M EM ÒRIA 2021
El compromís i la solidaritat de tots compten
per ajudar qui ho necessita.

www.santperedoctavia.org/caritas

Càritas acull i treballa amb 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 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. Mirem de
respondre a les diverses necessitats de les persones que
se’ns adrecen i de cobrir-ne algunes amb els diferents
projectes que es duen a terme.
Durant l’any 2021 hem atès 834 llars (un total de
1.833 persones), a través dels diferents projectes i
serveis realitzats.
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Acollida i acompanyament individual
Amb aquest servei:
Creem un espai de detecció de necessitats.
Creem un espai de derivació a diversos recursos propis o
externs per a la resolució de les necessitats de les persones.
Acompanyem les persones que tenen situacions de
carència tant a nivell econòmic com personal.
Durant l’any 2021 hem atès 834 llars amb l'acollida i totes
elles, directament o indirectament, s’han beneficiat d’algun
dels nostres projectes o serveis.
S’ha de destacar que, d’aquest total de llars, 150, han estat
ateses per primera vegada. Són persones que mai s’havien
adreçat a Càritas.
Aquest servei ha suposat una despesa de 6.009 euros en
ajuts per a les famílies, aportats per la parròquia.

834
llars

1.833
persones
beneficiàries

memòria 2021- pàgina 3

Els participants
28.48%

<18 anys

Homes
45.5%

18-65 anys

Dones
54.5%

66.50%
5.02%

>65 anys
0

Tinença de l'habitatge
Propietat

33.33%

Relloguer

35.73%

Habitatge cedit
Infrahabitatge

50

75

Tipus de llar

6.96%

Lloguer
Acollida sense pagar

25

25.90%

Parella amb fills

20.62%

Monoparental amb fills
Parella sense fills

11.75%

6.12%

Persona sola

3.84%

41.01%

0 10 20 30 40 50

8.39%

Situació laboral de les persones en edat de treballar
Actiu (treballant) 14.1%
Actius fora de l'àmbit laboral
Actiu (en economia submergida)
11.3%

(jubilats, pensionistes,

estudiants, mestresses de la llar)

39,3%
Aturats
35.3%

Situació legal
Sense regularitzar
26.7%

Nacionalitat
41.4%

Regularitzada
32%

memòria 2021- pàgina 4

L'hort solidari
L’hort solidari se situa a Valldoreix, la cessió del qual la va fer l’EMD
l’any 2013. Amb la producció d’aquest hort es millora 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 a
participants de Càritas.
L’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. Un col·laborador de Càritas va setmanalment a l’hort a recollir els
productes i els fa arribar al Rebost.
Durant l’any 2021 Càritas va derivar 9 participants als quals se’ls
acompanya a nivell social. Van participar del procés productiu i van rebre una
beca de 6.793 euros per la seva participació.
Els productes entregats l’any 2021
Hi ha productes que es quantifiquen en Kg i d’altres en unitats

Bledes:
Tomàquets:
Pebrots:
Albergínies:
Carbassons:
Carbasses:
Mongeta verda:
Bitxo picant:

Enciams:

160 Kg
2.033 Kg
735 Kg
1.147 Kg
199 Kg
116 Kg
117 Kg
306 Kg

1.776 unitats

4.813 Kg en total

1.776 unitats en total
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El recer
És el local que comparteixen el menjador, l’espai de distribució
dels aliments (el rebost) i el magatzem, unificant tots els serveis
de cobertura de necessitats alimentàries.
El cost del lloguer del local ha sigut de 21.954,24 euros.

La finalitat d’aquest servei és oferir un espai pensat per a les persones on es
prioritzi l’acompanyament i la relació. 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.
Totes elles tenen un seguiment social, ja siguin derivades pels serveis socials
municipals o de Càritas.
A primera hora hi ha un servei de dutxes i bugaderia, que també està a disposició
de persones no beneficiàries del menjador, prèvia derivació de Càritas o dels
serveis socials municipals. Durant el 2021, 36 persones s’han beneficiat del
servei de dutxes i bugaderia, la majoria homes (30 homes i 6 dones)
independentment si utilitzen o no el servei de menjador.

