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I. INTRODUCCIÓ
Càritas acull i treballa amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin
protagonistes del seu propi desenvolupament integral. Aquest és el compromís de la
comunitat cristiana.
L’acció de Càritas inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les
situacions d’ injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari.
Tots els projectes que es porten a terme des de Sant Cugat estan amarats per aquest esperit, i
intentem respondre a diverses necessitats que presenten les persones que se’ns adrecen i
poder cobrir-ne algunes amb els diferents projectes que es duen a terme.

II. PROJECTES I SERVEIS
Durant l’any 2017 s’han realitzat els següents projectes i serveis:

2.1. ACOLLIDA INDIVIDUAL
Aquest servei pretén:




Crear un espai de detecció de necessitats.
Crear un espai de derivació a diversos recursos propis o externs per la resolució de les
necessitats de les persones.
Fer un acompanyament a les persones que tenen situacions de carència tant a nivell
econòmic com personal.

En aquest servei hem atès, durant l’any 2017, 688 famílies(*). En conjunt, aquestes famílies
directa o indirectament, s’ han beneficiat d’algun dels nostres projectes o serveis. Del total de
famílies, 165 casos han estat atesos per primera vegada. Aquestes dades suposen una
disminució respecte el 2016(*), tant del nombre general de famílies com de casos nous.
*En relació a anys anteriors el nombre de famílies ha disminuït, això és donat a que des de ja fa un temps que es va
implementar el programa informàtic Equàliment per la gestió dels ajuts alimentaris per part de Càritas i els serveis
socials. Això fa que les famílies no hagin de passar per ambdós serveis i d’aquesta manera s’han reduït el nombre
d’atencions envers la demanda única de cobertura de necessitats bàsiques, facilitant tant a les famílies com als
tècnics que les atenen el temps de gestió.
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688
Aquest servei ha suposat una despesa de 8.823,50 euros en ajuts per a les famílies, aportats per
la parròquia i de 14.032,15 euros assumits des de la Càritas Diocesana de Terrassa.
La situació familiar de les persones ateses ha patit alguna variació en relació a l’any passat.
Respecte el 2016, cal destacar una lleugera disminució de parelles amb fills, essent del 28,97%
(32% durant el 2016). El nombre de persones soles es manté, amb un 32,69%. També
augmenten una mica les parelles sense fills essent del 9,10% (2016: 8,45 %) i disminueixen
lleugerament les famílies monoparentals, amb un 21,38% (any anterior 22,95%).
Enguany els homes han suposat un grup del 45,42% i les dones d’un 54,58%.
Pel que fa als grups d’edat, enguany la població atesa menor de 18 ha estat d’un 29,42 %, el
nombre d’adults (18 a 64 anys) d’un 63,87 % i de persones grans (+ 65 anys) d’un 6,71%.
Augmenten els menors i la gent gran respecte l’any anterior.
Respecte l’habitatge, el 73,4% de persones ateses viuen en habitatges individuals. D’aquesta
dada, el més significatiu és que el 41,66% de famílies viuen de lloguer i el 8,28 % viuen acollits
en domicilis d’altres familiars. Les famílies ateses amb l’habitatge pagat o pagant una hipoteca
suposen menys el 9,54%%. Un 11,67% viuen en habitacions rellogades i un 2,77 viu en
infravivendes (vivendes amb condicions sanitàries poc adequades i persones que ocupes).
La situació legal de les persones ateses és la següent: el 41,29 % és població amb DNI; el
29,73% són persones estrangeres amb permís de treball o d’estudis i el 28,98% són persones
en situació irregular.
Pel que fa a la situació laboral de les persones que han acudit a Càritas (*), trobem que el
18,75% és població inactiva, és a dir, jubilats o pensionistes, estudiants menors o majors
d’edat i mestresses de la llar. Dins del grup de persones que estan en actiu, les situacions són
diverses:







Que tenen feina normalitzada amb contracte:.....................
10,35 %
Que treballen per compte propi amb alta S.S.:.......................
0,18 %
Compte aliè sense S.S: 3 %
Compte propi sense S.S: 0,18%
39,28 %
Feines en economia submergida: 36,1 %
Aturats:................................................................................. 31,30 %
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2.2. EL RECER
És el local que comparteixen el menjador amb el magatzem dels aliments i la distribució
d’aquests, tenint així unificats tots els serveis de cobertura de necessitats alimentàries.
El cost del lloguer del local ha sigut de 21.780 euros.

