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Paraules del Bisbe
El Papa Francesc, en la convocatòria del Jubileu
Extraordinari, ens va convidar a fer una reflexió
sobre les obres de misericòrdia. És evident que
això implica fixar la nostra mirada sobre el que
estem fent, com a Església diocesana i cada
comunitat concreta, en quant a la dimensió social
i el compromís amb els pobres.
Aquesta Memòria que presentem és el recull
de totes aquelles iniciatives, accions, projectes
i campanyes que, de manera organitzada i
coordinada a través de Càritas, s’han realitzat
en el territori diocesà l’any 2015. I podem
estar contents per què és molt el que és fa. Vull aprofitar aquestes paraules
per manifestar el meu agraïment a tantes i tantes persones que fan real la
preocupació de l’Església pels més desfavorits de la nostra societat.
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“La nostra missió no és altra que
mostrar el rostre misericordiós
del Pare que acull, guareix,
acompanya i salva.”
Però també vull convidar-vos a aprofundir més i descobrir el que hi ha darrera
de cada apartat i de cada xifra i valorar què, si bé és important tot el que fem,
més important encara és el com ho fem, per què és en això en el que ens
juguem la identitat i la credibilitat. La nostra missió, com diu el Pla Estratègic,
no és altra que mostrar el rostre misericordiós del Pare que acull, guareix,
acompanya i salva.

En aquest Any Jubilar de la Misericòrdia ens sentim més urgits encara a obrir el
cor a totes les situacions de precarietat i de patiment i a guarir totes les ferides;
ens sentim cridats a ser veu dels qui no tenen veu i a denunciar la indiferència
i l’egoisme dels rics. Com ens diu el Papa, cal que “obrim els nostres ulls per
mirar les misèries del món, les ferides de tants germans i germanes privats de la
dignitat, i que ens sentim provocats a escoltar el seu crit d’auxili. Que les nostres
mans estrenyin les seves, i que els apropem a nosaltres perquè sentin el caliu de
la nostra presència, de la nostra amistat i de la fraternitat” (MV, 15).
El clam del proïsme ens empeny a anar més enllà del “donar” o dels gestos
quotidians de solidaritat per comprometre’ns en la transformació social, és a dir
en la proposta i el projecte del Regne que suposa “crear una nova mentalitat
que pensi en termes de comunitat, de prioritat de la vida de tothom sobre
l’apropiació dels béns per part d’alguns” (EG, 188). Hem de ser conscients que
calen noves estructures, noves conviccions i actituds també noves. Ja us deia en
la meva Carta Pastoral Misericordiosos com el Pare que “no té veritablement
un cor misericordiós vers els pobres aquell qui no estima la pobresa per a si
mateix” (n. 18).
Que la lectura d’aquesta Memòria ens engresqui a tots a ésser veritables
testimonis de la misericòrdia.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

5

Paraules del Director

A tots els que aneu a donar una ullada a aquestes
pàgines, va per davant el meu agraïment per fer-ho.
Presentar la memòria de Càritas de l’exercici 2015
és un gran repte. Hi ha actituds, sentiments, que
es plasmen amb un compromís que és impossible
comptabilitzar. El més important de la memòria de
Càritas és el que han fet les persones que posen
rostre a Càritas i que no esta en aquesta memòria
perquè no és possible enregistrar-ho. Però hi ha
un lloc on queda tot guardat i eixe lloc es el
cor misericordiós de Deu. Un cor misericordiós
que aquest Any Jubilar de la Misericòrdia, que el Papa Francesc ha tingut a bé
proclamar, i que estem identificant el treball de les voluntàries i voluntaris de
Càritas amb les Obres de Misericòrdia, espirituals i materials.
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A Càritas la vivència de les obres de Misericòrdia es fa visible amb la
posada en pràctica del gran objectiu que ens mou i que no és altre que
servir a les persones.
Tota la tasca que es realitza en les 33 Càritas del nostre Bisbat de Tortosa són
expressió del que l’Evangeli inspira a la comunitat parroquial donant credibilitat
al compromís de L’Església amb els més pobres, els desvalguts i totes les
persones llançades a “les perifèries socials”, com les anomena el Papa Francesc.
Les xifres ens serveixen, per quantificar i també per comparar diversos exercicis
i al fer-ho, aquest any, s’aprecia una certa davallada que pot marcar tendència
tant en el nombre de participants o usuaris dels nostres serveis, com les
aportacions de donants que podreu observar en les següents pàgines. També
s’aprecia que la pobresa s’hereta de pares a fills i que es cronifica en persones
majors de 45 anys.

