
Des de Càritas Parroquial de Berga 
us presentem  tot allò que hem fet 

durant l’any 2014.

El nostre objectiu és el de donar resposta a les 
necessitats socials i econòmiques d’aquelles 

persones que ho necessiten.  

Memòria 2014Amb el cor

PARROQUIAL DE  BERGA
C/ Clavé 30

08600 Berga
Tel. 938223155

caritasparroquialberga@gmail.com

Amb la col·laboració de:

Sols es veu bé amb el cor; l’essencial és 
invisible per als ulls. (Antoine de Saint-Exupery) 

No serveix de molt la riquesa econòmica quan 
hi ha pobresa de cor. (Papa Francesc) 

Les millors i més boniques coses en el món no 
poden veure’s, no tocar-se. Han de sentir-se 

amb el cor. (Helen Keller) 

Una pena al cor deprimeix, una bona paraula 
porta alegria. (Llibre dels Proverbis 12, 25) 

Sigui quin sigui el vostre treball, feu-lo de cor. 
(Carta als Colossens 3, 23) 
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QUÈ HEM FET?

QUI HO HA FET POSSIBLE?

PERSONES ATESES

289

278 (840 bene�ciaris)

59

120 (255 bene�ciaris)

91

162

43

123

121

114

34

17

12

146

78

305

PROGRAMA

Acollida i seguiment social 

Ajudes d’assistència

Pla d’ajuda social 

Incorpora

Orientació laboral per a joves

Ocupa’t (servei intermediació laboral)

Engresca’t (tallers per a joves)

Reforç educatiu per a infants

Beques per a infants 

Servei de perruqueria gratuïta

Aules de llengua i cultura

Lletres per a tothom

Taller de costura

Animació a les residències

Ajudant m’ajudo

Donar a conèixer Càritas a infants i joves

INGRESSOS

* L’augment de professionals és deu a la concessió del Programa 
Incorpora (per part de La Caixa) i del Programa Lletres per a tothom

76 Voluntaris/àries       124 socis      6 professionals*

i tots aquells i aquelles que heu col·laborat amb aliments, 
donatius i participant en les activitats solidàries 

que s’han organitzat

ELS NOSTRES COMPTES

CAMPANYA DE NADAL(llantions, berenar)
COL·LECTES  NADAL
CAMPANYA DE CÀRITAS AL CARRER 
DONATIUS
LLEGAT
QUOTES SOCIS
COL·LABORACIONS D'ENTITATS
APADRINAMENTS 
BALLET M. ALBA
SUBVENCIONS IRPF  
reforç escolar
beques infants
programa joves
SUBVENCIONS AJUNTAMENT  
Ocupa't
SUBVENCIÓ SECRETARIA IMMIGRACIÓ
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ  
Ajudes d'assistència
SUBVENCIÓ LA CAIXA  
Incorpora
SUBVENCIÓ FONS SOCIAL EUROPEU  
Orientació i formació Laboral
PLA D'AJUT SOCIAL DEL BISBAT
COL·LECTA CORPUS per a  CÀRITAS DIOCESANA

    TOTAL

3.188,02 €
 1.339,96 €
1.712,89 €
8.195,20 €
3.000,00 €

26.425,38 €
1.647,00 €
3.862,00€
1.734,00€

  
 5.500,00 €
8.700,00 €
 4.490,00 €

 
8.187,70 €
1.050,00 €

 
6.253,28 €

 
 40.000,00 €

 
 11.662,18 €
11.681,09 €
 2.033,00 €

156.661,70 €

DESPESES

AJUDES D'ASSISTÈNCIA
CLASSES LLENGUA I CULTURA
ACOLLIDA I SEGUIMENT
LLETRES PER A TOTHOM
BEQUES A INFANTS
REFORÇ ESCOLAR
ORIENTACIÓ LABORAL
ENGRESCA'T
OCUPA'T 
INCORPORA
DESPESES PROGRAMES VARIS
ADMINISTRACIÓ
SUBMINISTRAMENTS
VIATGES 
DESPESES BANCÀRIES
COL·LECTA CORPUS per a  CÀRITAS DIOCESANA
COL·LABORACIONS A ALTRES ENTITATS
DEPESES DIVERSES
AMORTITZACIONS

    TOTAL

42.872,56 €
496,27 €

6.408,30 €
2.343,49 €

14.212,70 €
9.066,92 €
7.242,34 €

10.141,49 €
15.540,04 €
30.249,22€
1.068,05 €
6.456,18€

1.323,02 €
339,89 €
358,27 €

2.033,00 €
800,00 €

1.474,91 €
197,65 €

152.624,30 €

DINERS DESTINATS A AJUDES A BERGA DE FONS EXTERNS

BEQUES MENJADOR 
(provinents de Càritas Diocesana)             5.735,01 €
AJUDES A INFANTS 
(provinents de Fund. Amancio Ortega)     1.966,86 €
PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE
(provinents de Fund. Amancio Ortega)     1.906,68 €


