnica com en la part formativa. Aquest
2021 hem tingut la sort que la Parròquia de Càlig ha constituït la seva Càritas
Parroquial .
A nivell supradiocesà ens coordinem
amb Càritas Catalunya, Càritas
Comunitat Valenciana i Càritas
Espanyola. A través d’aquesta
última, estem presents a Càritas
Europa i Càritas Internationalis,
arribant així a més de 198 països.
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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
manifestat en els pobres, és qui ens envia a servir sense distincions de cap
mena i sense pretensions proselitistes.
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1

Introducció

Afectació de la Covid-19
La crisi de la COVID-19 ha impactat en una societat que encara arrossegava les
conseqüències de la crisi anterior. Plou sobre mullat, i si fa tres anys alertàvem de
l’elevat nombre de persones que es trobaven en una situació molt feble, en una
integració molt precària i insegura, la crisi de la COVID-19 ha provocat la caiguda
en l’exclusió social. Es confirma la necessitat de desplegar polítiques públiques
fortes, decidides i valentes, centrades a eliminar les causes generadores de la
desigualtat i de l’exclusió social.
La crisi de la COVID-19 ha provocat un impacte intens en la cohesió de la
societat. S’ha produït un augment sense precedents de l’exclusió social: A
Catalunya gairebé 3 de cada 10 persones, prop de 2.260.000 es troben
en situació d’exclusió, 1 milió més que fa només tres anys. A la Comunitat
Valenciana el 21,3% de la població es troba en situació d’exclusió social, és a
dir que 1 de cada 5 persones es troben en aquesta situació, aproximadament
1.076.000 persones.
Novament, els col·lectius en situació de més vulnerabilitat són els que més
han patit les conseqüències de la crisi, perquè ja partien d’una situació de gran
dificultat abans de l’esclat de la pandèmia i perquè s’han vist exposades a nivells
de precarietat més grans, sense cap tipus de protecció social, en molts casos (com
dèiem, plou sobre mullat).
Per tant, la crisi de la COVID-19 ha aprofundit i engrandit la bretxa de la
desigualtat a la nostra societat.
Una desigualtat que s’ha acarnissat especialment en les llars sustentades per
persones de nacionalitat estrangera, que concentren el 42% de l’exclusió social
a Catalunya, així com en els joves i les dones. I sobretot, a les famílies amb nens,
nenes i adolescents, les que han patit més l’impacte d’aquesta crisi.
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1. Més precarietat laboral... i desigualtat de renda
2. Més dificultats per accedir i mantenir un habitatge digne
3. Impacte intens en la salut i la salut mental
4. Es tensen i erosionen les relacions de les persones
5. La bretxa digital, nou factor d’exclusió
6. Mesures de protecció insuficients
EINSFOESSA_Catalunya i Comunitat Valenciana
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“Càritas m’ha ajudat econòmicament, però sobretot
he trobat persones que m’han escoltat i acompanyat”

2
Programes
I Projectes
El bé, com també l’amor, la justícia i la
solidaritat, no s’assoleixen d’una vegada per
sempre; han de ser conquerits cada dia. No
és possible conformar-se amb el que ja s’ha
aconseguit en el passat i instal·lar-se [...].
Fratelli tutti 11
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Programes I Projectes

Programa d’Acollida
i Acompanyament

Acollida Acompanyament

Gent Gran
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 voluntàries visiten a gent gran que es troba sola,
tant al seu domicili com als centres de salut o
residències, procurant donar-los-hi ànims.
Aquests últims anys han estat molt complicats per
a tothom però especialment per a la gent gran.
Des de Càritas ens hem “reinventat” per poder
continuar acompanyant-los, tot i la distància social,
perquè no es sentin sols.

