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Paraules del director

Testimoni d’una persona participant

Presentem aquesta memòria que vol ser un recull de l’activitat de
Càritas interparroquial de Torelló en un any ben complicat per les
circumstàncies de tothom conegudes.

Durant l'últim any hem estat feliços treballant a l'hort que Càritas ens
ha proporcionat amablement. Mai no vam pensar que els voluntaris
de Càritas serien tant cordials amb nosaltres, donant-nos suport en
moments difícils per a la nostra família.

El 2020 havia d’ésser un any de consolidació d’accions iniciades
anteriorment i d’anàlisi i estudi de noves necessitats en el marc de
la avaluació i revisió constant, imprescindibles per poder donar la
resposta adequada.
s’anaven succeint, hem viscut la necessitat d’enfortir encara
més la nostra l’acció en el camp de la necessària proximitat per
acompanyar les persones en risc d’exclusió social en els diferents
vessants que genera la seva situació. N’és una mostra la posada en
marxa del projecte “Fars”.
Hem treballat intensament per mantenir viva l’essència de Càritas;
compartir, escoltar i posar-nos al lloc de l’altre.
Agraïm el suport dels Serveis Socials de l’ajuntament, les ajudes
d’empreses i particulars i molt especialment la implicació i la feina
dels més de quaranta voluntaris i voluntàries de la nostra Càritas.

Participants dels projectes socials de Càritas Interparroquial de Torelló

Testimoni d’una persona voluntària
Com a voluntari de Càritas, el meu objectiu sempre ha estat, a qui puc
donar un cop de mà?
M’he implicat, entre altres, en el projecte Horts perquè és un mitjà
excel·lent per millorar la situació de les persones. Un cop a l’hort, és
qüestió de procurar eines, llavors, planters i compartir unes hores en
un entorn relaxat tot aprenent conjuntament a conrear la terra. Al

Joaquim Camprubí i Batet. Voluntari de Càritas Interparroquial de Torelló

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem
Projectes d'Acollida i
acompanyament social

Projectes d’Inclusió social

Acollim i acompanyem les persones i famílies en situació de
vulnerabilitat social en la cobertura de les necessitats bàsiques per
poder viure dignament i millorar la seva situació personal i social.
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Procedents d’altres països

La crisis sociosanitària Covid-19 ha afectat a les persones i famílies
que hem atès especialment en la pèrdua d’ingressos del treball, en

Vetllem perquè les persones tinguin les oportunitats i recursos
necessaris per a reforçar les seves capacitats, el seu apoderament
com a persones i la seva plena participació en la vida social, cultural
i econòmica de la comunitat on viuen.
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Suport a l’escolarització
Reforç escolar
Eixamplant horitzons

Suport a les activitats
extraescolars
Fes el que t’agrada
Casal d’Estiu

Participants
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adolescents

Persones voluntàries
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Persones
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psicoemocionals i de convivència a la llar.

Accions

78

Persones han estat acollides
i acompanyades en les seves
necessitats socials i processos
personals.

40

Persones han rebut ajuts en
espècie (aliments, roba, joguines,
i parament de la llar)

11

Persones acompanyades en la
recerca d’un lloc de treball.

100

Persones han rebut ajuts
econòmics per necessitats
bàsiques, majoritàriament
d’alimentació i de salut.

Projectes de suport en
l’adquisició de
competències lingüístiques
Lletres per a tothom
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Arran de la crisi generada per
la Covid -19 es va reforçar la
coordinació amb l’ Administració
pública del municipi, que ha
assumit una part importat de les
necessitats sorgides.

Projecte per un Habitatge digne
Acollim i acompanyem les persones i les famílies en la garantia del
dret a viure en una llar digna. Col·laborem a oferir pisos d’inclusió
social a persones que viuen en situació d’exclusió residencial per tal
que puguin millorar les seves condicions de vida.
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Acompanyament a gent gran
Fars - Fem companyia
Àpats a domicili
Punt de trobada
Participants

Pis d’acollida temporal
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Tallers inclusius
Horts solidaris
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Persones voluntàries

Un Gest amb les persones que fem Càritas
La crisi sociosanitària Covid-19 va afectar a la salut d’algunes persones
voluntàries, malgrat tot es va fer un esforç molt important per seguir
acompanyant les persones i les seves necessitats, agreujades per la
pandèmia.

1.097
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Hores de dedicació

Persones voluntàries

Un Gest de col·laboració amb la societat
El compromís, la solidaritat i la col·laboració de les empreses i
institucions ha estat necessària per contribuir des dels nostres
projectes socials a combatre la pobresa i la injustícia social.
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Socis
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Hem treballat en xarxa, especialment amb la Regidoria de Serveis Socials
i la de Promoció econòmica de l'Ajuntament, a més a més d'entitats com
Osonament, CFA Escola d'adults La Cooperativa i els centres educatius del
poble.

5

Donants

Accions de captació

Un Gest de comunicació i sensibilització
Hem conscienciat sobre les causes de la injustícia social i hem
convidat la societat a la implicació i al compromís.
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Programes de ràdio

Notes de premsa

Actes organitzats a

4

2 accions per la campanya de
Corpus i 2 per la de Nadal

Un Gest de transparència
DESPESES ANY 2020
Acollida

INGRESSOS ANY 2020
8.196,07€

Pis de pas Teramunt
Programes varis

16.808,69€
8.944,39€

Col·laboradors periòdics

3.060,00€

Donants

11.253,37€

Activitats pro-Càritas

2.828,08€

Comunicació i sensibilització

125,84€

Herències i llegats

1.755,00€

Altres pagaments

141,28€

Aportació persones ateses

1.010,00€

TOTAL DESPESES

34 . 216 , 27€

Convenis i subvencions
Convenis administració pública
Altres ingressos
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT

Equip directiu

President: Ms. Jean Claude Ruzindana
Director: Ramon Martinez Pujol
Secretaria: Maria Dot Padrós
Tresorer: Antoni Arisa Casellas

4.201,54€
10.000,00€
2.243,32€
36.277,51€
2.016,24€

Vocals: Joaquim Camprubí Batet, Joan Casas Castañé, Robert Isas
Sellabona, Carme Francolí Casas, Assumpció Presseguer Pujolassos,
Pere Sellés Vilalta, Assumpta Sala Camprubí, Dolors Masferrer
Juvanteny, Joan Francolí Casas

Pl. Mn. Fortià Solà, 1
08570 Torelló

Tel. 659 576 037
caritastorello@caritasbv.cat

