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El cor de Càritas 
batega des de fa 50 anys
Pocs dies després de la seva elecció com a successor de sant Pere, el papa Francesc va explicar que, durant el 
conclave de 2013 en què ell va resultar elegit, quan ja la votació començava a ser «perillosa», el cardenal de Sao 
Paulo, gran amic seu, es va abraçar a ell i li va dir: «Recorda’t dels pobres!» Aquesta paraula —els pobres— se li va 
quedar gravada al cap de tal manera que va determinar fins i tot el nom que ell es va escollir i la manera com somia 
que sigui l’Església: pobre per als pobres.
Endinsats de ple en el Jubileu de la Misericòrdia, us vull recordar que l’Església té aquestes bigues mestres: l’anunci 
de l’Evangeli de la misericòrdia de Déu envers tots els homes, la celebració dels sagraments i l’atenció preferencial 
pels més pobres i desvalguts, de manera que si en falta alguna, no s’aguanten i, per tant, no podem prescindir de 
cap d’elles.
En aquestes pàgines hi trobareu molta feina feta en favor dels pobres. Encara en queda molta més per fer i, a 
més, s’ha de fer ben feta, il·luminant allò que l’Església fa amb la llum de l’Evangeli. No fem aquesta feina per pura 
filantropia: ha estat Jesucrist mateix qui ens ha donat el manament de l’amor i ens ha enviat a anunciar-lo a totes 
les nacions i a totes les generacions. Aquesta feina és avui urgent: a la nostra societat, a la política, a l’empresa, a 
l’economia, a la sanitat, etc. És l’hora que tots els cristians prenguin consciència de la responsabilitat que tenen com 
a creients enmig d’aquesta societat i d’aquest món. No ens podem quedar de braços creuats davant les tragèdies 
humanitàries que ens sacsegen: els refugiats que cerquen una vida millor o els cristians perseguits i massacrats a 
l’Orient i a l’Àfrica clamen la nostra ajuda.
El cor de Càritas Diocesana de Tarragona fa 50 anys que batega. No podem deixar que s’aturi. Gràcies a tots els qui, 
dia rere dia, doneu vida a aquest cor. I una crida als qui encara no us heu decidit, sobretot als joves: cal que aquest 
cor bategui molts anys, ens hi vols ajudar? Només es tracta d’estimar, de ser misericordiós com el Pare.

Rebeu tots, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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De la caritat a la justícia
Atès que ens trobem plenament inserits dins de l’Any sant de la Misericòrdia , voldria aprofitar aquest espai 
de reflexió per tornar a insistir en l’evidència que la misericòrdia i el perdó vam sempre de la mà amb la justícia.  
L’acció de  Càritas no s’ha d’entendre tan sols com un mitjà més de l’evangelització en clau de conquesta, sinó 
com un procés d’acompanyament  per tal de compartir vida i sentiments amb els qui més ho necessitin. Amb motiu 
de la celebració dels 50 anys de Càritas Diocesana de Tarragona,  molts vàrem tenir ocasió d’escoltar en  concert  
al Teatre Metropol  el cantautor Luis Guitarra, el qual a través de les seves  últimes cançons A la intemperie,  
continua insistint en la necessitat d’esmicolar les pors i rendir-se a la justícia.  I és que   quan encara estem  patint 
els estralls socials de la crisi en moltes famílies i entorns ciutadans, veiem també  com la desigualtat, la pobresa, 
el sofriment i la injustícia continuen estan presents en la immediatesa de cada dia, en les notícies dels diaris 
i a les xarxes socials. És la cara desfavorida i menystinguda de la dignitat humana que agafa coreografies 
diverses: immigració, dones maltractades, ancians desvalguts, malalts mentals sense atenció, refugiats al 
fang de la desil·lusió, corruptes sense vergonya... I perillosament ens acostumem a la insensibilitat d’una cultura 
amoral  de la qual ens costa d’apartar-ne la vista.  Tanmateix, de manera paradoxal,  constatem també que amb 
la crisi ha crescut la solidaritat.  Però de quina  solidaritat parlem? D’aquella que tan sols anestesia les consciències 
amb un taló bancari a canvi d’exempcions fiscals?  O parlem de la solidaritat que implica compromís?  El bisbe Pere 
Casaldàliga  ho  ha reiterat en més d’una ocasió: “La solidaritat és la reivindicació de la justícia”, o si ho voleu aigualir 
amb un to més laïcista trobarem  Albert Camus  quan escriu  que “la llibertat no està feta de privilegis sinó de 
deures”. I és que  el bé comú de la pau  implica necessàriament una justícia més perfecta entre totes les persones 
i les institucions que la treballen. Perquè quan optem  per l’amor, el perdó i el lliurament als altres, la vida 
transcendeix des d’allò que  és quotidià, s’obre al Misteri i toca el que és immortal. És llavors quan realment 
la justícia triomfa.

