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Benvolguts/des,

 

Em plau, un any més, encapçalar amb aquest escrit la memòria de l’activitat de Càritas diocesana

durant l’any 2019. L’acció caritativa i social forma part de l’essència de l’Església des dels seus inicis,

és un dels seus elements constitutius juntament amb la celebració dels sagraments i l’evangelització.

 

L’Església, a través de Càritas i altres institucions eclesials, mostra la proximitat de Déu a tota realitat

humana per tal que, com a bon samarità, estigui al costat de la persona necessitada i vulnerable per

tal d’ajudar-la a refer-se espiritualment i material i viure la seva dignitat com a filla estimada de Déu.

 

A través d’aquesta memòria podreu resseguir l’acció de l’Església durant l’any 2019 per tal d’ajudar a

cada persona vulnerable, a cada família necessitada, també a promocionar la seva reinserció en la

vida de la societat i  finalment a denunciar els mals que afeixuguen el món i les persones.

 

Gràcies al treball coordinat dels serveis centrals de Càritas diocesana amb les Càritas de cada

parròquia i arxiprestat, i a la dedicació i col.laboració dels professionals i voluntaris, dels mossens i

dels religiosos, l’Església s’ha pogut fer present en la vida de tantes persones necessitades. 

 

I això s’ha pogut fer a través dels menjadors socials i els llocs de distribució de menjar i de roba, als

serveis de dutxa i d’esmorzars, als pisos d’acollida a persones amb risc d’exclusió social, a l’atenció

personalitzada de cada persona, als diversos projectes de formació que hi ha en el territori, a

l’empresa d’inserció social APASOMI, etc. Tot un conjunt d’activitats darrere de les quals hi ha molts

rostres concrets, famílies i persones a les quals se’ls ofereix l'oportunitat de redescobrir la seva

dignitat per tal de viure la seva vida i descobrir l’amor de Déu.

 

Agraeixo un any més tot aquest treball que com a Església diocesana estem realitzant entre tots.

 

+Josep Àngel Saiz Meneses

Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses
B I S B E  D E  T E R R A S S A  I
P R E S I D E N T  D E  C À R I T A S

L’acció de Càritas és possible gràcies a l’aportació fonamental de tots,

#CadaGestCompta. Les comunitats cristianes són el lloc més proper d'acollida i

acompanyament a les persones vulnerables; els socis i donants, particulars, entitats i

empreses, que amb el seu esforç col·laboren amb Càritas; i no menys important els

voluntaris i tècnics que dediquen el seu temps, el seu compromís, a treballar per

canviar el món.

 

El departament del voluntariat ha continuat acompanyant les persones voluntàries a

tots els nivells, parroquial, interparroquial, arxiprestal i diocesà, fent visible la realitat

social i l’acció social de l’Església.

 

A través de totes i cadascuna de les persones compromeses amb l'entitat, Càritas

denuncia les injustícies, reclama els drets humans i la igualtat de totes les persones,

treballant per una societat on tothom tingui un lloc i una vida digna.

 

Vull aprofitar la publicació de la memòria per agrair a tots que hi sigueu, encara que

ara mateix sigui a dos metres de distància, podem fer molt bé estant

#Anomés2Metres de les persones que ens necessiten.

68%
Dones

32%
Homes

Francesc Llonch
D I R E C T O R  D E  C À R I T A S

1.568
voluntaris

formacions

Més de
1105

assistents 

37

2125
seguidors

A NOMÉS
DOS METRES DE TUcaritasdtr.org

CO
RP

U
S 

20
20

https://youtu.be/s9HrzHinhWk
https://www.facebook.com/caritasdiocesanaterrassa/
https://twitter.com/caritasdtr
https://www.youtube.com/channel/UCd1fEdlK82OWmFhRKpGtdgA
https://www.instagram.com/caritasdtr/
https://wa.me/34747754852?text=Vull+rebre+informacio+de+Caritas
https://diocesanaterrassa.caritas.es/


736
voluntaris

16.380
persones

ateses

122
projectes

637
persones

ateses

21
voluntaris

35
projectes

106
voluntaris

626
persones

ateses

18
projectes

183
voluntaris

526
persones

ateses

18
projectes 107

voluntaris

35
projectes

505
persones

ateses

226
persones

ateses

71
voluntaris

13
projectes

15
voluntaris

102
persones

ateses

6
projectes

Programa de salut

Programa de gent gran

Programa de família i infància Programa sense llar i habitatge

Programa de inserció sociolaboral Programa d'educació i formació
per a adults

Programa de necessitats bàsiques

0 20 40 60

<18 anys 

19-30 anys 

31-65 anys 

>65 anys 

Dones
57.3%

Homes
42.7%

Els participants

31'36%

51'74%

4'56%

12'34%

Lloc d'origen

4'31%
Europa

1'06%
Àsia

0'03%
Oceania

28'46%
Àfrica

36'89%
Espanya

29'25%
Amèrica

Sense regularitzar
36.3%

Nacionalitat
32.8%

Regularitzada
31%

Situació legal

Inactiu
44.6%

Actiu (buscant feina)
43.8%

Actiu (treballant)
11.6%

Situació laboral de les persones
en edat de treballar

0 10 20 30 40 50

Parella amb fills 

Monoparental amb fills 

Parella sense fills 

Parents que viuen junts 

Sense relació de parentiu 

Persona sola 

Tipus de llar
49%

20'15%
5'34%

8'70%
1'63%

15'18%

0 10 20 30 40 50

Propietat 

Lloguer 

Relloguer 

Acollida sense pagar 

Entitats Socials 

Ocupació 

Sense habitatge 

Tinença de l'habitatge
10'12%

47'44%
14'04%
12'52%

1'17%
9'92%

4'79%

0 25 50 75 100

 
(anys) 0                                            2                 5....

Temps que porten atesos per Càritas
48'34% 32'78%18'88%

12.809
llars

28.596
persones

beneficiàries

Hem acollit i acompanyat

El 65% no pot
acreditar
estudis al

currículum

23
participants

5 persones
han trobat

feina 

A Catalunya,
l'exclusió social afecta
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