El menjador és servei diari, de dilluns a divendres, en el qual s’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.
Quant al servei de menjador, durant l’any 2021, 42
persones han utilitzat aquest servei. D’aquestes, 34 són
homes i 8 són dones. Hem servit 3.882 àpats valorats
en 14.144,68 euros.
Després de dinar oferim un espai on la participació no és
obligatòria i on s’afavoreixen aspectes relacionals i
d’acompanyament personal.
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42
persones
ateses

El rebost
Amb aquest servei mirem de garantir un complement alimentari bàsic a les
famílies que ho necessitin i fomentar un estalvi a les famílies ateses que
tenen dificultats econòmiques.
Durant l’any 2021, 688 famílies (un total de 1.570 persones) han rebut
ajuda alimentària. D’aquestes, 561 famílies (el 81,5%) han estat derivades des
de serveis socials i, la resta, 127 (el 18,4%) des de l’acollida de Càritas. Cada
família va a buscar l’ajut quinzenalment, per un període pactat amb el/la
treballador/a social de Càritas o de serveis socials municipals, una vegada
valorada la seva situació socioeconòmica. El nombre de persones que reben
ajuda alimentària de la parròquia s’ha estabilitzat, després de l’augment
que hi va haver durant el temps àlgid de la pandemia.
Al 2021 hem repartit 7.158 lots d’ajuda alimentaria. Contenen productes de
primera necessitat de llarga conservació (llet, l’oli, farina, arròs, llegum, tonyina,
tomàquet...) I alguns productes frescos (ous, pollastre i verdures de l’hort).
Enguany, 33 famílies s’han beneficiat de lots compostos especialment
d’alimentació per a nadons. S’ha fet un especial esforç per cobrir aquesta
necessitat a totes les famílies amb infants a càrrec, d’acord amb l’estoc disponible.
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,
bledes, tomàquets, cogombres, pebrots, carbassons...
També ens trobem que 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.
Durant el 2021 s’han distribuït un total de 256.047 kg d’aliments provinents del
Banc d’Aliments, el Programa SERMA, els excedents comunitaris de la Unió
Europea, les donacions de
particulars (ciutadans, empreses, escoles...), les
compres realitzades per la parròquia, les recollides als supermercats, i els
productes de l’hort solidari.
El
repartiment
es
realitza
utilitzant
el
programa
informàtic
“eQuàliment”(*), que facilita la gestió de la tramitació dels ajuts alimentaris per
les famílies beneficiàries.
( * ) Aquesta eina

es va incorporar l’abril del 2014 amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat.

El cost d’ aquest servei ha estat de 62.800,88 euros. Gràcies a les donacions, el
valor de tots els aliments entregats ha sigut de 420.095,66 euros.
Els darrers anys l'entrega dels aliments provinents de la Unió Europea ha anat
disminuint. Aquest 2021 hem rebut 3 lliuraments per valor de 105.000 euros però
ja sabem que al 2022 en rebrem menys, ja que només faran 2 lliuraments. El futur
és incert, perquè també es preveu un canvi en la manera de donar l’ajut
alimentari. No sabem com afectarà a l'estoc de productes pel rebost, així com la
implicació econòmica que suposarà per Càritas Sant Cugat.
memòria 2021- pàgina 7

Pis d'homes

És un projecte liderat per un grup de 16 matrimonis que formen part dels
Cursets de Preparació al Matrimoni (CPM) de la Parròquia. 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 i les compres conjuntes.
El perfil d’usuaris és el d’homes beneficiaris del menjador a qui, pel pla de
treball que desenvolupem, considerem que cal millorar el seu habitatge amb
l’objectiu de reforçar, després, aspectes de responsabilitat, d’autoestima...
Els objectius del projecte són:
Garantir una estabilitat a nivell d’habitatge que permeti als homes
beneficiaris poder tenir un espai de tranquil·litat per 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.
Durant el 2021 han residit al pis 3 homes.

3
persones
ateses
El cost del projecte ha estat de 8.193,40 €
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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 protagonista 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.

S’ofereix un itinerari formatiu de Diagnòstic laboral, Orientació laboral, espai de
recerca de feina i Intermediació laboral, a més de formacions específiques en
diferents sectors professionals com el de la neteja industrial i també com a
mosso de magatzem, que es realitzen a la Seu de Càritas Diocesana de Terrassa.