Francesc Roig i Queralt
Director de Càritas Diocesana de Tarragona



La nostra identitat
Què és Càritas? La caritat organitzada

Càritas és l’organització sociocaritativa de l’Església
que treballa en nom de la comunitat cristiana. Les seves
accions neixen de l'anàlisi de les necessitats detectades
des del contacte amb les persones més desfavorides.
La resposta a aquestes necessitats s'organitza
a través dels projectes que porten a terme els equips
de voluntaris, amb el suport dels tècnics contractats.
Al llarg d’aquests 50 anys, Càritas Diocesana de
Tarragona ha anat canviant la seva forma de treballar
amb les persones.
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Actualment es fan servir diferents models d'intervenció
social perquè les necessitats són molt diverses. Però
el nostre horitzó és l'acompanyament, fer camí al costat
de les persones.

Assistencialisme: Cobertura de necessitats bàsiques
("Donar el peix")

Promoció: Estimulació de l'autonomia de la persona
("Ensenyar a pescar")

Acompanyament: Orientació, suport i relació
en el mutu aprenentatge ("Compartir la pesca")
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Acollida i acompanyament

El nostre Model d’Acció Social té unes característiques 
que el fan propi de Càritas. L’acollida i l’acompanyament 
són eixos vertebradors de la nostra entitat. Es tracta 
d’una actitud, però també d’un mètode i una forma de 
treballar.
Entenem la nostra acció com un diàleg entre subjectes 
on tots donem i rebem, on tots ajudem i som ajudats. 
En aquest sentit, tots  necessitem ser acollits i 
acompanyats en els nostres processos de creixement.  
L’acompanyament socioeducatiu que portem a terme 
amb les persones amb més necessitats se centra en 
el seu desenvolupament integral, tenint present totes 
les dimensions de la persona, al llarg  d’una relació 
continuada, on s’articulen la satisfacció de les 
necessitats, la cerca de sentit i la participació.
L’acompanyament als processos de creixement de 
persones i comunitats se centra més en els ‘camins’ 
que no pas en les ‘fites’, si bé té per finalitat aconseguir 
la màxima autonomia per a la persona.Planificar la 
nostra acció per tal que sigui integral ens demana 
prestar atenció a l’actitud, l’espai, el temps i 
l’organització, perquè estiguin al servei de 
l’encontre amb l'altre. 

Com que l’acompanyament també és un mètode,  ens 
requereix conèixer els aspectes bàsics de la relació 
d’ajuda, la donació de sentit i esperança i el foment 
de la participació activa, per exemple.

Claus:
Acompanyar és un “estar“ i caminar al costat, més 
que “fer” coses per l’altre. És creure en les seves 
possibilitats i donar-li el protagonisme adequat, 
sense suplir l’acció de l’altre. 

Acompanyar és una actitud. I també és un mètode.

Persona receptora                                  

Acompanyada

Atenció centrada en el problema        

La necessitat 
focalitza la relació

Persona participant

Dirigida

Atenció centrada en el problema

La integritat de la persona 
focalitza la relació
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Els Agents

El voluntariat és el protagonista de Càritas 
a l’hora de portar a terme els projectes socials. 
Per això els voluntaris, juntament amb els tècnics 
contractats, són acollits, orientats i formats per 
tal de ser incorporats al projecte més adient 
al seu perfil i ser acompanyats al llarg d’aquesta 
experiència voluntària. 

Aquest procés s’anomena “itinerari del voluntariat”.

Arxiprestats de Tarragona Centre i Perifèria
Arxiprestat de Reus
Arxiprestat del Baix Camp
Arxiprestat del Priorat
Arxiprestat de la Conca de Barberà
Arxiprestat de l'Urgell-Garrigues
Arxiprestat de l'Alt Camp
Arxiprestat del Baix Penedès
Arxiprestat del Tarragonès Llevant
Arxiprestat del Tarragonès Ponent
Serveis Diocesans

Total

TOTAL VOLUNTARIS CÀRITAS DIOCESANA 
DE TARRAGONA > 1.494

TOTAL COL·LABORADORS > 48

TOTAL CONTRACTATS CÀRITAS DIOCESANA 
DE TARRAGONA > 36

SERVEIS PROFESSIONALS > 3 

369
200
192

21
92

8
127
121
142

92
130

1.494
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Els participants

El perfil majoritari dels participants de Càritas 
continuen sent parelles amb fills, d’entre 25 i 44 anys, 
aturats i amb un nivell mínim de formació. No obstant, 
les Càritas han percebut que aquest col·lectiu ha baixat 
respecte a l’any anterior i s’ha  incrementat el de perso-
nes de més de 65 anys.  

Pel que fa a la nacionalitat, quasi el 50% de les famílies 
són autòctones. Han baixat els participants procedents 
de Llatinoamèrica i s’han incrementat els procedents del 
Magreb i nord-àfrica.

Les principals necessitats de les persones estan 
directament relacionades amb la inserció laboral.  
La manca de feina suposa una manca d’ingressos 
per a moltes famílies la qual cosa ocasiona dificultats 
econòmiques per a fer front al pagament del lloguer o la 
hipoteca, els subministraments de la llar, les despeses 
escolars, el cost dels medicaments... I tot això acaba 
provocant la necessitat de suport emocional i d’escolta 
per ajudar a totes aquelles persones que estan passant 
per una situació greu de soledat.



