
 

DES DE LA VIVÈNCIA 
 

Volem  donar a conèixer no sols la nostra tasca en aquesta època de crisi que 
estem vivint, sinó com ho viuen les persones que en són més greument afectades.  
 

La P. i  el F. ens expliquen com estan, què senten, com es troben, ... 
 

- Quina és la vostra situació actualment, a nivell econòmic, 
familiar i emocional? 

Som cinc a casa, nosaltres dos i tres fills. Actualment cobrem 426 euros de la RAI 
(renda activa d’inserció) i 262 euros de complement de PIRMI. 
Paguem 300 euros de lloguer, a part la llum, l’aigua, ... Estem “ofegats”. 
No podem comptar  amb els germans i pares.  
Sempre tenim la sensació de que falten coses a casa, pels nens, ... 
Psicològicament és difícil, i els fills viuen molt malament la situació, cada vegada 
més. Sovint el que ens fa mal és la incomprensió de la gent. 
És com una loteria, a uns toca i a altres no. I a nosaltres ens ha tocat. 
 

- Quina va ser la vostra última feina, i quan? 
El F. a finals del 2007, i la P. al 2009. Des de llavors sols hem trobat coses per 
dies , o hores. 
 

- Com veieu el vostre futur a curt i mig termini? 
“Negre”, perquè al setembre  s’acaba la RAI, i de perspectives de trobar  feina no 
n’hi ha. Però no  perdem l’esperança. 
El problema és que nosaltres “no volem ajudes, sinó treballar” 
 

- Amb quines dificultats us trobeu? 
No podem pagar les coses més necessàries. Ens costa poder moure’ns per 
buscar feina, no tenim cotxe i el transport públic és car.  
No podem tenir un ordre. Si no treballes no hi ha ordre, no hi ha obligacions, Tenir 
massa temps lliure no és bo.  

 

Trobar feina, seria  la solució. Tant és les hores, el lloc, el tipus de treball,.... 
Mentrestant per a nosaltres és important tenir alguna cosa  a fer (voluntariat, 
poder cuidar un hort, algun curs, ...) 

 

- A Càritas què hi trobeu?  
Pots venir a explicar com estàs. T’escolten i sents que t’entenen. Això no ho 
trobes a tot arreu. 
Ens agrada que ens truquin per col·laborar amb ells. Et fan sentir útil. 
 
 

“La vida és caminar i esperar, a vegades fins i tot contra tota esperança. Una vida 
sense esperança no és vida perquè l’esperança dóna sentit i vida a la mateixa 

vida. És el somni dels que estan desperts i vius. És el somni d’aquells que volen 
viure i seguir vivint. És allò que encara pot quedar després d’haver-ho perdut tot”  

(Jaume Pubill Gamisans) 
 
 

 

 



 

Acollir els altres, d’acord amb aquelles paraules de Jesús : “Tot allò 
que fèieu a cadascun d’aquests germans meus, per petit que 

fos, m’ho fèieu a mi”, sense oblidar que aquests germans  eren els 
afamats, els qui passaven set, els forasters, els malalts, els 

presoners, ...,  és la tasca de CÀRITAS. 
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LA NOSTRA TASCA 

 
PROGRAMA PERSONES 

ATESES 
VOLUNTARIS 

IMPLICATS 
 

Acollida i seguiment social 251 - 
 

Suport Psicològic 54 - 
 

Ajudes d’assistència 735 12 
 

Orientació laboral a joves 113 - 
 

Ocupa’t (intermediació laboral) 85 - 
 

Engresca’t (tallers per a joves) 38 4 
 

Reforç  educatiu 67 16 
 

Beques per a infants 38 - 
 

Sessions de mares i nadons de 0 a 3 anys 14 2 
 

Aules de llengua i cultura 42 10 
 

Animació a les residències 127 18 

Ajudant m’ajudo (implicació com a voluntaris d’alguns 

perceptors d’ajudes) 
11  

 

Formació voluntariat 57 1 
 

Donar a conèixer Càritas a infants i joves 235 1 
 

Coordinació amb altres entitats   
 

Difusió, comunicació i sensibilització   
 

 
Aquest números no són sols xifres, darrera  hi ha 1.575 PERSONES, com tu 

i com jo, que estan patint i que necessiten el nostre ajut i companyia.  

 
 

QUI HO HA FET POSSIBLE? 
 

 
 

   
 

1 a jornada completa / 2 a jornada parcial  
 
 
 

   



 
 
 

ELS NOSTRES COMPTES 
 

INGRESSOS  
Campanya de Nadal  5.144,71 
Dia de Càritas al carrer 1.583,00 
Donatius  5.213,07 
Quotes socis 19.494,80 
Col·laboracions entitats 491,00 
Col·lecta Corpus 2.121,29 
Subvencions  
Irpf (reforç escolar) 5.250,00 
Irpf (beques per a infants) 8.667,00 
Irpf (orientació joves) 7.108,33 
Ajuntament (varis) 540,00 
Ajuntament (ocupa't) 7.948,00 
Fons Social Europeu (orientació joves i ocupa't) 15.546,82 
Diputació (ajudes d'assistència) 1.250,00 
Secretaria General d'Immigració 1.200,00 
  
Total 81.558,02 
  

DESPESES  
Ajudes d'assistència 12.147,82 
Acollida i seguiment social 5.649,15 
Animació a les residències 470,76 
Aules de llengua i cultura 553,16 
Beques per a infants 5.724,18 
Reforç Escolar 5.614,18 
Suport Psicològic 1.474,23 
Orientació Laboral 10.228,61 
Engresca't 6.075,63 
Ocupa't 14.142,59 
Col·lecta Corpus per Càritas Diocesana 2.121,29 
Administració 6.050,26 
Subministraments 1.390,06 
Viatges i dietes 568,25 
Gestoria 136,00 
Despeses Bancàries 353,81 
Despeses diverses 983,60 
Comunicació 434,70 
Amortitzacions 733,87 
  
Total 74.852,15 
  

 
 

.El superhàbit de tresoreria s’ha produït gràcies, sobretot, a la bona resposta dels berguedans i 
berguedanes, i ens ajudarà per continuar  treballant  durant l’any 2012 