“El nostre gran objectiu,
el que ens mou, no és altre
que servir a les persones”
Es molt el que fan els 767 voluntaris de les 33 Càritas, dia darrere dia al
nostre Bisbat.
Tot aquest treball es pot dur a terme gracies a les aportacions dels col·laboradors;
tot el que aquesta memòria conté no es més que un intent de posar ànima a les
aportacions econòmiques.
No puc posar el punt i final sense un agraïment sincer als tècnics que ens
orienten amb el seu treball realitzat amb gran dedicació i professionalitat i que
són un suport valuós per què els equips puguin dur a terme les seves actuacions.
I per concloure, un agraïment i reconeixement al treball dels equips directius i
voluntaris per la seva entrega, posant el millor de si, al servei del proïsme, amb
un gest gran de generositat fent que les Càritas siguin un testimoni per a la
comunitat i per a qui s’interessa pel nostre treball i el valoren positivament.
Gracies a tots els que han fet possible les actuacions recollides en aquesta memòria.
Agustí Castell Maura
Càritas Diocesana de Tortosa
Director
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Què és Càritas?
“Càritas és l’expressió de l’amor
preferencial de la comunitat
cristiana pels pobres.”
Càritas és l’expressió de l’amor preferencial de la comunitat cristiana pels
pobres. És, doncs, la mateixa Església, no una organització de l’Església.
Certament, per realitzar aquest servei cal organitzar-se, comptar amb persones
voluntàries la majoria, i amb altres que, alliberades per la comunitat, formalitzen
la seva vinculació amb la institució a través d’un contracte laboral.
Però Càritas no és una ONG o una empresa de serveis socials, encara que
hagi d’utilitzar aquestes mediacions per complir la seva missió en la societat a
la qual també pertany. De la mateixa manera que el cristià s’ha d’encarnar en
el món amb la fe i els valors, també Càritas s’hi insereix amb el seu ser Església
i amb els valors del Regne de Déu.
Qualsevol obra i servei de Càritas, fins i tot el més especialitzat, ha de ser
expressió de l’amor de la comunitat.
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Com s’organitza Càritas?
“Càritas Diocesana de Tortosa es regeix
pels següents òrgans de govern:
l’Assemblea Diocesana, el Consell
Diocesà i l’Equip Directiu.”
Càritas Diocesana de Tortosa es regeix pels següents òrgans de govern:
l’Assemblea Diocesana, el Consell Diocesà i l’Equip Directiu.
L’Assemblea Diocesana és l’òrgan suprem de Càritas Diocesana. Constitueix
un espai de trobada i comunicació entre tots els qui constitueixen Càritas a la
Diòcesis a través dels seus representants.
El Consell Diocesà és l’òrgan executiu de l’Assemblea Diocesana i de gestió de
les activitats ordinàries de Càritas.
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. És l’òrgan en el qual s’estudien, es valoren
i s’elaboren les decisions operatives que cal adoptar.

Presència de Càritas
Càritas parroquial. És l’organització de la caritat des del compromís del
conjunt de la comunitat cristiana i la que porta a terme l’acció al territori.
Càritas arxiprestal/interparroquial. Són les Càritas parroquials
que es coordinen per sumar i optimitzar recursos, formant les Càritas
interparroquials i arxiprestals.
Càritas Diocesana. Actua al servei de totes les Càritas parroquials,
interparroquials i arxiprestals, impulsant i ajudant la seva creació i potenciació,
atenent especialment la formació cristiana i social dels seus membres.
Càritas Catalunya. Està constituïda per les Càritas Diocesanes de Barcelona,
Girona, Lleida, Sant Feliu, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic.
Càritas Espanyola. 5.000 Càritas parroquials formen la xarxa estatal de
Càritas a tot l’Estat. 71 Càritas diocesanes treballen amb les seves Càritas
autonòmiques i desenvolupen a tot l’Estat una important tasca en favor de la
justícia. 65.000 persones fan possible amb el seu compromís voluntari l’acció de
Càritas. Està present a 44 països.
Càritas Europa. És un dels
actors socials i internacionals
d’Europa en favor dels més
pobres i per la construcció d’un
món de justícia i pau.
Càritas Internationalis.
154 organitzacions catòliques
de servei confederades que
treballen en més de 198 països i
territoris d’arreu del món.
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Presència de Càritas Diocesana de Tortosa