9



10

Programes 
i serveis

ACOLLIDA 
I ACOMPANYAMENT

La primera de les atencions que fan les Càritas 
parroquials és l’acollida. En aquest espai s’orienta 
i s’acompanya la persona i es dóna cobertura 
a les necessitats materials més urgents, com són 
alimentació, roba i subministres (aigua, gas, electricitat).

Des de fa uns anys, les Càritas parroquials han apostat 
per la millora de la qualitat en l’atenció a les persones 
necessitades i s’ha potenciat l’atenció a les acollides, 
duent a terme un seguiment a les famílies, amb més 
suport emocional i informació sobre els recursos. 
D’aquesta manera es treballa l’autonomia i les capacitats 
de cada persona.

TOTAL ATENCIONS ACOLLIDA PARROQUIAL > 82.416
TOTAL UNITATS FAMILIARS ATESES > 6.487
TOTAL PERSONES ATESES > 20.153

FILIGRANA

És un projecte adreçat a famílies i persones  amb pocs 
recursos econòmics que no poden cobrir les necessitats 
bàsiques de roba a través del mercat normalitzat.
Des dels robers es promou la solidaritat entre voluntaris 
i participants, s’acull i s’acompanya la persona, i s’educa 
en el respecte al medi ambient i en el consum responsable.

MAGATZEM FILIGRANA (TARRAGONA)
Al Magatzem Filigrana, situat al Polígon Industrial 
Francolí de Tarragona, es recull la roba procedent de 
les donacions que es fan a Càritas. Les peces de roba 
passen per un procés de selecció, rentat, planxat i 
classificació. Per poder realitzar aquesta tasca es 
compta amb voluntariat, personal contractat i persones 
amb contractes d’inserció. Posteriorment la roba es 
distribueix als diferents robers.

ROBERS FILIGRANA 
La roba es presenta als robers Filigrana etiquetada 
amb uns preus simbòlics. 
Actualment, es compta amb un total de 17 Robers 
ubicats a les següents poblacions:
Tarragona / Reus / Cambrils / Valls / Alcover / 
L’Espluga de Francolí / Montblanc / Sta. Coloma 
de Queralt / El Vendrell / l’Arboç / Cunit / Creixell /
Torredembarra / Constantí / Salou.

ATENCIONS REALITZADES > 52.540
ROBA GESTIONADA > 145.607
VOLUNTARIS > 306
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MENJADORS SOCIALS       

Els menjadors socials són espais d’acollida i atenció 
a les persones que pateixen desemparament i manca 
d’alimentació. Donen cobertura d’alimentació amb àpats 
calents, servei d’higiene personal, bugaderia i roba, a 
més de ser un espai de descans i de relació social. 

PERSONES ATESES > 4.769
ELS MENJADORS ESTAN A TARRAGONA -CAFÈ I CALIU-,
REUS I MONTBLANC

*Més informació al projecte Sense llar

SERVEI DE DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTS (SDA) 

Consisteix en un servei de les Càritas parroquials de 
la diòcesis que té com a finalitat cobrir les necessitats 
puntuals d'alimentació.
Amb els SDA es pretén oferir un servei digne i de 
qualitat, a través de la tria dels productes segons pun-
tuacions establertes, reforçant amb l’acompanyament la 
dimensió promocional i educativa.

PERSONES ATESES > 16.446
SERVEIS > 44 
I ESTAN EN PROCÉS DE FORMACIÓ > 5
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PROJECTE MOBLES I ESTRIS 

Des del projecte es gestionen totes les donacions 
de mobles, electrodomèstics i estris que els diferents 
establiments Hotelers de la diòcesi, així com altres 
donacions particulars, han volgut contribuir amb 
la tasca de Càritas.

CÀRITAS PARROQUIALS BENEFICIADES > 40
DONACIONS > 748

HABITATGE

El Projecte d’Habitatge Inclusiu pretén pal·liar la 
necessitat d’allotjament de les persones i famílies 
ateses i assegurar la seva inclusió social; la qual cosa  
requereix no solament una important disponibilitat de 
recursos humans i materials, sinó –i més important 
encara- un procés d’acompanyament individualitzat 
basat en el Model d’Acció Social (MAS) de 
Càritas. Per aquest motiu, més enllà de simples 
recursos d’allotjament, des del projecte d’habitatge 
inclusiu s’entenen els pisos com a veritables 
instruments d’inserció.

NÚM. TOTALS D’HABITATGES > 2
FAMÍLIES/PERSONES BENEFICIÀRIES  > 46



13

SERVEI DE MIGRACIÓ

És un servei d’atenció global per a les persones migra-
des de la diòcesi de Tarragona. Ofereix acollida i asses-
sorament en les seves demandes, que majoritàriament 
estan relacionades amb la tramitació de documentació, 
molt necessària per a la seva integració social, laboral i 
cultural a la nostra societat.

Les Càritas parroquials mantenen una coordinació 
continua dels casos derivats al projecte. Aquest treball 
en xarxa ens permet proporcionar una atenció global.

La sensibilització social i la formació d'agents 
(professionals i voluntaris) ocupen un lloc molt important 
en el projecte. Les accions que se'n deriven pretenen 
millorar la convivència entre les persones immigrades i 
la població autòctona, així com consolidar la coordinació 
amb l'administració, entitats socials i altres institucions 
que treballen amb el col·lectiu immigrant.