A Càritas acollim totes les persones independentment de qualsevol condició.
L’Acollida i Acompanyament a Càritas és relació humana. Relació que
comporta transformació, vincles; relació càlida, flexible i autèntica. L’Acollida
i Acompanyament és l’eix central de l’actuació de Càritas: fer-se propers a
les persones, acompanyar-les en el seu procés de promoció personal i social;
descobrir conjuntament potencialitats i respostes.
A més d’aquesta Acollida i Acompanyament, es deriva a les persones als
diferents recursos de Càritas o se’ls hi ajuda a cobrir despeses de primera
necessitat

9.269

persones

3.696
famílies

61.800
intervencions

700.000 €
En ajudes
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35
Càritas

7

26

Càritas

avis/es

Obrim Camins
A Càritas ens comprometem amb les persones privades de llibertat i amb
les seves famílies per tal que el camí de la reinserció sigui més fàcil. Als
centres penitenciaris de Tarragona i Albocàsser oferim un acompanyament
personalitzat per al desenvolupament personal i la integració social; a més
acompanyem a les famílies, que també sofreixen la condemna, per tal de reduir
l’impacte de la presó a la situació familiar.

150

27

persones

voluntaris

2
Centres Penitenciaris
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Programes I Projectes

Programa d’Economia
Social i SOLIDÀRIA

Dóna’m la Mà
Dóna’m la mà és un projecte d’atenció i suport a famílies de persones que
tenen algun tipus d’addicció, sigui a drogues, ludopaties i/o internet.
Es treballa a nivell individual mitjançant entrevistes i a nivell grupal amb
grups d’autoajuda setmanals. També aprofitem els grups per tractar i
treballar qüestions com les pors, l’assertivitat, les normes i els límits…

25
persones

1
Càritas

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

Reutilització de Mobles
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 aquesta pràctica, reutilitzant mobles i reduint escombraries.

Ubuntu
Espais de trobada i acollida a persones que en el passat han estat privades
de llibertat com als seus familiars i també a familiars de persones que
encara segueixen internes. La reinserció és la part més oblidada en el món
penitenciari, on se senten més sols i on més desemparats es troben. Per
altra banda, tenim a les famílies que des del moment en que se’ls separa del
seu familiar, tot és nou i difícil, es troben perduts entre la burocràcia i les
normes penitenciaries. Un acompanyament adequat és necessari.

6
persones

1
Càritas

persones
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llocs
de feina

Càritas

Hort Solidari
Projecte d’economia solidària que fomenta el treball cooperatiu, la millora de la
salut i la qualitat de vida, promovent el consum responsable, sostenible i ecològic.
Espai de repercussió social, cultural i ambiental. Espai d’aprenentatge per a
xiquets i xiquetes on coneixen els processos productius dels aliments i prenen
consciència del poder transformador de l’elecció dels aliments que consumeixen.

17
persones

22

2

1

25

1
Càritas
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Programes I Projectes

Recollida de Roba en Contenidors
El projecte de recollida de roba a través de contenidors instal·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 Treball en
el marc del projecte “Moda-Re” de Càritas Espanyola.

29
contenidors
en total

kg

Càritas

32.600 kg.
kg de roba recollits

Taller de Cosir

Projecte BICI

Des del Taller de cosir s’estimula l’autoestima, la creativitat i la participació activa i
es posen en relleu les potencialitats de les persones participants. A més de ser un
espai de formació de costura és un espai de relació, de trobada i de compartir. És
un recurs per a la inserció laboral i que contribueix a l’economia familiar.

El projecte recull bicicletes de segona mà per reparar-les i posar-les a disposició
de persones amb pocs recursos que poden adquirir-les en bon estat. És tracta de
donar una segona vida a les bicicletes i fomentar la mobilitat sostenible.

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 potencialitats de les persones participants i la seva incorporació al món laboral. També
s’elaboren peces creatives que es venen en fires solidàries.

8
persones

24

19
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2
Càritas

52
Bicicletes
reparades

2
Càritas
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Programes I Projectes

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

Targetes “Jo com Tu”
El projecte de targetes solidàries està concebut com una eina més
d’acompanyament personalitzat a persones i famílies per tal que puguin disposar
d’un petit ingrés econòmic destinat a la cobertura de les necessitats bàsiques.
Es busca la superació de les problemàtiques i l’empoderament de les persones,
fomentant la seva autonomia a través de l’autogestió dels recursos disponibles,
buscant la seva implicació i empoderament.

Alguns dels beneficis d’aquest projecte són:
1. Dignifica l’accés a l’alimentació.
2. Fomenta l’autonomia de les persones.
3. Fomenta hàbits saludables.