Dins del programa s’ofereix l’acompanyament laboral a persones en situació
irregular, però aquestes persones no poden accedir a tots els projectes per
motius administratius de la seva documentació. Participen del diagnòstic
laboral, de l’orientació laboral i els donem eines per aprendre a buscar feina,
però no podem fer de mitjancers amb cap oferta. Tampoc poden accedir a les
formacions específiques que s’ofereixen des de la central de CDT, ja que estan
enfocades cap a la inserció laboral.

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 (Cerdanyola,
Montcada i Ripollet), Durant aquest 2021
hem atès un total de 179 persones, de les
quals, 123 són de Sant Cugat.
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179
persones
ateses
(123 de
Sant
Cugat)

Diagnòstic laboral

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 en el
món laboral.
Les sessions estan enfocades a transmetre aquestes competències i a
treballar amb els participants perquè siguin
conscients de les
competències que ja tenen i les que haurien de millorar.
A partir d’aquesta anàlisi competencial, i amb l’ajut de l’educadora, es
marca l’itinerari formatiu més adient pel participant.
Durant l'any 2021, 86 persones van participar a la formació (59 de
les quals són de Sant Cugat).

Curs d’orientació laboral
Hi participen les persones que han passat pel diagnòstic laboral i tenen ben
definit el seu sector professional. El projecte pretén ajudar-les a reactivar-se i
capacitar-se per seguir adientment els canals òptims de recerca de feina.
El curs té una durada de 4 dies i cada sessió formativa és de 3 hores. Es realitza
de dilluns a divendres.
El temari de les sessions és:
Competències personals
Currículum
Recerca de feina
Entrevista laboral
Durant l'any 2021, 49 van participar a la formació (42 de les quals són de Sant
Cugat).
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Curs atenció domiciliària

Aquest any 2021 s’ha posat en marxa el curs d’atenció
domiciliària. L’objectiu del projecte és millorar la capacitat
d’inserció laboral, concretament, mitjançant l’activitat de la cura
de la llar i les persones.
L’activitat principal del projecte és la formació en atenció
domiciliària. A més a més i de manera complementària també es
realitza un seguiment individual i tutories grupals, per tal
d’acompanyar més i millor cada procés socioeducatiu.

Els mòduls que es realitzen són:

- Cura de

gent gran
- Cura d’infants
- Cuina mediterrània
- Neteja

- Tractament

de la roba
- Prevenció de riscos
- Competències transversals
- Català

Aquest projecte dona resposta a persones tant de Sant Cugat, com
de Rubí.
Durant el curs 2021 es van realitzar 4 cursos, se’n van poder
beneficiar 39 persones (24 de les quals són de Sant Cugat).
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Intermediació laboral

Un cop la persona ha fet el Diagnòstic laboral o l’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
perquè en troben a través de les ofertes que es reben a Càritas
(normalment, en servei domèstic).
Durant l'any 2021 la borsa de treball de Sant Cugat ha
rebut 75 ofertes i se n'han pogut cobrir 32 (22, en servei
domèstic i 10 en empreses ordinàries).

32
ofertes
laboral
cobertes

Taller d’informàtica
Donem suport informàtic a les persones després de passar pel diagnòstic
laboral i el taller d’orientació laboral.
Durant el taller tenen l’oportunitat de transcriure el seu currículum a
l’ordinador i guardar-lo al seu correu personal. Si algun participant no
disposa de correu electrònic se l’ajuda a crear-ne un.
Aquest 2021 se n’han beneficiat 15 persones (14 de les quals són
de Sant Cugat).
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Formacions Específiques
A la Seu de Càritas Diocesana de Terrassa es fan formacions
específiques en el sector de la neteja industrial i com a mosso de
magatzem. Es treballen tant els continguts tècnics, com les
competències transversals i també es fan pràctiques no laborals
a empreses. El total d’hores de la formació és de 250.
Aquestes formacions estan dirigides a totes les persones que
formen part del programa laboral de Càritas Diocesana de
Terrassa de totes les poblacions del bisbat i tenen com a
objectiu formar persones en sectors professionals nous i
acompanyar-los per a una bona inserció laboral.
Durant l'any 2021, van participar a la formació un total
de 19 persones (13 de les quals són de Sant Cugat).