2.3. EL REBOST
Amb aquest servei el que es vol és:


Garantir un complement alimentari bàsic a les famílies que ho necessitin.



Fomentar un estalvi a les famílies ateses que tenen dificultats econòmiques.

Durant l’any 2017, 677 famílies (un total de 1775 persones) han rebut ajut d’aliments, 465
famílies derivades des de serveis socials i la resta (212) valorats i derivats des de l’acollida de
Càritas. Cada família va a buscar l’ajut quinzenalment, sempre per un període pactat amb
l’assistent social, ja sigui de Càritas o de serveis socials municipals, una vegada valorada la seva
situació socioeconòmica.
Enguany 47 famílies també s’han beneficiat de lots composats especialment d’alimentació per
nadons, tot i que s’ha fet un especial esforç per repartir a totes les famílies amb infants a
càrrec, sempre tenint en compte l’estoc disponible. Suposa un increment de 17 casos més de
lactants respecte el 2016.
Des de fa uns anys ha anat augmentant el nombre de persones que reben ajut d’aliments de
la parròquia, però han baixat les donacions que arriben procedents del Banc d’Aliments i dels
excedents comunitaris de la Unió Europea.
Des de l’any 2013 i ja de forma consolidada, un grup de voluntaris recullen aliments als
supermercats de Sant Cugat, el segon dissabte de cada mes. També des del maig de 2013 els
aliments que surten de l’Hort solidari es reparteixen amb l’ajut alimentari. Són aliments
frescos de primera necessitat com: enciams, cebes, pastanagues, tomàquets, pebrots, cols,
bledes...
També ens trobem que, davant la situació que estem vivint, cada vegada hi ha més persones
que, bé sigui a títol personal, com a empresa o col·lectivament (escoles, entitats...), han fet
donatius d’aliments a Càritas.
Els ajuts alimentaris estan composats de productes de primera necessitat de llarga
conservació com llet, oli, farina, arròs, llegum, tonyina, tomàquet... I alguns productes frescos
com ous i pollastre i verdures de l’ hort.
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Al llarg de l’any 2017 des del rebost s’han distribuït un total de 461.608 kg. d’aliments
provinents de: el Banc d’Aliments, els excedents comunitaris de la Unió Europea, donacions de
particulars (ciutadans, empreses, escoles...) , compres realitzades per la parròquia, recollides
als supermercats i de l’Hort solidari. Suposa un increment molt important respecte el 2016,
sobretot pel gran repartiment de fruites i verdures que s’està fent provinent del Programa
SERMA.
El cost d’ aquest servei ha estat de 110.189,28 euros.
El repartiment es realitza utilitzant el programa informàtic “ eQuàliment ” (*), que facilita la
gestió de la tramitació dels ajuts alimentaris per les famílies beneficiàries. Això fa que les
prescripcions dels ajuts (una vegada realitzades per primer cop des de Càritas) puguin
realitzar-se també pels professionals referents dels serveis socials, disminuint així el temps i
gestions a les famílies usuàries. A hores d’ara, la utilització del programa s’ha consolidat.

