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Des de Càritas Parroquial de Berga us presentem  tot allò que hem fet durant 
l’any 2013. 
 
El nostre objectiu és el de donar resposta a les necessitats socials i 
econòmiques d’aquelles persones que ho necessiten.   
 
 

 
 
 

 Animació als centres residencials de la nostra ciutat  
 
La tasca social d’aquest servei  ha consistit en fer visites d’animació als avis i 
àvies que es troben en els centres per a gent gran de la nostra ciutat 
(Residència St. Bernabé, Centre de Dia St. Pere de Madrona i Residència de  
Nostra Senyora de Queralt). 
 
Un grup de voluntàries han realitzat visites setmanals a aquests centres amb la 
finalitat de poder fer passar una bona estona a la gent gran que s’hi està, i fer-
los companyia. A més a més, un parell de vegades a l’any els  han ofert 
representacions teatrals musicades . 
 
S’ha dut a terme en coordinació amb els responsables de les entitats. 

 
 

 Reforç Escolar per a nens i nenes amb dificultats socials, i 
d’aprenentatge 

 
S’han atès a nens/es i joves per reforçar i afavorir el seu desenvolupament, en 
quan a coneixements, a relacions socials i en el seu creixement personal. 
 
Les activitats que s’han dut a terme són: conversa i vocabulari, lectura i 
escriptura, matemàtiques bàsiques i ajudar a fer els deures. 
 
Amb els nens/es que han  presentat problemes en l’aprenentatge, s’ha fet 
atenció individualitzada per atendre la seva dificultat concreta. 
  
També s’han treballat les àrees de comportament, hàbits i responsabilitat.  
 
 

 Beques per activitats extraescolar per a infants amb problemàtiques 
 
Aquests servei ha anat adreçat a nens i nenes que es veuen afectats per 
problemàtiques socials i familiars que afecten a la seva integració normalitzada 
i a la igualtat d’oportunitats. 
 
 
 



S’han valorat a nivell social i econòmic els infants possibles beneficiaris de 
beques per poder participar en activitats lúdiques, culturals i/o esportives. No 
tots  finalment han rebut beques. El que no ho han estat, ha estat perquè no 
han reunit les condicions familiars, socials i econòmiques que es requerien, o 
les famílies han pogut fer-se càrrec de la totalitat del cost de l’activitat. 
 
El contacte amb els centres que desenvolupen les activitats en que han 
participat els nanos  ha estat summament important, igualment  la seva 
conseqüent implicació. 
 
 

 Beques per a menjadors escolars per a infants  
 
L’objectiu és proporcionar a aquells infants pertanyents  a famílies amb 
dificultats econòmiques  un àpat equilibrat al migdia. 
 
S’han proporcionat beques totals de menjador i complement de les beques ja 
concedides pel Consell comarcal, arribant així a més nenes i nenes. 
 
 

 Beques per a llibres i material escolar per a infants  
 
L’educació és un dret per a tota la canalla, però la seva escolarització suposa 
una despesa important per a molt pares i mares que actualment tenen ja 
dificultats per a cobrir les despeses bàsiques del dia a dia. Per aquesta raó des 
de Càritas em ajudat a alumnes de les escoles de la nostra ciutat a poder tenir 
tot lo necessari per una escolarització normalitzada, i poder partir en igualtat de 
condicions que la resta dels seus companys i companyes de curs..  
 
 

 Suport econòmic i material a aquelles famílies i persones que es 
troben en una situació social i econòmica tan precària que no els 
permet cobrir les necessitats bàsiques 

 
Amb aquest servei hem intentat cobrir les necessitats més bàsiques de 
persones i famílies amb dificultats econòmiques,  a nivell de queviures, 
medicaments, ...  
 
Ha estat molt important que no ens  quedéssim sols en el donar i prou, per això 
aquestes ajudes sempre les hem acompanyat d’una acollida, d’una atenció 
individual  escoltant i donant suport emocional, per tal de poder respondre a 
totes les mancances que tenen els usuaris. 
 
Hem procurat que aquestes ajudes no es cronifiquessin, i que hagin estat sols  
puntuals per tal d’evitar una dependència de les persones beneficiàries 
respecte al nostre servei.  
 