Espais de Recerca de Feina
S’han creat uns espais d’acompanyament a la recerca de feina. Els dimecres, de
10 h a 12 h i de 12 h a 14 h, hi ha un voluntari que dona suport individual en la
recerca de feina als participants del programa laboral.
Durant l'any 2021 van participar de l'espai de recerca de feina 10 persones (8
de les quals són de Sant Cugat).
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Conversa
Aquest projecte consisteix en la realització de classes de
conversa en castellà per tal de donar suport 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. A més de donar resposta a
la necessitat d’aprendre la llengua, el projecte també suposa un espai d’acollida
i de relació on poden familiaritzar-se amb 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 d’11 a 12 hores, els dimarts i divendres.
Durant l'any 2021 s'han beneficiat del projecte 21 persones.

Alfabetització
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 i la seva durada correspon a un
curs escolar. Els participants hi assisteixen els dimarts i divendres de 9:45 a les
11 hores.
L’educadora social coordina el projecte, que compta amb un grup de voluntaris
que imparteixen les sessions. Les classes es fan en petit grup, de manera que un
voluntari ajuda a un màxim de 5 alumnes. El projecte també dona resposta a
persones de Rubí (igual que en el projecte de Conversa).
Durant l'any 2021 hi han participat 5 persones.
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Acompanyament educatiu
L’objectiu d’aquest servei és oferir un espai de reforç escolar a nois i
noies
de secundària amb dificultats per seguir l’aprenentatge
ordinari, per tal que estiguin acompanyats en el seu procés
acadèmic i de desenvolupament personal.
L’horari és de 17 a 18:30 hores, els dilluns i els dimecres.

Un equip de voluntaris 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 2021 se n’han beneficiat 13 nois i noies.
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Un nen una joguina
L’any 2021 s’han beneficiat d’aquesta campanya 258
infants.
Eren membres de famílies que rebien atenció des de Càritas o
dels Serveis Socials Municipals, preferentment usuàries de
l’ajut alimentari.
Aquesta campanya està liderada pels joves de la Parròquia i hi
col·laboren tota la comunitat parroquial, l’Ajuntament de Sant
Cugat, nombrosos ciutadans a títol individual, així com entitats,
mitjans de comunicació, artistes i comerços de la ciutat.
El cost de la campanya ha estat de 17.684 euros.

S ensibilització i D enúncia
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 públicament 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 (quan s’ha pogut celebrar) i allà on se’ns
convida, com a la Taula de l’habitatge o a la comissió de refugi, convocades per
l’Ajuntament de St. Cugat.
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Els nostres números
(EUROS)

RECURSOS
FONTS PRIVADES
Valor dels aliments que ens han donat per repartir
Donatius en efectiu + caixeta vermella de l'Església
Suscriptors (Generals + Pisos compartit + El Recer)
Donatius de particulars, empreses i Fundacions
Aportació participants pis compartit
Càritas Diocesana de Terrassa (sous i salaris)

368.648,47
45.120,00
81.366,00
107.993,00
2.800,00
103.493,00

FONTS PÚBLIQUES
Ajuntament de Sant Cugat
Valor de les joguines que ens han donat per repartir
Donatius per comprar joguines que s'han repartit

80.000,00
16.750,00
250,00

TOTAL RECURSOS GESTIONATS

806.420,47

APLICACIÓ DELS RECURSOS
Valor dels aliments que ens han donat per repartir
Valor dels aliments comprats i repartits
Transport dels aliments
Ajut Famílies Parròquia
Despeses de projectes
Salari i seguretat social (Ed. social - Parròquia)
Salari i seguretat social (Peronal neteja - Parròquia)
Salaris i seguretat social (treballadores de CdTr)
El Recer - Lloguer del local
Rebost - Beques
Despeses del pis compartit (lloguer + funcionament)
Despeses hort (Valldoreix)
Col·laboració despeses subministrament i
manteniment (Casa Abacial + Recer: llum, gas...)
Menjador - àpats
Campanya "Un nen una joguina"
Projecte pis dones, Càritas Sant Cugat 2022
altres projectes Càritas Sant Cugat pel 2022
Col·laboració amb altres Càritas parroquials