2.4. EL MENJADOR SOCIAL
La finalitat d’aquest servei és crear un espai on es prioritzi l’acompanyament i la relació, un
espai pensat per a les persones. És un marc de referència des d’on iniciar un procés personal
cap a la recuperació de l’autoestima i dels vincles relacionals i socials, a més de garantir una
alimentació adient a les persones beneficiàries del servei.
El servei ofereix un àpat adient a les necessitats alimentàries d’aquestes persones, disposa de
la infraestructura per poder escalfar els aliments i garantir les condicions higièniques d’un
recurs alimentari.
Oferim un servei diari, de dilluns a divendres. Aquest servei és per a persones amb seguiment
social, ja siguin derivades pels serveis socials municipals o Càritas.
A primera hora, també hi ha un servei de dutxes i bugaderia. Aquest servei també està a
disposició de persones no beneficiàries del menjador, prèvia derivació de Càritas o dels serveis
socials municipals.
Durant el 2017 hi ha hagut 7 persones (6 homes, 1 dona) que han fet ús del servei de dutxa i
bugaderia sense beneficiar-se dels àpats.
Després de dinar oferim un espai on la participació no és obligatòria i on s’afavoreixen
aspectes relacionals i d’acompanyament personal.
Durant l’any 2017, 36 persones han utilitzat el servei del menjador. D’aquestes, 26 són
homes i 10 són dones. Respecte l’any 2016 s’han atès 7 casos més.

(*)Aquesta eina es va incorporar l’abril del 2014 amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat.
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2.5. EL TALLERET
És un servei d’acollida on dones que estan embarassades o tenen nens que no han pogut
accedir a l’escola bressol, en haver nascut aquests més enllà de la data d’inscripció.
Es troben dos dies per setmana (dilluns i dijous) i realitzen unes feines manuals que són un
mitjà per relacionar-se , per crear un espai d’ajuda mútua i ésser un espai acollidor i de
referència. A més, les dones reben una beca econòmica per la seva participació en el projecte,
que les ajuda a cobrir les necessitats bàsiques d’elles i dels seus nadons. El Talleret és un dels
projectes més antics de Càritas Sant Cugat i compta amb un grup de voluntàries molt
consolidat.
L’any 2017 s’han beneficiat 20 mares i 20 nadons.
La despesa en beques per a les mares ha estat de 9.086.5 euros.

2.6. AJUDA’M A CRÉIXER
Les mateixes participants del Talleret són les beneficiàries d’aquest projecte. Participen de
sessions de caire formatiu/informatiu sobre diferents temes, com són:


Alimentació





Lactància, higiene i bany



Dret de família



Utilització dels serveis sanitaris



Desenvolupament evolutiu



Trastorns emocionals de les mares



Drets de les dones



Educació per a la salut



Maternitat en solitari



Violència de gènere



Paper dels pares



Joc i vincle



Massatge infantil



Escola bressol



Educació familiar

Economia domèstica

Les sessions les duen a terme tant voluntaris com professionals de diverses entitats del
municipi que col·laboren amb Càritas Sant Cugat. El projecte es realitza tots els dimecres.
Comptem, per tant, amb el suport d’infermeres del CAP de La Mina i Valldoreix, de
professionals de DAPSI (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), de tècnics del
programa de la Dona, també dels d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Cugat i dels Mossos
d’esquadra.
Durant l’any 2017 s’han beneficiat del projecte 20 dones i 20 nadons.
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2.7. REFORÇ ESCOLAR
L’objectiu d’aquest servei és oferir a nois i noies amb dificultats per seguir l’aprenentatge
ordinari, un espai de reforç escolar per tal que estiguin acompanyats en el seu procés
acadèmic i de desenvolupament personal.
L’horari és dilluns i dimecres de 17 a 18.30 hores.
El reforç el realitza un equip de voluntaris que ajuden els nois i les noies a fer els deures de
totes les matèries. També se’ls intenta ajudar en l’organització de la feina i a aprendre a
estudiar. El grup de voluntaris és supervisat i acompanyat en la seva tasca per un educador
social.
Durant l’any 2017 s’han beneficiat 17 nois i noies.