 
 
 



 Suport i seguiment social a persones i famílies amb dificultats 
 
Hem pretès donar resposta a  la necessitat de ser atès, ser escoltat i rebre 
suport , orientació i ajuda a totes aquelles persones amb dificultats socials i/o 
econòmiques que piquen a la porta de Càritas Parroquial de Berga. 
 
 
La professional que hi ha treballat  ha intentat solventar i pal·liar aquelles 
situacions plantejades conjuntament amb la persona afectada, ja sigui amb 
recursos i serveis propis de la nostra entitat o fent derivacions a altres 
institucions especialitzades. 
 
 

 Acompanyament, orientació, suport social i laboral a nois i noies 
amb dificultats a diferents nivells 

 
En aquest programa s’han realitzat accions per a millorar les possibilitats 
d’accés a un lloc de treball dels joves que ens han demanat ajuda, la majoria 
dels quals, han presentat importants dificultats per integrar-se al món laboral 
(manca de formació, escassa o nul·la experiència laboral, manca d’hàbits 
socials i laborals, poca motivació per a plantejar-se objectius de futur, 
problemes familiars...) 
 
S’ha: 
- Concretat  itineraris  d’inserció a seguir, per a cadascun d’aquests joves.  
- Realitzat tutories per conèixer l’evolució de cada un d’ells, i acompanyaments 
laborals. 
- Coordinat la nostra tasca amb la resta d’agents socials de la zona. 
- Intentat propiciar la reflexió en aquests joves, en relació a la seva situació, 
proporcionant-los els elements necessaris per a la presa de decisions. 
 
 

 Tallers per a joves “Engresca’t” 
 
L’objectiu d’aquests és oferir un espai de formació, per a què els joves millorin 
les seves competències personals, la seva capacitat de comprensió i 
expressió, donar a conèixer l’entorn sociolaboral... 
Els tallers són semiformatius, prioritzant la pràctica i la manipulació, 
complementant-se amb altres espais que permeten treballar actituds, habilitats 
socials, temps lliure, família...mitjançant grups de reflexió i intercanvi.  
Els tallers van dirigits a joves de 16 a 30 anys en situació d’atur. 
Les temàtiques són Dependent/a de comerç, Manipulació d’aliments i 
Electromecànica de vehicles. 
 
Dins d’aquest projecte aquest any 2013 s’ha desenvolupat un sub-projecte 
“Reforma’t”, centrat en la recuperació del Parc de Llado. 
 
 



 Intermediació laboral amb empreses, Ocupa’t  

El servei Ocupa’t és un projecte en que hi estan implicats directament altres 
entitats, a més a més de Càritas Berga, són: l’Ajuntament i Creu Roja.  

L’objectiu principal del servei ha estat  posar en contacte les persones que 
estan buscant una ocupació  amb aquelles empreses que necessiten 
treballadors. Ocupa’t sempre ha treballat amb dues realitats ben diferents; 
l’empresa i el treballador.  

S’ha atès als usuaris oferint-los;  orientació laboral, itineraris personalitzats, 
acompanyament laboral i derivació de la persona cap a ofertes d’ocupació. 
 
 

 Classes de llengua i cultura per a dones immigrants  
 
En les aules de Llengua i Cultura, que s’han  ofert des de  Càritas Parroquial de 
Berga, s’han acollit dones i noies  nouvingudes amb dificultats  amb l’idioma 
per integrar-se d’una manera normalitzada. 
 
S’han  donat varis nivells  per respondre a les necessitats detectades.  
També s’ha potenciat els intercanvis culturals de forma festiva o més formal. I 
s’han ofert a les participants xerrades sobre temes d’interès com a mares i com 
a dones. 
 
 

 Formació del voluntariat  
 
La formació del voluntariat que treballa a Càritas Parroquial de Berga és 
fonamental per al bon desenvolupament de la tasca que desenvolupa. 
 
Per aquest motiu sempre que ens ha estat possible hem motivat la participació 
d’aquest en xerrades, jornades, ... 
 
La formació de la qual han pogut gaudir els nostres voluntaris i voluntàries la 
podem emmarcar en tres àmbits: 
 
- Parroquialment: els grups de voluntaris que col·laboren en cada un dels 

programes i/o serveis que duem a terme,  han participat en les reunions 
periòdiques que s’han fet, on hi ha hagut un espai de reflexió i autoformació 
conduït per la professional de referència. 