“L’acció de Càritas a la Diòcesis es
desenvolupa a través de les Càritas
parroquials i interparroquials”
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Camarles
L’Aldea

Santa Bàrbara
Amposta

LITORAL

L’Ampolla

L’acció de Càritas a la Diòcesis es desenvolupa a través de les Càritas parroquials
i interparroquials.
En la Diòcesis de Tortosa hi ha constituïdes 28 Càritas parroquials i
5 interparroquials. A aquestes els correspon atendre les necessitats que
es produeixin en l’àmbit de la seva comunitat parroquial o interparroquial.
Aquesta ajuda no només és de caràcter assistencial, sinó que procura a través
d’aquesta assistència, posar en el centre a la persona i acompanyar-la des del
màxim respecte per que pugui ser la protagonista del seu propi procés de
superació.
També són de vital importància les Càritas Arxiprestals com a lloc de trobada
i de col·laboració. La seua funció és de coordinació, sense que això resti el
protagonisme i la responsabilitat que en l’acció social han de tenir les Càritas
parroquials i interparroquials. La diòcesis de Tortosa consta de 7 arxiprestats,
dels quals en 6 hi és present Càritas i organitzada a aquest nivell.

L’Acció Social de Càritas
“La nostra acció s’orienta a través del
Model d’Acció Social de Càritas”

Programes i Projectes
Acollida i Acompanyament
Projecte d’Acollida i Acompanyament

En Càritas acollim a totes aquelles persones que acudeixen en busca d’ajuda.
Volem oferir un tracte proper, amorós, suau i discret en les formes, que valori la
persona dient-li sense paraules que s’hi pot comptar i que vegi clarament que el
volem ajudar a seguir lluitant per que recuperi el protagonisme de la seva vida.
• 11.222 persones procedents de 3.722
famílies han estat ateses en l’acollida.
• 30 Càritas parroquials/interparroquials
realitzen directament l’acollida.
• 5 persones contractades.
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La persona, en tant que posseïdora de la màxima dignitat possible, en tant que
esser integral i social i en procés de fer-se en la societat i de fer societat, esdevé
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 és qui ens envia a servir sense distincions de cap mena i sense
pretensions proselitistes. Ella està cridada a ser signe de l’amor de Déu,
especialment manifestat en els pobres. Per fer efectiva aquesta crida, la comunitat
sencera s’ha d’encarnar i comprometre’s amb la causa dels més dèbils.
Aquesta acció s’estructura a través dels diferents programes que Càritas porta
a terme al nostre territori. Cada programa intenta treballar per la transformació
d’alguna o algunes problemàtiques relacionades. Dintre de cada programa es
troben els projectes concrets, que són nivells de concreció adaptats als casos
particulars i que responen a les necessitats específiques de les persones o
col·lectius inclosos en el programa.
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Aliments

Roba

Projecte Aliments

Projecte de Robers

El projecte d’aliments té per objectiu ajudar a cobrir de forma subsidiària
necessitats d’alimentació i higiene, tot fomentant un consum responsable,
saludable i econòmicament sostenible. Entenem aquestes ajudes com un recurs
subsidiari, de caràcter temporal i que forma part d’un pla de treball més ampli
amb la persona o família.
• 9.652 persones procedents de 2.945
famílies han participat d’aquest projecte.
• 33 Càritas parroquials/interparroquials
donen aquest servei.
• 704.858 kg de menjar recollits en
campanyes solidàries.