2.8. CONVERSA
Aquest projecte consisteix en la realització de classes de conversa en castellà, per tal d’ajudar a
persones amb poques competències lingüístiques. A través d’aquesta formació es vol ajudar
les persones que tenen un nivell molt baix a inserir-se socialment, i a aquelles que tenen un
coneixement de la llengua una mica més avançat se’ls ofereix un reforç en l’aprenentatge de la
llengua que els doni més eines per a la seva inserció laboral. El projecte dóna resposta no sols
a la necessitat d’aprendre la llengua; esdevé, a més, un espai d’acollida i de relació, així com un
lloc de referència per transmetre aspectes culturals de la societat d’acollida.
Aquest servei respon a la necessitat d’usuaris/es tant de Càritas Sant Cugat com de Rubí, així
com d’altres persones que són ateses per la xarxa de serveis socials municipals. L’horari és
dimarts i divendres de 11 a 12hores.
Durant l’any 2017 s’han beneficiat del projecte 50 persones, de les quals 23 són residents a
Sant Cugat.
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2.9. ALFABETITZACIÓ
A través del treball socioeducatiu que es realitza a Càritas Sant Cugat des dels diferents
projectes, es detecta una problemàtica amb un nombre important de participants: parlem de
persones analfabetes o amb problemes importants de comprensió lectora, expressió, etc. Hi
ha un grup minoritari de persones no alfabetitzades i un grup nombrós de persones que
compten amb estudis primaris no acabats, per la qual cosa, no tenen assolides les
competències bàsiques en lectoescriptura.
L’objectiu d’aquest projecte és adquirir competències bàsiques, pel que fa a la lectura i
l’escriptura, diferenciant sempre si la persona té uns coneixements previs o no (si ha estat
alfabetitzat en llengua materna o no, si sap llegir mínimament, si identifica les lletres, etc).
Aquest projecte va començar l’octubre de 2012, la seva durada correspon a un curs escolar i
els participants hi assisteixen els dimarts i divendres de 9.45 a 11hores. L’educadora social
coordina el projecte i es compta amb un grup de voluntaris que són els que imparteixen les
sessions. Les classes es fan en petit grup, de manera que un voluntari ajuda a un màxim de
5alumnes. El projecte també dóna resposta a persones de Rubí (igual que en el projecte de
Conversa).
Durant l’any 2017 hi han participat 19 persones, 11 residents de Sant Cugat.

2.10. PROGRAMA LABORAL
Aquest programa ofereix un itinerari formatiu a les persones amb un perfil de difícil inserció
laboral i que es troben en situació d’atur.
Els objectius del projecte són:


Que la persona prengui consciència de la situació i esdevingui subjecte actiu del propi
procés d’inserció sociolaboral.



Adquireixi i/o millori competències relacionades amb hàbits bàsics de salut, habilitats
socials i hàbits laborals.



Estableixi estratègies per iniciar la recerca de feina.



Presenti candidatures als serveis d'ocupació o contractants.

Aquest itinerari formatiu està format per diferents projectes: Diagnòstic laboral, Atenció
domiciliària, Manteniment, Orientació laboral i Intermediació laboral. Dins del programa
s’ofereix l’acompanyament laboral per persones en situació irregular.
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Cal dir que el programa laboral es duu a terme des de Sant Cugat per participants de la
mateixa localitat i també dóna resposta a altres participants de localitats veïnes (Rubí,
Cerdanyola, Montcada i Ripollet), havent atès a un total de 190 persones. A continuació es
donen les dades específiques dels participants de Sant Cugat.

DIAGNÒSTIC LABORAL
Durant 3 sessions es treballen les competències bàsiques (lectoescriptura, informàtica, imatge,
autoestima,...) i les competències transversals ( comunicació, treball en equip, negociació,
gestió de l’estrès) que es demanen al món laboral.
Les sessions estan enfocades a transmetre aquestes competències i a treballar amb els
participants per a què a través de les dinàmiques, siguin conscients de les competències que ja
tenen i les que haurien de millorar.
A partir d’aquest anàlisi competencial, i amb ajut de l’educadora, es marca l’itinerari formatiu
més adient pel participant. Aquest itinerari pot ser: Atenció domiciliaria, Manteniment,
Orientació laboral o Intermediació laboral.
Durant l’any 2017 van participar 27 persones.