 
- Arxiprestalment: juntament amb les Càritas de l’Arxiprestat de Berga s’han 

dut a terme xerrades formatives per a tot el voluntariat centrades en  el 
coneixement de la base de Càritas, de la seva acció i de per a qui es 
treballa.  

 



- Diocesanament: s’ha participat en les Jornades Formatives que es 
desenvolupen en el nostre Bisbat per part de les Comissions per Programes 
de Càritas, com les de Voluntariat de Vellesa, etc. 

 
 

 Taller de costura 
 
El taller de costura no té sols l’objectiu de ser un lloc d’aprenentatge de les 
quatre nocions bàsiques per a cosir, sinó que principalment pretén que sigui un 
espai de relació, de fer una feina motivadora, que ajudi a les persones que hi 
participen a fer un petit parèntesi en el seu dia a dia. 
 
 

 Servei de perruqueria solidària 
 
L’any 2013 em pogut comptar  amb la col·laboració d’una perruquera 
voluntària, que una vegada a la setmana s’oferia  a tallar i arreglar els cabells 
de les persones que són ateses per la nostra entitat. 
 
L’objectiu ha estat ajudar-los a poder normalitzar una mica una cosa tan bàsica 
com el seu aspecte personal, cosa que repercuteix directa i satisfactòriament 
en la seva autoestima i en la percepció dels altres cap a ells. 
 
 

 Pla d’ajuda social 
 
Aquest pla sorgeix al Bisbat de Solsona adreçat a persones i famílies afectades 
per la crisi , que es troben en una situació  de precarietat nnoovvaa  ii  ssoobbrreevviinngguuddaa, i 
que fins ara no havien estat usuaris de cap servei social o de Càritas 

L’objectiu és ajudar a que aquesta gent no caiguin en la roda de la 
“dependència social”. I les ajudes van adreçades a cobrir: despeses 
relacionades amb l’habitatge (lloguer, hipoteca, llum, aigua, gas, 
calefacció,...¸aliments; ajuts escolars pels nens: material, llibres, excursions 
(sempre que es consideri una prioritat pel benestar dels infants); activitats 
Extraescolars per a infants (sempre que es consideri una prioritat pel benestar 
dels infants); formació per adults; microcrèdits per muntar un negoci propi. 
 

 Ajudant m’ajudo 
 
Aquest projecte es basa en implicar a usuaris dels serveis que oferim des de 
Càritas Parroquial de Berga, com a voluntaris en l’entitat. Sempre s’ha tingut en 
compte la seva motivació, les seves aptituds, i que fos acollit com a un voluntari 
o voluntària més del grup. 
 
L’objectiu és treballar l’interrelacions personals, el sentiment d’utilitat d’un 
mateix, ... 
 
 



 
 
 
 
 

 Els que hi hem treballat 
 
Càritas és una organització de persones que vivim i expressem el compromís 
amb els necessitats. 86 voluntaris i voluntàries conformen la nostra principal 
força d’acció,  complementada  amb l’activitat diària de 3 professionals. 
 

 Els socis i col·laboradors econòmics 
 
Sense la seva generositat no podríem dur a terme el nostre compromís.  
 
Són 122 les persones que han col·laborat econòmicament en el nostre treball 
per la justícia 
 
 

 Els destinataris 
 
Aquest any, la gent beneficiària del nostre treball a la ciutat de Berga ha estat 
de 2000 persones.  
Infants, persones grans,  joves, …, cada un amb la seva realitat, intentant refer 
les seves vides, a vegades buscant feina, o, senzillament, cercant algú que els 
escolti una estona.  Totes elles persones que cada dia ens ensenyen la dignitat 
que tot ésser humà es mereix. 
 