Repartiment d’Aliments

4. Prevé la cronificació de la pobresa.
5. Fomenta el comerç local.

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.

7.659

33

3.015

Càritas

527.935 kg
de menjar
procedent de
donacions
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persones

40.500 €

103

persones
famílies

257
famílies

Menjadors Socials
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 menjar.
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.

278

2

persones

Càritas
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Programes I Projectes

Robers

Persones Sense Llar

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 reciclatge i el consum
responsable.

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 suavitzar
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.

3.071
persones

21
Càritas

Botigues de Roba
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.

2.455

4

persones

Càritas

1

610

17

persones

Càritas

habitatge
on poden
allotjar-se

EMERGÈNCIES
INTERNACIONALS
Campanyes de recaptació de fons
Càritas Diocesana de Tortosa treballa en cooperació internacional amb els països
en vies de desenvolupament i amb total fidelitat al model de cooperació fraterna
proposat per Càritas Espanyola. Aquest projecte es basa en el respecte de les
Càritas Nacionals , proporcionant suport econòmic a les diferents emergències
internacionals. Durant l’any 2021 s’ha recaptat un total de 9.087 € distribuïts de
la següent manera.
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Filipines

Haiti

Cuba

Altres

100 €

8.400 €

300 €

287 €
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Programes I Projectes

Programa d’Infants i
Adolescents
Tot i que l’educació bàsica està garantida a través del
sistema públic educatiu, 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.

Beques Menjador
El servei escolar de menjador és avui dia una prioritat. És un espai de cohesió
social i educatiu que permet desenvolupar funcions importants :
• Funció social de conciliació i atenció a situacions de necessitat especial.
• Funció alimentària i de salut; garantia contra la desnutrició.
• Funció d’adquisició d’hàbits, actituds i valors.
Des del projecte Beques Menjador es proporcionen ajuts de servei de menjador
adreçats als xiquets i xiquetes amb circumstàncies sociofamiliars desfavorables.

134

Suport Escolar

nens/es

12
Càritas

El projecte Suport Escolar és una d’aquestes ajudes. Consisteix en 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 puguin sorgir.

33
nens/es i adolescents

7
Càritas

El Futur a la Motxilla
Amb el projecte El Futur a la motxilla posem a l’abast de les famílies amb menys
recursos econòmics tot tipus 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.

72
nens/es
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5
Càritas
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Programes I Projectes

Programa
d’Empoderament i
Promoció de Persones
i Famílies

La Família és la Clau
El projecte La Família és la clau, consisteix en un acompanyament a famílies amb
necessitats especials. 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.

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

101
persones

60

Un Mar d’Emocions

7

1

persones

Càritas

Inserció Laboral
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Càritas

famílies

És un projecte dirigit a joves menors sense referents familiars que posa l’èmfasi
en l’àmbit artístic, creatiu i relacional. que té com a finalitat adquirir un millor
coneixement de les pròpies emocions i les dels altres, i desenvolupar l’habilitat de
regular les pròpies emocions i l’autogestió. També, fomenta l’esdevenir capaç de
mantenir bones relacions amb altres persones i adoptar comportaments apropiats
i responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments diaris de la vida.

Aquest 2021 s’ha iniciat el projecte
d’inserció laboral. En funció dels recursos
disponibles es dissenyen uns llocs de treball
que cobriran persones amb dificultats
per trobar feina. Aquestes persones
també segueixen un itinerari formatiu per
l’obtenció de diferents competències i un
procés d’acompanyament personalitzat.

4

Clara
El Projecte Clara acompanya psicològicament a dones amb escassos recursos,
econòmics o personals. Es realitzen teràpies individuals i grupals que optimitzin
les seves capacitats, amb l’objectiu de disminuir l’estrès causat per diferents
factors. 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 aprengui a gestionar sentiments i emocions, a reduir els nivells d’ansietat,
generant motivació i eines per superar els problemes i normalitzar la vida.