CURS D’ORIENTACIÓ LABORAL
En aquest projecte participen aquelles persones que han passat pel diagnòstic laboral i tenen
ben definit el seu sector professional. El projecte pretén ajudar a reactivar a les persones i a
capacitar-les per seguir adientment els canals òptims de recerca de feina.
El curs té una durada de 9 dies i cada sessió formativa és de 4 hores. Es realitza de dilluns a
divendres.
Les sessions són:










Competències personals
Competències transversals
Currículum
Recerca de feina
Entrevista laboral
Autoocupació
Marc legal
Saber vendre’s
Informàtica

Durant l’any 2017 2 persones han realitzat el curs.
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ATENCIÓ DOMICILIARIA
Aquesta formació s’adreça a persones amb perfils laborals de difícil inserció, com són:
 Persones amb poca inserció laboral prèvia.
 Joves amb greus dificultats socials i manca de motivació, abandonament de
formació...
 Majors de 45 anys amb dificultats per trobar feina.
 Persones sense ingressos per esgotament de subsidis, PIRMI...
La formació té una durada de 8 setmanes i es duu a terme de dilluns a divendres.
Les sessions que s’imparteixen són:


Competències personals



Igualtat laboral



Competències transversals



Atenció a la gent gran



Currículum



Cura d’infants



Recerca de feina



Cuina



Entrevista laboral



Atenció als malats




Marc legal
Sensibilització al medi ambient




Tractament de la roba
Pràctiques a una residència d’avis



Riscos laborals

Han realitzat el curs 2 persones.

MANTENIMENT
Aquesta formació s’adreça a persones amb perfils laborals de difícil inserció igual que el
projecte d’Atenció domiciliària.
Aquest projecte té una durada de 4 setmanes i es realitza de dilluns a divendres.
Està composat per les següents sessions:
 Competències personals



Riscos laborals

 Competències transversals
• Currículum



Igualtat laboral



Informàtica

 Recerca de feina



Manteniment d’aigües i rec automàtic

 Entrevista laboral



Plànols domicili

 Marc legal



Muntatge de mobles

 Sensibilització al medi ambient



Teoria i pràctica de manteniment de piscines

 Bricolatge
Quan s’acaben els mòduls de formació laboral, els participants obtenen un certificat de
participació, que els dóna accés a la fase d’intermediació laboral.
Han realitzat el curs 2 persones.
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INTERMEDIACIÓ LABORAL
Un cop la persona ha fet el Diagnòstic laboral o bé els cursos d’Atenció domiciliària,
Manteniment o Orientació laboral, pot tenir accés a la fase de la intermediació laboral. És la
part final del programa laboral.
L’objectiu és que les persones que estan en aquesta fase puguin ser contractades: ja sigui
perquè busquen feina de manera activa, perquè accedeixen als serveis d’ocupació municipals,
o bé a través d’ofertes que es reben a Càritas (normalment en servei domèstic).
Durant l’any 2017 la borsa de treball de Sant Cugat ha rebut 54 ofertes i s’han pogut cobrir 11.
Cal destacar que hi ha hagut una reducció d’ofertes de feina i alhora una disminució en la
capacitat de cobertura d’aquestes per part de les persones que estan actives a la borsa, doncs
sovint la possibilitat de conciliació familiar en aquests nuclis és força complexa donada la
manca de xarxa sociofamiliar de suport.

ACOMPANYAMENT LABORAL PER PERSONES EN SITUACIÓ IRREGULAR
El 2017 es consolida l’atenció i acompanyament laboral a persones en situació administrativa
irregular. Aquest acompanyament inclou tota la formació que s’ofereix dins del programa
laboral. Hi poden accedir persones que portin més de 2 anys residint al país, que parlen o han
fet la formació de llengua catalana i que segueixen els itineraris establerts per la Llei d’acollida
de persones immigrades i retornades a Catalunya. (*)
S’han acompanyat a 8 persones en aquest procés.
(*) Es marquen aquests requisits mínims d’accés per promoure que les persones puguin formarse i aconseguir posteriorment el permís de residència i treball mitjançant l’arrelament social, segons
estableix la Llei d’Estrangeria.
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2.11. ARRELA’T
És un projecte d’acollida i acompanyament per a la població en situació irregular.
Els objectius d’aquest projecte són:






Oferir un espai d’acollida, d’acompanyament i per relacionar-se a les persones que es
troben en situació irregular.
Possibilitar durant el període que dura el curs uns ingressos que afavoreixin la
cobertura de les necessitats bàsiques dels participants.
Donar a conèixer com és la societat catalana en relació a normes socials, drets i
deures, hàbits, etc.
Assolir competències bàsiques que permetin una bona adaptació en l’àmbit social.
Conscienciar a cada participant del propi procés migratori i de la situació actual.