És un servei que recicla la roba de segona mà i té com a principal objectiu proporcionar roba a persones amb dificultats econòmiques gràcies a donacions
desinteressades, tot apostant per la cultura de la reutilització, el reciclatge i el
consum responsable.
• 2.426 persones procedents de 636
famílies, han participat d’aquest projecte.
• 20 Càritas parroquials / interparroquials
donen aquest servei.
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Projecte Menjadors

El projecte de menjadors té per objectiu ajudar a cobrir necessitats d’alimentació
a aquelles persones amb més problemes, oferint-los, a més d’un menjar saludable,
un tracte proper i amorós. Entenem aquestes ajudes com un recurs subsidiari,
de caràcter temporal i que forma part d’un pla de treball més ampli amb la
persona o família.
• 285 persones han participat han estat
ateses en aquest servei.
• 3 Càritas interparroquials donen aquest
servei.
• 2 persones contractades.
• 15 persones ateses setmanalment
al Projecte Valentina, 1 Càritas
Interparroquial ofereix aquest servei.

Projecte de Botigues de roba

Actualment alguns dels robers de Càritas funcionen com a botigues on es
proporciona roba a canvi d’un import simbòlic, fet que normalitza i dignifica el
lliurament de la roba de segona mà.
• 7.020 persones han participat d’aquest
projecte.
• 5 Càritas parroquials / interparroquials
donen aquest servei.
• 1 persona contractada.

Atenció als Infants i joves

Promoció de la família

Projecte Recolzament Escolar

Projecte La família és la clau

Càritas ajuda a infants i adolescents de famílies amb dificultats per poder fer
front a les necessites educatives que no poden cobrir pels seus propis mitjans
i que són de vital importància per tal de completar amb condicions la seva
formació acadèmica. Es realitzen grups de reforç, ajudes en materials escolars i
beques de menjadors.
• 179 nens/es i adolescents procedents
de 107 famílies han participat d’aquest
projecte.
• 65 beques menjador durant tot el curs.
• 11 Càritas parroquials / interparroquials
donen aquest servei.
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Atenció a la Gent Gran
Projecte Gent Gran

També la gent gran forma part d’aquests col·lectius desprotegits. Els voluntaris
de Càritas es preocupen de visitar a la gent gran que es troba sola, tant a
domicili com al centres de salut o residència i procuren donar-los-hi ànims,
reconfortar-los i fer que no es sentin sols.
• 401 avis/es han participat d’aquest
projecte
• 17 Càritas parroquials/interparroquials
donen aquest servei

El model d’acció social de Càritas Diocesana de Tortosa opta per un mètode
centrat en l’acompanyament dels processos de creixement de les persones i de
les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els camins més que en les fites.
Amb el projecte La famílies és la clau es treballa en aquesta doble vesant, per
un costat amb formació i l’empoderament del voluntariat local, per l’altre costat
amb l’acompanyament i la promoció de les famílies que participen del projecte.
El projecte compta amb el suport d’una persona contractada que és desplaça
als diferents equips acompanyar els diversos processos, tant els de les famílies
com els de les voluntàries.
• 72 persones que pertanyen a 22 famílies
han participat d’aquest projecte.
• 3 Càritas Interparroquials donen aquest
servei.
• 1 persona contractada.
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Promoció de la Dona
CECAS

Càritas Diocesana de Tortosa, juntament amb la resta de Càritas amb seu
a Catalunya, forma part del Centre Català de Solidaritat (CECAS). 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 pocs recursos i que no se’n sortirien fàcilment. I ho fem amb la màxima
qualitat de mitjans humans tècnics i econòmics per ajudar-los a millorar la
seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la seva realitat,
potencialitat i les seves capacitats.
• A Tarragona disposem de comunitat teràpeutica per a dones.
• A Barcelona disposem de comunitat teràpeutica per a homes,
grup de patologia dual, atenció ambulatòria, centre de dia i pis d’acollida
18

Barcelona
C/ Banys Nous, 16
08002 Barcelona
Tel. 933 177 820
Fax 933 428 941
info@cecasfundacio.cat

Tarragona
C/ August, s/n. Edifici Carmelitas
43003 Tarragona
Tel. 977 219 966
Fax 977 241 572
infotgn@cecasfundacio.cat