PERSONES ATESES > 242
ENTREVISTES > 340
INTERVENCIONS > 680
ALUMNA PRÀCTIQUES TREBALL SOCIAL > 1
VOLUNTARIS > 6

 

PERSONES SENSE SOSTRE  

L’objectiu del projecte és acollir i acompanyar les perso-
nes sense llar, que normalment pateixen greus proble-
mes de soledat, desprotecció familiar, addiccions....  
Existeixen diversos recursos a la diòcesi: a Montblanc 
-centre d’atenció diürna- a Tarragona - ‘café i caliu’-  
i als menjadors socials de Reus.
Són espais que proporcionen servei de menjador, 
bugaderia, dutxes; i suport psicosocial i espai 
de socialització.

ATENCIONS > 2.261

GENT GRAN

Ara al teu costat és un projecte de Càritas que 
consisteix a fer un acompanyament setmanal de dues 
hores de durada per part d’un voluntari a una persona 
gran amb la finalitat de realitzar un acompanyament tant 
dins com fora del domicili: conversar, escoltar, llegir, 
compartir aficions,  jugar a jocs de taula...  assistir a 
actes festius, passejar, anar al cinema, acompanyar 
al metge, ...

PERSONES ATESES > 67
A TARRAGONA I TORREDEMBARRA
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PROGRAMA LABORAL

El programa laboral diocesà està conformat pels di-
ferents projectes i serveis de formació ocupacional, 
orientació, intermediació laboral i economia social que 
es porten a terme en les diverses Càritas parroquials de 
la nostra diòcesi. 

Orientació laboral (ORLA)
El projecte assessora els participants en l’elaboració del 
seu perfil laboral per tal d’optimitzar la seva recerca 
de feina.

PARTICIPANTS > 190
INSERCIONS LABORALS > 3

Cursos de formació 
Oferim cursos de formació bàsica i altres de formació 
específica. La formació bàsica s’adreça fonamentalment 
a incrementar l’autonomia personal. Hi ha cursos de 
costura, llengües –castellà i català-, guitarra, habilitats 
socials bàsiques, etc.

ALUMNES > 312

Els cursos de formació específica 
Estan orientats a la formació ocupacional: d'electricitat, 
informàtica, cuina, etc.

ALUMNES > 70
INSERCIONS LABORALS > 2

Intermediació laboral
Les accions d’intermediació posen en contacte 
les persones sense treball amb les famílies
que n’ofereixen. Bàsicament se centren en el servei
domèstic i en la cura de persones dependents.

PARTICIPANTS > 574
INSERCIONS LABORALS > 277 
ECONOMIA SOCIAL (FILIGRANA) > 10

Agents implicats:

VOLUNTARIS > 20
TÈCNICS CONTRACTATS > 35

ASSESSORAMENT EXTRAJUDICIAL

Càritas Diocesana de Tarragona té un conveni amb els 
col·legis oficials d’advocats de Tarragona i Reus. Aquest 
servei assessora extrajudicialment les persones que ho 
necessiten. Els lletrats col·legiats col·laboren de manera 
voluntària, gratuïtat i anònima.

PARTICIPANTS > 10
LLETRATS DEL COL·LEGI DE TARRAGONA I REUS > 10
VOLUNTÀRIES COORDINADORES > 2

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

El servei que s’ofereix consisteix en sessions de psi-
coteràpia dinàmica breu intensiva, tècnica en la qual 
es contempla l’ésser humà des d’un vessant global i 
profund.
L’objectiu de la tècnica de “Psicoteràpia Dinàmica Breu 
Intensiva” és ajudar a la persona a prendre consciència 
dels seus veritables sentiments, a afrontar i rectificar 
el comportament emocionalment inadequat, que és la 
causa dels seus problemes actuals.

PERSONES ATESES > 6
TOTAL DE VISITES > 18
ASSESSORAMENTS A CÀRITAS > 2
VOLUNTARIS > 1
PSICOTERAPEUTA > 1
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FAMÍLIA, INFÀNCIA I JOVENTUT 

Alguns projectes que es realitzen en aquest àmbit són:

Llet i farinetes
Acull mares joves amb mancances econòmiques, 
socials i afectives. Reben llet i farinetes, sota prescripció 
mèdica per a la correcta alimentació del nadó. 
A més, es procura atendre també les seves necessitats 
emocionals i humanes. 

MARES ATESES > 70

A REUS

Suport  pedagògic 
És un  espai de reforç per a infants. Els nens, entre tres 
i cinc anys, van a la ludoteca, on el joc esdevé una 
dinàmica de treball. El servei està pensat com a suport 
a la convivència i a la millora de la relació familiar, oferint 
un espai per al desenvolupament integral de les nenes 
i nens.

ALUMNES > 97
A REUS

Som-hi tots
Reforç escolar: té com a objectiu atendre i donar suport 
a infants entre sis i dotze anys procedents de famílies 
on hi ha signes de fracàs escolar, absentisme, baix nivell 
cultural dels pares i escassa valoració de la importàn-
cia de l'educació. Són nens de primària amb problemes 
d’aprenentatge en algunes matèries o que es troben en 
situació de risc d’exclusió social. A partir dels sis anys, 
a més de l’ajuda escolar aprenen informàtica. 