Té una durada de 21 sessions, que s’imparteixen durant 7 setmanes.
El projecte Arrela't compta amb 4 àrees bàsiques de treball:





Acollida: A partir de diferents sessions formatives es pretén donar a conèixer els
costums, tradicions i maneres de viure i conviure a Catalunya.
Àmbit legal: Se'ls informa i se'ls orienta sobre aspectes legals en diferents àmbits.
Àmbit sanitari: Es treballen aspectes de la cura de la persona a nivell nutricional i a
nivell de la salut en general.
Competències bàsiques: Es pretén donar elements formatius a la persona que li
permetin seguir activitats diàries seguint la manera de fer de Catalunya.

Dins de l’àrea d’acollida queda inclòs el curs de català inicial per a nouvinguts, una formació
de 20 hores de durada. És una formació molt elemental, prèvia al curs bàsic impartit des del
Servei Local de Català. Amb aquest es vol que les persones tinguin un primer contacte positiu
amb la nostra llengua i cultura, desmitificar-ne la dificultat, i afavorir que les persones
continuïn el procés formatiu al Servei Local de Català.
Els participants del curs reben una beca per la seva assistència, la qual cosa ha suposat una
despesa de 7500 euros. El projecte dóna resposta a participants d’altres poblacions (Rubí,
Cerdanyola, Montcada i Ripollet).
L’any 2017 s’han realitzat 3 cursos i han participat 22 persones de Sant Cugat.
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2.12. PIS D’HOMES
A primers del 2013 un grup de 16 matrimonis que formen part del Cursets de Preparació al
Matrimoni (CPM) de la parròquia es plantegen poder comprometre’s en una acció social,
parlen amb nosaltres i davant de diverses propostes es plantegen tirar endavant conjuntament
amb Càritas aquest projecte.
Es planteja la proposta a l’Ajuntament de Sant Cugat per tal de poder accedir a un pis de
PROMUSA. Finalment PROMUSA lloga un pis a la Parròquia per tal de poder desenvolupar el
projecte. Al febrer de 2014 comencen la convivència al pis 3 homes.
El perfil d’usuaris són homes beneficiaris del menjador en el que en el seu pla de treball es
valori com un aspecte a millorar el seu habitatge per desprès reforçar aspectes de
responsabilitat, autoestima...
Els objectius que es plantegen en el desenvolupament d’aquest projecte són:


Garantir una estabilitat a nivell d’ habitatge i que permeti als homes beneficiaris
poder tenir un espai de tranquil·litat des d’ on li permeti pensar i treballar en la millora
de la seva situació cap a una autonomia personal i social.



Potenciar la responsabilitat de cada persona en el funcionament del projecte.

 Afavorir una millora econòmica de les persones garantint un cost molt baix per
l’ habitatge.
L’educador del menjador i els voluntaris del CPM fan un acompanyament als usuaris del pis de
cara a donar unes pautes en la convivència. Alhora, els voluntaris del CPM es responsabilitzen
de garantir el manteniment del pis, compres conjuntes i dur el sopar i esmorzars des del rebost
de Càritas a casa dels usuaris un cop per setmana.
També es disposa del servei d’una treballadora familiar que acompanya als usuaris unes hores
a la setmana en aspectes de tasques neteja, cuina, cura de la roba, etc. per anar potenciant les
seves competències.
El cost d’aquesta treballadora familiar és assumit per la Parròquia.
Durant el 2017 han residit al pis 4 homes.
El cost del projecte ha estat de 9.088,03.
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2.13. L’HORT SOLIDARI
L’hort solidari se situa a Valldoreix, la cessió del qual la va fer la EMD l’any 2013. Amb la
producció d’aquest hort es pot millorar l’aportació de vitamines i de productes frescos en els
ajuts alimentaris del Rebost.
Els objectius d’aquest projecte són:


Millorar la qualitat dels ajuts alimentaris que es donen des de Càritas Sant Cugat.