124
dones

6
contractes
d’inserció

5
Càritas
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Joves amb Futur

Classes d’Idioma

Es tracta d’un projecte que pretén donar resposta a la greu situació social
generada pel fenomen anomenat dels MENA, és a dir Menors Estrangers No
Acompanyats. En arribar a la majoria d’edat, queden fora del sistema tutelar sense
cap mena de protecció, habitatge o possibilitats de mantenir la seva formació o
accedir a un lloc de treball.

Amb la finalitat d’ajudar les persones immigrants en el seu procés d’integració i
desenvolupament a la nostra societat, a Càritas s’inicia el Projecte de classes d’idioma.
Perquè entenem que l’aprenentatge dels idiomes del país d’arribada és fonamental per
a les persones immigrants. La llengua representa el principal vehicle de comunicació
interpersonal que possibilita l’autonomia, propiciant les relacions socials i la integració en
l’entorn; capacita les persones per a la convivència, la comprensió del medi soci-cultural
en que viuen i l’enteniment dels seus drets i deures comunitaris.

L’objecte del projecte és acompanyar als joves en els primers anys de la
majoria d’edat, cobrint les necessitats bàsiques (habitatge, alimentació i
recursos econòmics necessaris), així com facilitant tot allò necessari per al
desenvolupament integral del jove, derivant-lo als llocs corresponents per a que
assoleixi una formació adequada (idioma, cursos bàsics, …) i resolent aquelles
qüestions legals i administratives (documentació) que encara no estan resoltes.

64
persones

5
joves

6
Càritas

1
pis

Habitatge Social
És tracta de facilitar habitatge a famílies que no disposen de recursos econòmics
suficients i que tenen moltes dificultats per poder accedir a un lloguer d’un
habitatge digne. Càritas els proporciona un habitatge temporal mentre es
busca l’accés a un altre habitatge definitiu. Les famílies disposen d’un pla
d’acompanyament personalitzat.

34

10

27

habitatges

persones
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CECAS
Càritas Diocesana de Tortosa, forma part del Centre Català de Solidaritat (CECAS),
juntament amb la resta de Càritas amb seu a Catalunya. Aquesta fundació privada
té la missió de generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativament i
terapèuticament persones amb problemes d’addicció, amb especial sensibilitat per
aquelles que es troben en situacions de marginació o amb pocs recursos i que no se’n
sortirien fàcilment.
Existeix una comunitat terapèutica per a dones a Tarragona, i un grup de patologia dual,
atenció ambulatòria, centre de dia i pis d’acollida per a homes, a Barcelona.
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“Acompanyem als voluntaris i voluntàries
de Càritas per facilitar-los la seva tasca,
oferir formació i millorar la nostra acció”

3
Desenvolupament
Institucional
La caritat, amb el seu dinamisme universal,
pot construir un món nou, perquè no
és un sentiment estèril, sinó la millor
manera d’aconseguir camins eficaços de
desenvolupament per a tots.

3

Desenvolupament Institucional

Pla estratègic
Aquest 2021 hem continuat desenvolupant el nostre 2n Pla Estratègic
2018-2021 i en l’Assemblea General vam acordar prorrogar-lo un any
més fins al final de 2022, donat que la COVID-19 ha dificultat poder fer un
treball de reflexió i creació del proper pla. A través del Pla Estratègic totes
les Càritas de la Diòcesis busquem orientar les nostres accions seguint els
cinc eixos estratègics, per a la millora contínua de la nostra tasca.

Eix 1. La comunitat cristiana.		

Acompanyament als
equips per part dels
Serveis Diocesans
A través del projecte Comptem amb tu es realitza l’acompanyament als
equips i la formació del voluntariat.

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
plantejar-nos com podem mobilitzar les energies solidàries de la comunitat

Dues persones contractades pels Serveis Diocesans, recolzades pels
serveis d’administració i secretaria, visiten els equips per tal de conèixer
la seva realitat i assessorar-los en aquelles qüestions més delicades i que
requereixen d’una intervenció especialitzada.

Eix 2. Atenció i acompanyament sòcio-caritatiu.

Acompanyament a les Càritas Parroquials/Interparroquials

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.

Si 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’acompanyament
en el criteri
articulador
de les
estructures organitzatives, perquè el que és
Memòria
2021 I Càritas
Diocesana
de Tortosa
organitzatiu no es mengi el que és essencial de l’acció.

