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Paraules del Papa Francesc als  
participants al Pelegrinatge per  
a persones vulnerables a Roma  
 
 
 
“ Per a mi una dona o un home molt pobre, però d’una pobresa diferent  
a la de vostès, és quan aquest home o aquesta dona perd la capacitat 
de somniar, perd la capacitat de dur una passió endavant. No deixin  
de somniar! El somni d’un pobre, d’una persona que no té sostre, com  
serà? No sé, però somniïn. Van somniar que un dia podrien venir a Roma,  
i el somni s’ha fet realitat. Somniïn que el món pot canviar.” 
 
 
 
“ Una segona paraula –que no s’ha dit sinó que estava en la actitud dels  
que heu parlat, i que a mi m’ha arribat al cor–. Quan el Robert ha dit en la  
seva llengua: «Et la vie devient si belle!». Què significa? Que la vida se’ns  
fa bonica, que som capaços de trobar-la bonica en les pitjors situacions,  
en les que vostès viuen. Això significa dignitat, aquesta és la paraula que  
m’ha arribat al cor. La capacitat per trobar bellesa en les coses més tristes  
i més sofertes, sols ho pot fer un home o una dona que té dignitat. Pobre sí,  
arrossegat no, això és dignitat. La mateixa dignitat que va tenir Jesús, que  
va néixer pobre, que va viure pobre, la mateixa dignitat que té la Paraula de 
l’Evangeli, la mateixa dignitat que té un home o una dona que viuen del seu 
treball.” 
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Amb la col·laboració de: 

 
 

PROGRAMES I SERVEIS
Nº TOTAL 

BENEFICIARIS
DESPESES

DINERS 

DESTINATS 

DES DE 

CÀRITAS

 DIOCESANA

Ajudes per subministraments, lloguers, ... 81 12.050,82 € 1.993,00 €

Ajudes per aliments 712 18.890,08 € 2.455,03 €

Classes de llengua i cultura 50 1.250,00 €

Animació a les residències 116 330,75 €

Seguiment i suport social 322 7.155,49 €

Reforç escolar 107 7.517,68 €

Esplai + al mes (gestionat conjuntament amb  Punt i Seguit) 49

Casal d'estiu (gestionat conjuntament amb  Punt i Seguit) 46

Gestió i seguiment d'ajudes a infants 4.770,33 €

Beques menjador 6 8.504,07 €

Beques activitats extraescolars 23 1.878,00 €

Beques material i llibres ecolars 40 2.467,67 €

Muntanyes d'Il·lusió 12

Orientació laboral 58 3.824,81 €

Projectes formatius i laborals amb joves "Engresca't" 19 5.867,39 €

Ocupa't 282 15.818,00 €

Incopora " 40.000,00 €

Excursió famílies 40 626,70 €

Taller de costura 23

Perruqueria solidària 10

Administració 452,30 €

Subminsitraments 1.499,16 €

Quilometratges i dietes 277,30 €

Despeses bancàries, comissions, ... 269,90 €

Despeses gestió i obres pisos 23.035,40 €

Col·lecta de Corpus per Càritas Diocesana 2.036,58 €

Col·laboració Pelegrinatge a Roma per persones necessitades 6 562,50 €

Varis 2.729,28 €

Amortitzacions 191,94 €

Serveis externs 2.282,22 €

Col·laboracions amb altres entitats 100,00 €

TOTAL 151.538,63 € 17.297,77 €

TOTAL PERSONES ATESES SENSE DUPLICAR 846

TOTAL BENEFICIARIS SENSE DUPLICAR 1187

INGRESSOS

Col·lecta de Nadal 1.325,00 €      

Campanya de Càritas al carrer 1.963,88 €      

Donatius 6.503,83 €      

Quotes socis 30.526,42 €    

Col·laboracions d'entitats 2.069,80 €      

Festival de Ballet M. Alba 1.105,00 €      

Concert Rotary Club Berga (Resta concert 2015) 900,00 €         

Subvenció Ajuntament (Programes socials) (Conveni  2014) 6.500,00 €      

Subvenció Ajuntament (Ocupa't) (Convenis 2014, 2015, 2016) 27.628,60 €    

Subvenció Diputació 2015 (Ajudes a famílies) 3.845,18 €      

Subvenció La Caixa (Incopora) (Prospecció i intermediació laboral) 40.000,00 €    

Subvenció Generalitat 2016 (Ajudes a famílies) 1.000,00 €      

Subvenció Generalitat 2015 (Ajudes a famílies) 10.294,20 €    

Subvenció Consell Comarcal  2015 (Ajudes a famílies) 540,00 €         

Subvenció Oficina Local La Caixa  ( Ajudes a joves) 5.000,00 €      

Subvenció a través de Càritas Diocesana (Secretaria d'Immigració) 1.250,00 €      

Subvenció a través de Càritas Diocesana  (Fons social Europeu) (Orientació i formació laboral) 14.982,10 €    

Subvenció a través de Càritas Diocesana (IRPF 2015 Reforç Escolar ) 5.500,00 €      

Subvenció a través de Càritas Diocesana (IRPF 2015 Beques per a infants) 7.200,00 €      

Subvenció a través de Càritas Diocesana (IRPF 2015 Orientació i formació per a joves) 3.400,00 €      

Col·lecta de Corpus per Càritas Diocesana 2.036,58 €      

Ingressos per arrendaments 4.620,00 €      

Retorn de comissions bancàries, interessos, ... 331,02 €         

TOTAL 180.910,87 €  

RECURSOS PERSONALS                

Núm. Total de voluntaris 70

Núm. Total de col·laboradors 22

Núm. Total de socis / donants 120

Núm. de persones contractades ( treballadora social, pedagoga, psicològues, mestra) 5


