
 

CONSTATACIONS 
 

 

NOVES POBRESES 
 Cada vegada detectem  més en les famílies ateses, l’anomenada 

pobresa energètica. No encenen la calefacció, controlen diàriament la 
despesa  de llum, se’ls talla els subministraments de gas, aigua, ... 

 
FORMACIÓ 

Costa que els joves vegin la importància de formar-se per poder trobar una 
feina (no una “bona” feina). 

 
TREBALL 

Les ofertes laborals actualment són molt més especialitzades, pel que fa a la 
formació i a l’experiència requerida. 

 
CLASSES DE LLENGUA I CULTURA 

Aquest any 2010 hem aconseguit que tos els grups de les Aules de llengua i 
cultura es facin en català. Aquest ha estat el nostre objectiu perseguit des de 

l’inici del projecte. 
 

INFANTS 
Volem que l’espai de Reforç Educatiu sigui un lloc sociable, on tots aprenem, 

on tots descobrim, on tots ens emocionem. 
 

NOVES CARES DE  LA POBRESA 
Les persones ateses,  per a rebre ajudes d’assistència, cada vegada 

responen més a un perfil  marcat per: famílies joves, autòctones, en atur, 
amb recursos formatius i socials,  i fins ara mai usuàries  de Càritas. 

 
 

 

 

 
PARROQUIAL DE BERGA 

C/ Castellar del Riu 1 
08600 Berga 

Tel. 938223155 
caritasberga@terra.es 
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Càritas mira el cor de les persones, per descobrir-hi cors trencats per la 
pobresa, l’exclusió , l’atur, l’angoixa de no arribar a final de mes, de no 

trobar feina,...,  però també per trobar-hi cors plens d’esperança, 
d’il·lusió, d’alegria per viure, d’amor. 
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CÀRITAS PARROQUIAL DE BERGA 

 



 

LA NOSTRA TASCA 

 
PROGRAMA PERSONES 

ATESES 
VOLUNTARIS 
IMPLICATS 

Acollida i seguiment social 227 - 

Suport Psicològic 41 - 

Ajudes d’assistència 695 12 

Orientació laboral a joves 95 - 

Ocupa’t (intermediació laboral) 55 - 

Engresca’t (tallers per a joves) 18 2 

Reforç  educatiu 57 13 

Beques per a infants 55 - 

Aules de llengua i cultura 48 13 

Animació a les residències 134 19 

Formació voluntariat 67 1 

Donar a conèixer Càritas amb 
infants i joves 

295 1 

Coordinació amb altres entitats   

Difusió, comunicació i 
sensibilització 

  

 
 

 
 

 

   
 
    
 

    
 
 
 
 
 

1 a jornada completa / 2 a jornada 
parcial 

59 implicats més directament   (7h i 23h setmanals) 
   
 
 

  11 més que l’any 2009   95 més que l’any passat 
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COMPROMÍS, TESTIMONI I ESPERANÇA EN UN MÓN MILLOR 

motivació 

esforç 

constància 

despertar-se 

trobar-se 

emocionar-se 



ELS NOSTRES COMPTES 
 

INGRESSOS  

CAMPANYA DE NADAL 6757,32 

COL·LECTES  VÀRIES 2189,00 

DONATIUS 4888,49 

QUOTES SOCIS 20713,00 

COL·LABORACIONS D'ENTITATS 1069,05 

CAMPANYES HUMANITÀRIES 1755,13 

SUBVENCIONS IRPF  

Reforç educatiu 4050,00 

Beques per activitats 8599,31 

Orientació laboral, Ocupa’t 21346,06 

SUBVENCIONS AJUNTAMENT  

Ajudes d’assistència  662,97 

Ocupa't 7431,00 

SUBVENCIÓ SECRETARIA D’IMMIGRACIÓ 1200,00 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ  

Ajudes d'assistència i suport social i psicològic 3750,00 

SUBVENCIÓ LA CAIXA  

Engresca't 2060,00 

SUBVENCIÓ CAIXA MANRESA 3000,00 

TOTAL 89471,33 

  

DESPESES  

AJUDES D'ASSISTÈNCIA 10720,23 

TRANSEÜNTS 178,70 

CLASSES LLENGUA I CULTURA 961,24 

ANIMACIÓ A LES RESIDÈNCIES 907,96 

SUPORT SOCIAL I PSICOLÓGIC 7042,11 

BEQUES PER ACTIVITATS 5753,48 

REFORÇ EDUCATIU 4181,94 

ORIENTACIÓ LABORAL 8939,27 

ENGRESCA'T 6310,00 

OCUPA'T 15907,13 

ADMINISTRACIÓ 2123,11 

SUBMINISTRAMENTS 1047,93 

ASSEGURANÇA VOLUNTARIAT 230,10 

VIATGES 452,50 

DESPESES BANCÀRIES 324,72 

CAMPANYES HUMANITÀRIES 1755,13 

COL·LECTA CORPUS PER CÀRITAS DIOCESANA 1970,00 

COL·LABORACIONS A ALTRES ENTITATS 813,00 

GESTORIA 130,00 

DEPESES DIVERSES 1127,09 

AMORTITZACIONS 733,87 

TOTAL 71609,51 
 
El superhàbit de tresoreria que s’ha generat enguany, cobrirà el dèficit de l’any 2009 (7005,29 euros), i 
servirà per a fer front a les necessitats creixents del 2011 amb més tranquil·litat, amb la previsió de 
que disminueixin o quasi desapareguin les subvencions d’entitats públiques i entitats bancàries. 