Aportar nutrients provinents de les hortalisses als ajuts alimentaris.



Promoure la implicació de diversos veïns de Valldoreix per treballar a l’ hort de
manera voluntària.



Generar un espai d’ aprenentatge en la producció dels horts per dos usuaris de
Càritas.

Un equip de voluntaris que són els responsables de gestionar la producció de l’Hort i el
projecte té el suport tècnic d’una educadora social. Un cop es van obtenint productes de

l’Hort, sempre hortalisses de temporada, es fan arribar al Rebost. Des de Càritas es va buscar
una persona que setmanalment va a l’hort a buscar els productes i els fa arribar al Rebost.
Durant l’any 2017 Càritas va derivar 5 participants als quals se’ls acompanya a nivell social.
Varen participar del procés productiu i van rebre una beca per la seva participació, import que
va suposar 8.700 euros.
Els productes entregats l’any 2017
Hi ha productes que es quantifiquen en Kg i d’altres en unitats (*).











Bleda: 1294 Kg.
Tomàquet: 321 Kg.
Pebrot: 126 Kg.
Albergínia: 109 Kg.
Cogombre: 140 Kg.
Carbassó: 734 Kg.
Col: 486 kg.
Bròquil: 459 kg.
Meló: 55 kg.
Enciams: 5.162 unitats.

5.724 kg en total

(*) Per la comptabilització dels kg entregats es fa una mitjana de pes amb els productes comptats com a unitats.

15

2.14. UN NEN, UNA JOGUINA
L’any 2017 s’han beneficiat d’aquesta campanya 303 infants.
Els nens i les nenes que s’han beneficiat d’aquesta campanya eren membres de famílies que
rebien atenció des de Càritas o dels Serveis Socials Municipals, preferentment usuàries de
l’ajut alimentari.
En aquesta campanya hi col·laboren l’Ajuntament de Sant Cugat, nombrosos ciutadans a títol
individual, així com entitats i comerços de la ciutat.
El cost de la campanya ha estat de 40.432,12 euros.
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III. VOLUNTARIAT
Tots els serveis i projectes anteriorment esmentats, les tasques de recepció i de suport
administratiu es desenvolupen gràcies a la tasca conjunta dels professionals de l’acció social i
dels voluntaris.
A més de fer un acompanyament professional a la seva acció, des de Càritas s’afavoreix la
formació dels voluntaris i voluntàries i generem espais de trobada i relació entre ells. Cal
destacar que durant el 2017 s’han realitzat 4 sessions informatives per les persones que volien
realitzar voluntariat, 4 formacions inicials i 12 entrevistes individuals.
Volem posar l’èmfasi en l’acció que realitzen els voluntaris i voluntàries que han col·laborat
en algun moment d’enguany amb Càritas Sant Cugat. Persones amb disponibilitats diverses i
tasques molt variades, però que amb la seva inestimable participació fan que la nostra acció
sigui el que és. Durant tot l’any 205 voluntaris han ajudat a fer possible l’acció Càritas.