PARTICIPANTS > 69

Sortim: és un espai d’educació al carrer. Pretén fomentar 
la continuïtat en la formació dels infants i adolescents  
amb alts índexs d’absentisme escolar. 

PARTICIPANTS > 80

Renda mínima (PIRMI)
La Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) és un recurs que té 
com a objectiu oferir l’autonomia imprescindible per a 
persones que pateixen greus dificultats de subsistència.  
Està gestionada de forma coordinada pels departa-
ments de Treball i Acció social i ciutadania de la Gene-
ralitat des de l’any 1990. Càritas fa l’acompanyament 
i seguiment de les persones que es poden acollir a 
aquest programa.

TRAMITACIONS > 8

Horts socials 
Els horts socials ofereixen una activitat ocupacional que 
reporta un benefici tangible en l’obtenció d’aliments per 
autoconsum, transferint i facilitant a les famílies bene-
ficiaries una participació i responsabilitat directa en la 
realització i evolució del projecte.

FAMÍLIES PARTICIPANTS > 13
A MONTBLANC
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BEQUES MENJADOR 

El projecte de beques menjador  complementa 
els ajuts que dóna l’administració en les situacions 
en què els infants pateixen necessitats de nutrició dins
d’un context familiar de crisi econòmica. 
El projecte compta amb l’ajut econòmic de Càritas
Catalunya, d’algunes de les famílies dels infants 
beneficiats i de Càritas diocesana.

NENS > 104
FAMÍLIES > 58
ÀPATS > 4.535

INSTITUT DE MICROCIRURGIA 
OCULAR - IMO

La Fundació IMO ha ofert atenció oftalmològica al 
col·lectiu en situació de risc i de vulnerabilitat social a 
la nostra diòcesi de Tarragona. En l’any 2015 ha desen-
volupat la campanya de detecció precoç de problemes 
oculars en la infància desfavorida del barri Bonavista 
de Tarragona en concret a les dues escoles del barri – 
Bonavista i Joan XXIII –, amb la col·laboració de Càritas 
Catalunya i Càritas Diocesana de Tarragona que ha 
traslladat a la Fundació IMO la necessitat d'endegar 
l’actuació del projecte.

REQUEREIXEN SEGUIMENT MÈDIC EN 1 ANY > 47
REQUEREIXEN SEGUIMENT MÈDIC EN 6 MESOS > 45
NECESSITEN ULLERES > 28 (CONTRIBUCIÓ DE CÀRITAS
DIOCESANA DE TARRAGONA)
NECESSITEN OCLUSIÓ > 6
DERIVACIÓ A L’IMO > 5
TRACTAMENT MÈDIC > 3
CASOS TRACTATS I INTERVINGUTS AMB CIRURGIA > 2
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EMPRESES AMB COR

El programa d’Empreses amb Cor es va iniciar l’any 2014 
i desenvolupa un innovador programa de col·laboració 
amb les empreses o entitats amb la finalitat d’implicar 
els agents econòmics en el desenvolupament 
del benestar social. 

ARXIPRESTATS REPRESENTATS –EMPRESES AMB COR
ALT CAMP > 11
BAIX CAMP > 14
REUS > 8
SERVEIS DIOCESANS > 3
TOTAL EMPRESES CONTACTADES > 36
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Serveis
Diocesans

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL

ACOMPANYAMENT A LES CÀRITAS 
PARROQUIALS

Els tècnics socials tenen com a funció principal acom-
panyar els equips de persones voluntàries de les Càritas 
Parroquials. Això vol dir estar al seu costat per oferir 
suport, orientació, assessorament i formació, així com 
activar, desenvolupar, valorar i millorar els diferents 
projectes que s’executen a les Càritas parroquials, 
segons els criteris del Model d’Acció Social.

ASSESSORAMENTS TÈCNICS >  2.079 
REUNIONS AMB ELS EQUIPS DE LES CÀRITAS PARROQUIALS > 320 
REUNIONS PER DIAGNÒSTICS FORMATIUS >  50

Per a realitzar la nostra tasca també cal que ens reunim 
i coordinem tant internament com amb altres profes-
sionals de les entitats amb qui tenim relació, així doncs, 
segons els diferents nivells de coordinació realitzem:

FORMACIÓ I VOLUNTARIAT

L'acció de Càritas es porta a terme fonamental-
ment amb els voluntaris, organitzats en equips, i amb 
l'acompanyament d'un tècnic de referència. Per això la 
formació i l’apoderament del voluntariat esdevé molt 
important, tant si treballen  a les Càritas parroquials com 
si ho fan en projectes d'acció més específics.  
El Pla de Formació  contempla, per a les persones que 
treballen a Càritas, un horitzó que s’adapta a les 
necessitats formatives que surten del contacte amb 
la realitat social i les experiències que afecten al propi 
voluntari. Està organitzat en tres vessants: 

— Formació bàsica.
— Formació específica. 
— Formació contínua o permanent. 

La línia transversal i prioritària desenvolupada aquest 
any ha estat l’acollida i l'acompanyament 
de les persones. 