Lleida
Pl. Sant Josep, 2
25002 Lleida
Tel. 973 283 081
Fax 973 270 527

Projecte Clara

Càritas Diocesana de Tortosa dona servei d’atenció psicològica a dones que
es troben en situació o risc d’exclusió social. Es tracta d’acompanyar processos
individuals i grupals que busquen l’enfortiment de les seves formes de vida,
generant processos de participació cada cop més conscients i crítics en el
desenvolupament de la seva vida diària. Una psicòloga contractada pels Serveis
Diocesans es l’encarregada de portar endavant aquest projecte amb l’ajuda
de diversos voluntaris de les localitats on es porta a terme. El projecte també
contempla una part més lúdica, d’oci i cultural oferint a les participants i els seus
fills/es diverses sortides així com uns campaments a l’estiu.
• 130 persones han participat d’aquest
projecte.
• 9 Càritas parroquials / interparroquials
donen aquest servei.
• 1 persona contractada.
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Inserció Laboral

Persones sense llar

Projecte Mobles

Les persones sense llar troben en Càritas un espai d’atenció especial, que no
només els ajuda a cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació, vestit,
higiene... sinó que troben una mirada amorosa que veu en el seu rostre el
mateix rostre de Jesús.

Actualment 6 Càritas Parroquials/Interparroquials comptem amb botiga de mobles, on es proporcionen mobles usats i de segona mà a canvi d’un import simbòlic, fet que normalitza i dignifica l’accés a mobiliari. Hi va associat un projecte
de reutilització i recuperació d’aquests mobles, amb l’objectiu de donar accés al
món laboral a persones en dificultat per inserir-s’hi.

• 650 persones han participat d’aquest
projecte.
• 21 Càritas parroquials/Interparroquials
donen aquest servei.

• 2 persona contractada.
• 6 Càritas parroquials / interparroquials
donen aquest servei.
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Persones privades de llibertat
Projecte Taller de Cosir

Com a concreció dels processos d’acompanyament portats a terme des de
Càritas neix aquest projecte de taller de cosir. 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 dels participants i a la
incorporació al món laboral.
• 18 persones han participat d’aquest
projecte.
• 2 Càritas Interparroquial el porten a
terme.
• 1 persona contractada.

Projecte Obrim camins

La seva missió és estar al costat de les persones privades de llibertat i de les seves famílies durant aquests moments difícils. Actualment es realitzen visites a les
presons de Tarragona, Albocàsser i Lleida, a més a més del treball de formació i
sensibilització que es porta a terme amb voluntaris.
• 285 persones han participat d’aquest
projecte.
• 2 Càritas Interparroquials.

Immigració

Sensibilització i Participació

Les Càritas parroquials i Interparroquials acullen i donen suport a les persones
nouvingudes acompanyant els processos d’integració social, laboral i cultural,
així com oferint suport en la regularització de la seva situació al país i a facilitar
l’accés als serveis públics als que tenen dret. A més, se’ls proporciona accés a
formació i aprenentatge de l’idioma.

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, ja sigui 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 correspon. D’alguna manera hem de ser la veu dels que no tenen veu.

• 57 persones han participant d’aquest
projecte.
• 1 Càritas Interparroquial (Benicarló)
i I Càritas Parroquial (l’Ampolla)
donen classes de llengua a persones
nouvingudes.
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Des d’aquest programa es promouen i desenvolupen tota una sèrie d’accions
per donar a conèixer les situacions d’injustícia, sensibilitzar enfront les situacions
d’exclusió i convidar les persones a participar en la construcció d’un món millor.
• Participació en 17 fires, 8 campanyes, 5
publicacions i presència en 9 mitjans de
comunicació de diferents àmbits.
• 25 Càritas parroquials / interparroquials
donen aquest servei.

Emergències internacionals
Càritas Diocesana de Tortosa treballa en cooperació internacional amb total
fidelitat al model de cooperació fraterna, proposat per Càritas Espanyola, amb
els països en vies de desenvolupament; basat amb el respecte de les Càritas
nacionals i proporcionant suport econòmic a les diferents emergències
internacionals durant l’any 2015.
• Càritas Diocesana amb el Nepal:
20.144,74€
• Càritas Diocesana amb les crisis
migratòries: 4.000 €

23

Desenvolupament Institucional
“El principal objectiu és donar
suport a les Càritas del Bisbat en
el desenvolupament de les funcions
permanents de l’entitat”
Aquesta àrea té com a finalitat enfortir Càritas a la Diòcesi de Tortosa en els
seus diferents nivells d’organització, consensuar entre tots criteris d’intervenció
i facilitar els elements necessaris per poder donar resposta de la millor forma
possible a les necessitats que planteja la nostra societat. El principal objectiu és
donar suport a les Càritas del Bisbat en el desenvolupament de les funcions
permanents de l’entitat.