IV. SENSIBILITZACIÓ I DENÚNCIA
Càritas també ha d’explicar el que descobreix en el seu treball quotidià, ja que hi ha sectors
de la societat que estan allunyats de la pobresa i els és difícil conèixer-la.
Una de les seves tasques és, per tant, denunciar als poders públics la pobresa que anem
descobrint i sensibilitzar la societat en general perquè conegui aquesta realitat, no sempre
evident. El nostre contacte amb la realitat ens obliga a informar i denunciar les injustícies
socials.
És en aquest sentit que es presenta aquesta memòria anualment i que estem presents a la
Festa de la Tardor, realitzem les vendes d’El Talleret per Nadal, Sant Jordi i Corpus.
Durant l’any 2017 hem comptat, com sempre, amb el suport dels mitjans de comunicació de
Sant Cugat, que ens han ajudat a donar a conèixer els diferents projectes que es realitzen a
Càritas.
Aquest any s’han fet 4 xerrades per escoles de la localitat.
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V. EL SUPORT DE LA PARRÒQUIA
Ja que Càritas Sant Cugat és l'òrgan solidari de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquesta
comunitat cristiana no solament lidera el suport econòmic de Càritas sinó que converteix la
Casa Abacial en l'espai compartit de totes els seves activitats: catequesi d’infants, joves i
adults, secretaria, vivenda i tot el seguit d'accions de Càritas que caben en les seves aules.
Per atendre el que sobrepassava la capacitat de la casa (magatzem, repartiment d'aliments i
menjador) la parròquia ha llogat uns baixos espaiosos i es fa càrrec del seu lloguer i
manteniment.
Els despatxos de Càritas es troben situats a la planta baixa de la Casa Abacial, donant un espai
de treball a voluntaris, una administrativa, una treballadora social i dues educadores socials.
Tres dies a la setmana s’utilitza una sala i un espai del passadís de la segona planta pel
desenvolupament del projecte del Talleret. Aquest mateix espai i una sala de catequesi
s’utilitzen per les tardes durant el curs escolar per atendre els dos grups de reforç educatiu.
Dos dies a la setmana s’utilitzen 3 aules de catequesi per atendre els projectes de conversa i
alfabetització.
Durant l’any s’utilitzen diferents sales per a la realització dels cursos del Programa Laboral i
del projecte Arrela’t.
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VI. MEMÒRIA ECONÒMICA
MEMÒRIA ECONÒMICA ANY 2017

INGRESSOS:
VALOR ALIMENTS QUE ENS HAN DONAT PER REPARTIR
DONATIUS EN EFECTIU
SUSCRIPTORS (Generals + Pis compartit + El Recer)
CAIXETA VERMELLA ESGLÉSIA
CARITAS DIOCESANA ( ajuts a famílies)
CARITAS DIOCESANA (sous i salaris)
CONVENI AJUNTAMENT SANT CUGAT
VENDES TALLERET
DONATIU LA CAIXA ‘’projecte Arrela’t’’
VALOR JOGUINES QUE ENS HAN DONAT PER REPARTIR
DONATIUS PER COMPRAR JOGUINES QUE S'HAN REPARTIT
TOTAL INGRESSOS

439.121,00 €
59.942,88 €
99.728,60 €
39.180,86 €
14.032,15 €
118.000,00 €
80.000,00 €
1.519,87 €
3.000,00 €
38.200 €
2.232,12€
894.957,48 €

DESPESES
VALOR ALIMENTS QUE ENS HAN DONAT PER REPARTIR
VALOR ALIMENTS COMPRATS I REPARTITS
TRANSPORT ALIMENTS
CARITAS DIOCESANA ( ajuts famílies)
AJUT FAMÍLIES PARRÒQUIA
TALLERET (beques)
DESPESES DE PROJECTES
SALARIS I SEGURETAT SOCIAL (Educador social – Parròquia)(*)
SALARIS I SEGURETAT SOCIAL (Personal neteja- Parròquia)
SALARIS I SEGURETAT SOCIAL (treballadores Càritas Diocesana)
EL RECER- Lloguer del local
REBOST-Beques
DESPESES PIS COMPARTIT (lloguer + despeses funcionament)
INVERSIO PER FUNCIONAMENT HORT ( Valldoreix)
BEQUES HORT ( Valldoreix)
SUBMINISTRAMENTS (aigua, gas, llum, assegurança)
MENJADOR-APATS
COL.LABORACIÓ AMB CARITAS DIOCESANA (sou substitució educadora social)
CAMPANYA UN NEN UNA JOGUINA
SALDO AL BANC

439.121,00 €
64.126,48 €
7.116,80 €
14.032,15 €
8.823,50 €
9.086,50 €
2.368,00 €
32.347,33 €
4.686,84 €
118.000,00 €
21.780,00 €
9.687,50 €
9.088,03 €
963,00 €
8.700,00 €
14.233,66 €
20.607,40 €
14.750,25 €
40.432.12 €
55.006,92 €

TOTAL DESPESES

894.957,48 €

(*)Càritas Diocesana de Terrassa aporta la despesa del sou d’una Treballadora Social des de sempre i des de l’any 2015 ha passat a
aportar els sous de dues Educadores Socials i una Administrativa.
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