CÀRITAS DIOCESANA DE TARRAGONA
CÀRITAS ESPANYOLA
CÀRITAS CATALUNYA
ADMINISTRACIÓ i ALTRES ENTITATS

44
10
24
82

14
6
5
14

TIPUS TROBADA /REUNIÓ sessions   assistents



19

Altres accions desenvolupades:

— Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de 
Càritas Diocesana s'han desenvolupat diferents convo-
catòries que han fomentat el sentiment de pertinença i 
d'identitat del voluntariat i han vehiculat la forma d’agrair 
la seva labor.

— La Jornada Diocesana del Voluntariat (Tarragona, 21 
de novembre) va tenir com a lema: “El dinamisme de la 
caritat: servir, acompanyar i defensar” i com a ponent a 
Sebastián Mora, Secretari General de Càritas Espanyola. 
Comptarem amb l’assistència de 200 persones.

Xarxa formativa confederal:

— En l’àmbit de Càritas Catalunya voluntaris i contrac-
tats han assistit a diferents sessions formatives. Les te-
màtiques s’han centrat en: el coneixement del programa 
informàtic laboral utilitzat, l’ocupabilitat per competèn-
cies, la legislació sobre el voluntariat i com ens afecta 
a Càritas i la integració de les persones immigrades 
(Jornada sobre La construcció de la identitat i els 
processos d’integració, on assistiren sis persones). 

— Hem accedit a diversos espais de reflexió i forma-
ció de Càritas Espanyola: la preparació del “Portal del 
Voluntario”, la Trobada Confederal d’Acollida i Acompan-
yament a les  Càritas Parroquials (“Educando la mirada 
hacia el futuro”) i les diferents formacions ofertes en 
el marc de les Escoles de Primavera i d’Estiu. També 
companys de CE ens han donat suport en formacions i 
trobades organitzades a casa nostra.    

Treball en xarxa amb d’altres entitats: 

— Càritas pertany a la Federació Catalana del Volunta-
riat (FCVS). Participem habitualment a les reunions men-
suals que es convoquen i a les activitats, normalment 
fires, que es programen per fer és visible la tasca soli-

dària que portem a terme les entitats socials. Vehiculem 
entre nosaltres les ofertes de voluntariat. Difonem les 
propostes formatives territorials que s'endeguen des de 
la FVCS.

Contactes amb diferents organismes:

— Amb motiu de diferents propostes formatives hem 
mantingut contacte amb els Serveis Socials, el Col·legi 
Oficial de Treball Social de Tarragona i el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, fonamentalment per temes lligats 
al fet migratori i les situacions socials que comporta. Per 
altra banda, amb el Centre d’Humanització de la Salut, 
dels Religiosos Camils, ens hem coordinat per a organit-
zar el Curs de Relació d’Ajuda.  

COMUNICACIÓ 

El Departament de Comunicació de Serveis diocesans 
té com a objectiu principal promoure la circulació de la 
informació a la diòcesi, tant interna com externa, d’una 
forma ràpida i fluïda. 

La comunicació interna es porta a terme a través dels 
diferents mitjans de comunicació dels quals disposa, 
fonamentalment del web propi  i de les noves xarxes 
socials- facebook i twitter. 

Per dur a terme aquesta tasca, el departament 
procura:

 — Estar al corrent de l’actualitat i conèixer amb precisió 
i promptitud les notícies importants que es publiquen de 
l'organització i d'altres temes d’interès relacionats amb 
Càritas.
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— Posar en coneixement de totes les Càritas parro-
quials aquesta informació per tal de millorar la nostra 
tasca de comunicació i sensibilització a la comunitat 
i a la societat en general.

— Millorar la interactivitat entre les persones de Càritas, 
promoure la seva participació en esdeveniments socials 
i culturals i afavorir la identificació de les persones amb 
l’entitat.

La comunicació externa es realitza mitjançant un con-
tacte constant amb els diferents mitjans de comunicació 
social des del qual fem arribar a l'opinió pública els pro-
jectes i les necessitats més importants de l'organització 
amb l'objectiu d'aconseguir la major implicació possible 
de la societat. Per això:

— Atenem als mitjans de comunicació (premsa, ràdio 
i televisió) quan ells ens demanen informació, i la fem 
arribar de forma fluida, àgil, precisa, coherent i veraç.

— Transmetem als mitjans els temes en els que estem 
treballant: a través de la nostra secció fixa al Diari de 
Tarragona - la Finestra solidària- i de Notes de premsa.

— Assessorem als portaveus perquè a través d'ells 
la informació arribi de la forma més idònia a l'opinió 
pública.

— Procurem la coherència de tots els missatges que 
es projecten des de Càritas.

A més, el departament de comunicació ajuda i assesso-
ra les Càritas parroquials a fer la difusió de les accions 
que realitzen al seu territori i supervisa les seves xarxes 
socials i blogs.