Per altra part s’ofereix formació a tots els equips, tant als nous voluntaris que
desitgen incorporar-se a Càritas com als voluntaris que ja porten un recorregut.
L’objectiu és formar a tots els que voluntàriament i desinteressadament formen
Càritas, per tal que el nostre servei a les persones sigui el més adequat possible
i que respongui a la nostra identitat específica.

Presència al territori

Formació i acompanyament als Equips
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Càritas Diocesana està present al territori de diverses maneres. Per un
costat exercint la seva acció caritativa a través de les Càritas parroquials i
interparroquials, però també dinamitzant la seva acció a través d’altres nivells de
presència com són les Càritas Arxiprestals pensades per la trobada, coordinació
i eficiència dels esforços de les Càritas presents als arxiprestats.
A través del projecte Comptem amb tu es facilita la formació als més de 784
voluntaris que formen la xarxa de Càritas a la Diòcesis. Una treballadora social,
recolzada pels serveis d’administració i secretaria, visita als equips per tal de
conèixer la seva realitat i assessorar-los en aquelles qüestions més delicades i
que requereixen d’una intervenció especialitzada.
Per altra part s’ofereix formació a tots els equips, tant als nous voluntaris que
desitgen incorporar-se a Càritas com als voluntaris que ja porten un recorregut.
L’objectiu és formar a tots els que voluntàriament i desinteressadament formen
Càritas, per tal que el nostre servei a les persones sigui el més adequat possible
i que respongui a la nostra identitat específica.
• 83 persones noves han realitzat la Formació Inicial de Voluntariat arreu
del territori.

Càritas Diocesana, que dona suport, acompanyament, busca recursos i
representa institucionalment a totes les Càritas presents en el territori del
Bisbat. Des d’ella, hi ha presència i participació a Càritas Catalunya, a través
de la Comissió de Voluntariat i l’Assemblea i també a Càritas Espanyola on es
participa de l’Assemblea i de les diferents accions formatives ofertes a nivell
confederal.

Administració i Secretaria

Pla Estratègic

Els departaments d’Administració i Secretaria dels Serveis Diocesans de Càritas
de Tortosa estan al servei de totes les Càritas de la Diòcesis per treballar, junt
amb l’Equip Directiu, per l’òptim funcionament de la institució i de tots els seus
programes i projectes.

Aquest 2015 és el segon any en que el Pla Estratègic ens marca les línies a
seguir. Tots units a la diòcesis busquem orientar les nostres accions seguint els
cinc eixos estratègics, per a la millora continua de la nostra tasca.

Enguany, el departament d’Administració ha treballat en la gestió econòmica i en la
unificació dels criteris comptables de les Càritas amb el mateix NIF. Ha participat
en reunions amb les diferents Càritas per tal d’aconseguir una comptabilitat
més transparent i eficient. D’altra banda ha dut a terme el control i gestió de
subvencions i ha gestionat la realització de l’Auditoria comptable.
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La tasca del departament de Secretaria és la recepció, enviament, registre,
distribució i arxiu de la correspondència i de tota la documentació generada;
confecció del calendari anual de les reunions i control de l’agenda diària;
convocatòria, preparació i assistència a les reunions dels òrgans de govern
(Assemblea Diocesana, Consell Diocesà, Equip Directiu); coordinació del personal
contractat i dels projectes diocesans; elaboració del contingut de la memòria
diocesana anual i revisió i actualització de la base de dades.
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Des de Càritas Diocesana s’acompanya la implementació d’aquest pla a través
de les diferents accions formatives, de coordinació arxiprestal i amb la presència
d’una tècnic acompanyant del territori que dona suport als equips en aquest tasca.