368.648,47
51.447,19
5.945,32
6.009,00
9.111,90
34.776,00
8.133,00
103.493,00
21.954,24
8.475,00
8.193,40
8.359,74
27.506,00

TOTAL APLICACIÓ DELS RECURSOS

806.420,47

El conjunt de l'acció de
Càritas Sant Cugat

806.420,47€

segueix-nos:

www.santperedoctavia.org/caritas
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14.144,68
17.684,00
22.539,53
30.000,00
60.000,00

Agraïments
ALS VOLUNTARIS
Tots els serveis i projectes descrits en la memòria, 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.
Durant el 2021 s'han realitzat 2 formacions a voluntaris que s’oferien a
col·laborar amb Càritas, 1 formació inicial a voluntaris que començaven,
hem explicat els projectes i hem realitzat 67 entrevistes individuals. En
aquest apartat, cal destacar el compromís dels voluntaris amb una
trajectòria més llarga de servei en la formació inicial dels nous voluntaris que
es van incorporant.
L'acció que realitzen els voluntaris i voluntàries que han col·laborat en algun
moment d'enguany amb Càritas Sant Cugat és indispensable per a tirar
endavant els programes. 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 236 voluntaris han ajudat a fer
possible l'acció Càritas.

ALS SOCIS I DONANTS
Càritas Sant Cugat compta amb la col·laboració econòmica de la seva
comunitat de feligresos així com la d'altres donants i socis. Sense les seves
complicitats no es podria portar a terme tota l'activitat descrita anteriorment.
Volem agrair totes les aportacions d'entitats, empreses, famílies i persones
que col·laboren a nivell particular amb Càritas Sant Cugat així com el suport
d'institucions com l'Ajuntament de Sant Cugat, la Fundació Solé Sala i la
Fundació La Caixa.

ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS
Durant l'any 2021 hem comptat, com sempre, amb el suport dels mitjans de
comunicació de Sant Cugat, sensibles a les diferents realitats que vivim al
nostre municipi: Cugat.cat, TOT Sant Cugat, TV Sant Cugat, Sant Cugat
Magazine, Nació Digital Sant Cugat i elcugatenc.cat Tots ells ens han ajudat a
donar a conèixer els diferents projectes que es realitzen a Càritas i s’han
implicat en la difusió de les campanyes que hem anat programant.
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Agraïments
A CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA I AL PERSONAL DE LA PARRÒQUIA
Càritas Diocesana de Terrassa recolza tota l'activitat de l'acció solidària de
la nostra
parròquia, aportant a l'equip de treball tres professionals
contractats: una
treballadora social, que és la referent de Càritas a
l'arxiprestat de Sant Cugat i dues educadores socials.
També ofereix regularment cursos de formació, tant per als professionals
contractats com per als voluntaris de Càritas, a fi de seguir dotant-los d'eines
per desenvolupar la seva tasca.
L’educador social de la Parròquia, els tres professionals de Càritas Diocesana,
els voluntaris i la resta de personal de la Parròquia formen un equip
compacte que treballen amb l'objectiu de garantir el bon desenvolupament
dels programes i l'atenció de totes les necessitats que ens arriben a la
Parròquia.
Càritas Sant Cugat és l'acció social de la parròquia Sant Pere d'Octavià.
Està plenament vinculada a la seva comunitat cristiana. La seva tasca
forma part indestriable de tota l'acció pastoral de la Parròquia.
Els despatxos de Càritas es troben situats a
la planta baixa de la Casa Abacial, on hi ha
un espai de treball per a voluntaris i tècnics.
Totes
les
activitats
d'acollida,
acompanyament i formació es realitzen en
les diverses sales i aules de la casa abacial,
on bona part de la jornada es fa notòria
l'activitat de Càritas.

GRÀCIES!
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Càritas St. Cugat forma part de la Diòcesi de Terrassa

123
parròquies

53
municipis

Casa Abacial. Plaça de l’Om, 2
caritassantcugat@gmail.com
Tel. 936742907
Horari: 9 a 13 h De dilluns a divendres

Ajuda'ns a ajudar
ES96 0182 8309 5702 0154 1584
www.santperedoctavia.org/caritas
www.caritasdtr.org