Presència als mitjans de comunicació

PREMSA > 255 PUBLICACIONS
PREMSA DIGITAL> 27 
RÀDIO > 30 
TELEVISIÓ > 18 

TOTAL > 330 SORTIDES 

SENSIBILITZACIÓ

Pel que fa a la sensibilització, el departament fa difusió 
de totes les campanyes institucionals:

— Maig. Campanya de l’IRPF
— Juny. Campanya del Corpus
— Novembre. Campanya de les persones sense llar
— Desembre. Campanya de Nadal
— Gener. Campanya de Migracions

I a més de sensibilitzar d’aquestes campanyes 
a les Càritas parroquials ho fa a la societat a través 
de la carpeta didàctica.
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A més, el departament de comunicació s'encarrega de 
donar a conèixer les situacions d'emergència que sor-
geixen en els països del Tercer Món (informació  que ens 
arriba a través de Cáritas Española).

També és present en fires (la més recent, la fira TAST 
a Rambla Nova de Tarragona, organitzada per la FCVS- 
Federació Catalana del Voluntariat Social-) i ajuda a les 
Càritas parroquials en la presentació i sensibilització de 
les seves, al seu territori.

BIBLIOTECA

Serveis diocesans compta amb una biblioteca que ofe-
reix un espai de consulta i estudi intern. El departament 
de comunicació controla l’entrada i la sortida dels llibres 
i del seu manteniment.

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ     

Els departaments de Secretaria i Administració dels 
Serveis Diocesans de CDT estan al servei de totes 
les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals, 
per treballar, junt amb l’Equip directiu, per l’òptim 
funcionament de la institució i de tots els seus 
programes i projectes.

CÀRITAS A LES QUALS ES PORTA LA COMPTABILITAT > 23
VISITES A LES CÀRITAS PER COMPTABILITAT > 32

DURANT TOT L’ANY ES PORTA A TERME UN SEGUIMENT 
DE MANERA CONTINUADA DE LES DIFERENTS CÀRITAS 
I COMPTABILITATS.

VOLUNTARIS > 7

DEPARTAMENT DE SECRETARIA  - 
EQUIP DIRECTIU    

ARXIU: ENTRADES REGISTRADES > 1.568
               SORTIDES REGISTRADES > 594

REUNIONS: 
- EQUIP DIRECTIU >36
- ASSEMBLEA DIOCESANA > 1
- CONSELL DIOCESÀ > 3
- JORNADES DIOCESANES DE VOLUNTARIAT > 1
- ALTRES >38

MEMÒRIA DIOCESANA > 1

VOLUNTARIS > 7
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Arxiprestats

Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

1.633

27

1.660

48

3

1

8

12

60

21

2

155

12

41

17

9

19

6

6

34

44

5

21

214

7.546

57

31

5

6

1

7.646
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Àmbit   d’intervenció
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Arxiprestat de Tarragona Centre
Acollida parroquial

Persones ateses

749

Persones Beneficiades

1.967   

Voluntaris

Homes
Dones

Total

38
102

140
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

1.090

1.090

27

1

8

1

37

1

2

1

8

15

1

28

4.908

8

223

1.061

1.922

8.122
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Arxiprestat de Tarragona Perifèria
Acollida parroquial

Persones ateses

703

Persones Beneficiades

2.518    

Voluntaris

Homes
Dones

Total

21
55

72
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

1.490

1.490

1
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53

43
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191

15.954

774
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Arxiprestat de Reus 
Acollida parroquial

Persones ateses

1.126

Persones Beneficiades

3.895   

Voluntaris

Homes
Dones

Total

46
56

102
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

1.537

1

 

1.538

1
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3

6

8

3

56

18

47

8

4

 

29

11

3

193

8.310

264

12
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20

 

 

8.624
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Arxiprestat del Baix Camp
Acollida parroquial

Persones ateses

857

Persones Beneficiades

2.668

Voluntaris

Homes
Dones

Total

40
119

159
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

63

63

2

2

1.300

1.300
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Arxiprestat del Priorat
Acollida parroquial

Persones ateses

63

Persones Beneficiades

192   

Voluntaris

Homes
Dones

Total

5
16

21
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

280
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Arxiprestat de la Conca de Barberà
Acollida parroquial

Persones ateses

183

Persones Beneficiades

604

Voluntaris

Homes
Dones

Total

40
21

61
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

14 
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Arxiprestat de l'Urgell / Garrigues
Acollida parroquial

Persones ateses

14

Persones Beneficiades

24   

Voluntaris

Homes
Dones

Total

1
7

8
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

287

1

288
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Arxiprestat de l'Alt Camp
Acollida parroquial

Persones ateses

328

Persones Beneficiades

1.136

Voluntaris

Homes
Dones

Total

23
104

127
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

2.179
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Arxiprestat del Baix Penedès
Acollida parroquial

Persones ateses

1.366

Persones Beneficiades

3.798   

Voluntaris

Homes
Dones

Total

39
82

121
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

1.130

3
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Arxiprestat del Tarragonès Llevant
Acollida parroquial

Persones ateses

516

Persones Beneficiades

1.732

Voluntaris

Homes
Dones

Total

32
110

142
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Acollida, escolta, orientació

Gestió i tramitació

Alimentació

Alimentació infantil

Roba/calçat/estris

Habitatge (subministres, reparacions)

Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament)

Salut (medicaments, òptica, ortopèdia, dentista)

Salut (higiene, bolquers)

Assessorament jurídic/legal

Treball

Formació

Transport i desplaçaments

Altres

Total

1.399
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Arxiprestat del Tarragonès Ponent
Acollida parroquial