Els nostres recursos
Origen/procedència

Aplicació/Destí

Recursos generats per Càritas - Dineraris
Recursos generats per Càritas - Espècies
Subvencions oficials projectes Càritas
Aportacions organismes d’Església
Altres ingressos
TOTAL

508.128,15 €
1.042.143,40 €
513.276,43 €
283.342,89 €
5.331,29 €

21,6%
44,3%
21,8%
12,0%
0,2%

2.352.222,16 €

100%

Ajuts a l'acció social - Dineraris
Ajuts a l’acció social - Espècies
Sous i càrregues socials a projectes
Sous i càrregues socials a estructura
Despeses de funcionament
Altres despeses
Excedent i reserves
TOTAL
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Apor tacions organismes
d’Esglèsia

12%

0,2%

Altres ingressos

658.096,99 €
1.042.143,40 €
217.070,57 €

27,98%
44,30%
9,23%

159.996,59 €
58.381,62 €
127.443,47 €

6,80%
2,48%
5,42%

89.089,52 €

3,79%

2.352.222,16 €

100%

Sous i càrregues
socials a projectes
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9,23%

Subvencions oficials
projectes Càritas

21,6%

21,8%

Recursos generats per
Càritas - Dineraris

Ajuts a l ‘acció
social - Dineraris

Despeses de
funcionament

27,98%

6,80%

Excedent i reserves

5,42%

Sous i càrregues
socials a estructura

3,79%

Altres despeses

2,48%

44,3%

44,30%

Recursos generats
per Càritas - Espècies

Ajuts a l ‘acció
social - Espècies

Com fer-se col·laborador?

Com fer-se voluntari?

Si vols fer-te col·laborador de Càritas pots fer-ho de la següent manera:
• A través de la nostra Web www.caritastortosa.org
• Enviant-nos un correu electrònic a administracio.cd@caritastortosa.org
Indicant les següents dades:
Opció 1: Col·laborador puntual
Vull col·laborar amb Càritas fent una apor tació puntual
Amb un impor t de __________ €
Amb càrrec al compte bancari
IBAN
Entitat
Oficina
D.C. Nº de Compte
Titular del Compte:
Opció 2: Col·laborador periòdic
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Vull col·laborar amb Càritas fent una apor tació periòdica
Amb un impor t de __________ €
Amb una periodicitat:
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

La meva aportació anirà a Càritas Diocesana – Serveis Diocesans
La meva aportació anirà a Càritas parroquial/interparroquial de
__________________
IBAN

Entitat

Oficina

D.C. Nº de Compte

Titular del Compte:
Indicar aquestes dades tant per a l’opció 1 com per l’opció 2:
Nom _______________ Cognoms __________________________
Raó Social (empreses) ___________________ NIF: _____________
Correu-e ______________________________________________
Data de naixement ___ / ___ / ___ Telèfon ___________________
Adreça ____________________________ Nº __ Pis __ Porta ____
CP ___________ Població ___________ Província _____________

A Càritas les persones voluntàries constitueixen el pilar bàsic i insubstituïble
de l’acció social, que tenen un compromís comunitari, fratern i solidari amb
els últims. Entenem l’acció voluntària com una acció personal i comunitària de
participació social, de servei gratuït pels altres. Amb tot això, el voluntari de
Càritas està cridat a ser:
• Un voluntariat compromès, amb actitud d’acollida i proper a la realitat
dels més empobrits. Compromès, també, amb els principis de l’Evangeli.
• Un voluntariat altruista, que s’entrega als altres amb gratuïtat davant
l’egoisme social que impera en la societat actual.
• Un voluntariat pacient que accepta les mancances dels altres i, sobretot, les
seves. I proper a les persones, amb capacitat de crear caliu.
• Un voluntariat esperançat, que es resisteix a creure que res pot canviar, i
lluita per aquest canvi social.
• Un voluntariat atent amb les persones i les seves necessitats.
• Un voluntariat solidari, que dóna i es dóna, capaç d’acollir, escoltar i
acompanyar les persones que l’envolten.
• Un voluntariat discret, que no és veu quan passa però que és capaç de
deixar marca.
• Sent animador/a de la seva comunitat parroquial en l’exercici de la Caritat.
• Un voluntariat que lluita per la justícia i és capaç de defensar la causa dels
més exclosos allà on sigui necessari.
• Un voluntariat coherent entre el que diu, creu, sent, manifesta i fa.
• Un voluntariat que participa activament en la Institució, en la Comunitat
Parroquial i en altres fòrums i xarxes.
• Un voluntariat, crític capaç de portar la utopia i el missatge que un
altre món és possible a tots els racons on es mou, i especialment als més
empobrits i exclosos.
• Un voluntariat amb disponibilitat no només per a l’acció, sinó també
per a la formació.
• Un voluntariat amb disponibilitat per compartir en equip i per a la celebració.
• Un voluntariat vocacionat, que sent la crida de Déu en el clam del
proïsme necessitat.
Assumim que són moltes les motivacions que porten a les persones a ser
voluntàries de Càritas, i en ella, les portes estan sempre obertes, sempre que es
respecti la identitat de la nostra institució.
Per fer-se voluntària has de contactar amb la Càritas de la teva
parròquia o bé trucar a les oficines de Càritas Diocesana on
t’indicarem com ho has de fer.
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Voluntaris