162 visites als equips
33 equips acompanyats
133 visites d’acompanyament
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
recorregut. L’objectiu és que el nostre servei a les persones sigui el més
adequat possible i que respongui a la nostra identitat específica.

24
8
627
705

Sessions de formació
visites d’implementació del CRM SICCE-MIS
impactes
voluntaris/es.

Aquest any, hem anat recuperant poc a poc la presencialitat en els nostres
acompanyaments a les Càritas locals, tot i que hem seguit incorporant
les reunions telemàtiques en alguns moments, per ser més eficients i
eficaços. Tot i que la presencialitat és necessària, hem descobert que les
videoconferències ens ajuden molt i continuarem amb elles.
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Desenvolupament Institucional

Sensibilització i
participació, per part
de les càritas locals
Càritas té una important tasca a realitzar en l’àmbit de la comunicació i la
sensibilització. Càritas ha de descobrir i denunciar les situacions de pobresa,
injustícia 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 premsa, televisió i ràdio local.
• 1 roda de premsa per la presentació anual de la memòria diocesana
• 1 acte de presentació de la Campanya Jo com TU
• Renovació de la nostra pàgina web.
• Presència a Internet: pàgina web i xarxes socials de Facebook i Twitter.
Web: www.caritastortosa.org
Faceboock: @CaritasDiocesanaTortosa
	Twitter: @CaritasTortosa
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“L’austeritat, la transparència i la bona gestió
dels fons són fonamentals perquè cada euro
tingui el màxim impacte.”

4
Economia
[...] l’amor no només s’expressa en relacions
íntimes i properes, sinó també en «les
macro-relacions, com les relacions socials,
econòmiques i polítiques».
Fratelli tutti 180.
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%
2020

%
Donatius en espècie

43,5%

1.101.261,85

1.006.805,04

Donatius particulars

14,7%

371.473,39

Donatius empreses

3,9%

Col·lectes i donatius parroquials

Variació
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%

ORIGEN

%
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26,2%

2021

Ajuts econòmics

27,8%

94.456,81

9%

Ajuts en espècie

43,5%

321.663,46

49.809,93

15%

Sous i despeses (Projectes)

11,4%

289.128,69

98.323,54

142.377,66

-44.054,12

-31%

Sous i despeses (Inserció Laboral)

1,3%

4,3%

108.244,54

96.738,49

11.506,05

12%

Sous i despeses (Estructura)

Altres organismes d'Església

4,1%

103.114,12

185.410,66

-82.296,54

-44%

Herències i llegats

2,2%

55.327,68

2.831,84

52.495,84

1854%

26,2%

662.766,87

611.690,55

51.076,32

8%

0,5%

11.928,58

23.045,05

-11.116,47

-48%

2.529.741,47 2.390.562,75

139.178,72

6%

100,0%
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11,4%

14,7%

160%
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43,5%

Donatius particulars

6.649,47

Altres ingressos

Ajuts en espècie
Sous i despeses (Projectes)

17.300,90

Subvencions

27,8%

43,5%

Subvencions

2021

Ajuts econòmics

Donatius en espècie

0,7%

Vendes i prestacions serveis

44

%

0,5%

ct

aj

r
i
v
at
7

ORIGEN

Altres ingressos

u

es

bl

ic

%

16 %

84

6

a
ur

s

2

Economia

Variació

Variació
%

594.434,06

107.625,64

18%

1.101.261,85 1.006.805,04

94.456,81

9%

298.135,87

-9.007,18

-3%

33.701,75

-

33.701,75

---

4,3%

109.482,70

116.809,38

-7.326,68

-6%

Amortitzacions

1,5%

39.071,42

66.889,91

-27.818,49

-42%

Despeses de funcionament

8,1%

203.892,89

204.049,88

-156,99

0%

Dèficit/Superàvit

2,0%

51.142,47

110.088,08

-58.945,61

-54%

2.529.741,47 2.397.212,22

132.529,25

6%

Total

100,0%

702.059,70

2020

Memòria 2021 I Càritas Diocesana de Tortosa

45

www.caritastortosa.org