Per programes i serveis els beneficiaris han estat: 

 
Acollida i Seguiment social                      310 
Ajudes d’assistència                       944 
Pla d’ajuda social          59 
Orientació laboral per a joves                92  
Ocupa’t (Servei d’intermediació laboral)    144 
Engresca’t (Tallers per a joves)       60 
Reforç educatiu per  a infants                82  
Beques per activitats per a infants               69 
Beques per a llibres i material escolar      84 
Beques per a menjador escolar       28 
Servei de perruqueria gratuïta       96  
Aules de llengua i cultura        45 
Taller de costura                  14  
Animació a les residències              113 
Ajudant m’ajudo                  78   
Donar a conèixer Càritas a infants i joves            305 
 

 
 



 
 
INGRESSOS 
CAMPANYA DE NADAL(llantions, berenar) 2.178,86 € 
COL·LECTES  NADAL 1.526,17 € 
CAMPANYA DE CÀRITAS AL CARRER 1.904,00 € 
DONATIUS 8.123,11 € 
LLEGAT 3.000,00 € 
QUOTES SOCIS 28.738,00 € 
COL·LABORACIONS D'ENTITATS 6.642,16 € 
SUBVENCIONS IRPF   
reforç escolar 5.500,00 € 
beques infants 8.600,00 € 
programa joves 4.500,00 € 
SUBVENCIONS AJUNTAMENT   
Programes socials  8.750,00 € 
Ocupa't 13.085,26 € 
SUBVENCIÓ SECRETARIA IMMIGRACIÓ 1.200,00 € 
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ   
Ajudes d'assistència 8.313,39 € 
SUBVENCIÓ LA CAIXA   
Per a una infància i joventut amb futur 8.000,00 € 
Arranjament local 5.000,00 € 
SUBVENCIÓ FONS SOCIAL EUROPEU   
Orientació i formació Laboral 13.952,00 € 
SUBVENCIÓ CEPB 2.400,00 € 
PLA D'AJUT SOCIAL DEL BISBAT 15.069,59 € 
COL·LECTA CORPUS PER CÀRITAS DIOCESANA 2.042,00 € 
TOTAL 148.524,54 € 

  
DESPESES 

 AJUDES D'ASSISTÈNCIA 50.824,25 € 
CLASSES LLENGUA I CULTURA 688,29 € 
ANIMACIÓ A LES RESIDÈNCIES 503,44 € 
SUPORT SOCIAL I PSICOLÓGIC 6.500,90 € 
BEQUES PER ACTIVITATS 6.804,67 € 
REFORÇ ESCOLAR 7.888,30 € 
BEQUES PER LLIBRES 2.802,09 € 
ORIENTACIÓ LABORAL 7.286,06 € 
ENGRESCA'T 11.701,99 € 
OCUPA'T 14.471,35 € 
ADMINISTRACIÓ 3.973,19 € 
SUBMINISTRAMENTS 1.022,23 € 
MATERIAL CAMPANYES 466,12 € 
VIATGES 451,75 € 
DESPESES BANCÀRIES 321,81 € 
COL·LECTA CORPUS PER CÀRITAS DIOCESANA 2.042,00 € 
COL·LABORACIONS A ALTRES ENTITATS 200,00 € 
GESTORIA 144,00 € 
DEPESES DIVERSES 379,40 € 
AMORTITZACIONS 313,87 € 
PROVISIÓ DE DESPESES A JUSTIFICAR EN EL PROPER EJERCICI 15.000,00 € 
SUPERHÀBIT DE L'EXERCICI 14.738,83 € 
TOTAL 148.524,54 € 

DINERS DESTINATS A AJUDES A BERGA DE FONS EXTERNS 
BEQUES MENJADOR (provinents de Marató Tv3, Càritas Diocesana) 7.939,20 € 
LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR (provinents de Fundació Amancio Ortega) 1.945,00 € 
PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE (provinents de Fundació Amancio Ortega) 1.415,00 € 

          



 
 

REPARTIMENT DE BENEFICIARIS PER 
PROGRAMES

Acollida i Seguiment social

Ajudes d’assistència

Pla d’ajuda social

Orientació laboral per a joves

Ocupa’t (Servei
d’intermediació laboral)
Engresca’t (Tallers per a joves)

Reforç educatiu per  a infants

Beques per activitats per a
infants
Beques per a llibres i material
escolar
Beques per a menjador escolar

Servei de perruqueria gratuïta

Aules de llengua i cultura

Taller de costura

Animació a les residències

Ajudant m’ajudo
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