On som?

Càritas Parroquials / Interparroquials
POBLACIÓ

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

Alcanar

977 730 359

alcanar@caritastortosa.org

L'Aldea

977 597 649

aldea@caritastortosa.org

L'Ametlla de Mar

977 456 894

ametlla@caritastortosa.org

L'Ampolla

977 460 057

ampolla@caritastortosa.org

Amposta

977 700 993

amposta@caritastortosa.org

Ascó

977 456 894

asco@caritastortosa.org

Batea

977 430 035

batea@caritastortosa.org

Benicarló

964 471 376

benicarlo@caritastortosa.org

Camarles

977 490 032

camarles@caritastortosa.org

Caseres

977 431 911

caseres@caritastortosa.org

Corbera d'Ebre

977 420 445

corbera@caritastortosa.org

Deltebre - L'Assumpció

977 489 398

assumpcio@caritastortosa.org

Deltebre – St. Miquel

977 480 061

santmiquel@caritastortosa.org

Flix

977 410 132

flix@caritastortosa.org

Gandesa

977 420 134

gandesa@caritastortosa.org

Els Guiamets

977 825 001

guiamets@caritastortosa.org

Hospitalet de l'Infant

977 823 040

hospitalet@caritastortosa.org

Jesús

977 500 995

jesus@caritastortosa.org

Molar

977 400 066

molar@caritastortosa.org

Móra d'Ebre

977 400 066

moraebre@caritastortosa.org

Móra la Nova

977 400 386

moranova@caritastortosa.org

El Perelló

977 490 032

perello@caritastortosa.org

Riba-roja d'Ebre

Càritas Diocesana vol agrair de tot cor a totes aquelles persones, empreses
i institucions que, de diferent manera, col·laboren amb Càritas per que pugui
portar a terme la seva tasca caritativa en favor dels més necessitats i treballar
per què el món esdevingui un espai de convivència fraterna i amor.

977 410 132

ribaroja@caritastortosa.org

Roquetes

977 501 135

roquetes@caritastortosa.org

Sant Carles de la Ràpita

977 740 442

rapita@caritastortosa.org

Sant Jaume d'Enveja

977 468 038

santjaume@caritastortosa.org

Santa Bàrbara

977 718 094

santabarbara@caritastortosa.org

Gràcies a tots, voluntaris, contractats i col·laboradors.
Sense vosaltres aquesta tasca no seria possible.

La Sénia

977 713 257

senia@caritastortosa.org

Tortosa

977 500 130

tortosa@caritastortosa.org

Vandellòs

977 418 007

vandellos@caritastortosa.org

Vilalba dels Arcs

628 778 880

vialba@caritastortosa.org

Vinaròs

964 450 163

vinaros@caritastortosa.org

Xerta

977 473 103

xerta@caritastortosa.org

Serveis Diocesans
Rambla Felip Pedrell 62
43500 Tor tosa (Tarragona)
Tel. 977 441143 / 977 442 281
e-mail: caritasdiocesana@caritastor tosa.org
www.caritastortosa.org
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Agraïments
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www.caritastortosa.org