Persones ateses

582

Persones Beneficiades

1.619   

Voluntaris

Homes
Dones

Total

18
74

92
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Fets 
destacables

INAUGURACIONS

Montbrió del Camp inaugura nova 
seu a la plaça de Sant Antoni

Gener. Càritas de Montbrió del Camp va inaugurar els 
seus locals a la plaça de Sant Antoni, just al costat de 
l'ermita de Sant Antoni de la localitat. 
La nova seu té aproximadament 100 m2 i compta amb 
tres espais ben definits en els quals es desenvolupen 
els projectes d’acollida, servei de distribució d’aliments i 
magatzem.
Segons el responsable de la Càritas parroquial, Anton 
Francesch, “els locals estaven en una situació molt 
precària i eren molt reduïts en proporció a l’augment de 
les persones que estem atenent. Actualment, la Càritas 
ajuda a 51 famílies del municipi”.
L’arquebisbe, Jaume Pujol, va destacar el paper dels 
voluntaris que formen part de la comunitat parroquial 
i que es preocupen dels més necessitats de la nostra 
societat amb mirada cristiana.
El director de Càritas Diocesana de Tarragona, 
Francesc Roig, va destacar que Montbrió és un més dels 
que s’han sumat a formar part del projecte de Servei de 
Distribució d’Aliments (SDA) de Càritas.

Torredembarra inaugura la seva 
seu a Camp vell

Juny. Càritas parroquial de Torredembarra va inaugurar  
una nova seu al carrer Camp Vell, 14. Uns nous espais 
que han estat possible gràcies a la donació que Maria 
Farré Gual va fer a favor de Càritas.
L’acte inaugural va començar a les set de la tarda amb 
la celebració de l’Eucaristia a la parròquia de Sant Pere 
Apòstol. Seguidament, voluntaris, treballadors i 
participants de Càritas es van apropar a la nova seu per 
tal de compartir l’acte d’inauguració i benedicció dels 
nous locals.
Segons el responsable de la Càritas parroquial, 
Esteve Morros, “aquests nous espais oferiran, a més 
dels serveis que fins ara s’estaven realitzant com el ser-
veis d’acollida, el Servei de distribució d’aliments (SDA) , 
Filigrana, i el Magatzem de la Llar, la possibilitat de fer 
front als reptes pendents, com disposar de més espai 
per a l’atenció i acompanyament així com potenciar  
la formació per tal d’ajudar a les persones en el seu 
desenvolupament integral”, va dir.
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Nova Càritas parroquial 
de la Pobla de Montornès 

Juny. Càritas parroquial de la Pobla de Montornès va 
inaugurar  la seva seu amb la presència de voluntaris, 
participants i treballadors de Càritas, així com de 
diversos representants del consistori municipal i dels  
serveis socials del Consell Comarcal.
La Càritas parroquial té uns locals que compten amb els 
principals serveis de Càritas: l’acollida, l’SDA (servei de 
distribució d’aliments) i el rober.

AJUDES A LA INFÀNCIA

50 nens gaudeixen d’una setmana 
de futbol al Complex Esportiu Futbol Salou

Juliol. Càritas Diocesana de Tarragona va signar un 
conveni de col·laboració entre l’Obra Social La Caixa, 
el Complex Esportiu Futbol Salou  per tal que 50 nens 
d’entre 6 i 16 anys poguessin gaudir de les beques que 
concedeix l’Obra Social “La Caixa” per al Campus del 
“Complex Esportiu Futbol Salou amb Coca-Cola“. 
Les beques van durar dues setmanes, del 20 al 24 de 
juliol i del 27 al 31 de juliol, que es van repartir en dos 
grups de 25 nens/es cada setmana.

Campanya de recollida solidària 
de llibres i material escolar

Agost. “Recollida solidària de material escolar” 
va ser una campanya organitzada per Parc Central i 
Càritas Diocesana de Tarragona en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Tarragona per tal d’ajudar les famílies 
amb més dificultats i les escoles que ho necessitin.
Càritas es va encarregar de distribuir el material escolar 
i llibres nous a les escoles dels barris de ponent en
funció de les necessitats detectades.
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Revisions oculars a Bonavista

Novembre. El programa Operació Visió, desenvolupat 
per la Fundació IMO, juntament amb Càritas Catalunya, 
va arribar a les escoles Joan XXIII i Bonavista de 
Tarragona per fer revisions oculars gratuïtes a 150 
nens d’aquest barri.
Aquest projecte demostra que apostar per la prevenció 
de la salut ocular infantil, en període de formació durant 
la primera dècada de vida, és apostar per la qualitat de 
vida dels nostres infants, sobretot per les famílies amb 
una  situació  social i econòmica  més difícil.

LABORAL

Conveni de col·laboració 
entre Endesa i Càritas  

Gener. La Fundació Endesa i Càritas Diocesana de 
Tarragona van signar un conveni de col·laboració per a la 
realització d’un projecte que té com a objectiu principal 
la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
Aquest projecte consisteix en la impartició d’un curs for-
matiu “Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions 
electrotècniques i de telecomunicacions en edificis” 
a un grup de 16 persones en situació d’atur per tal 
de millorar la seva qualificació professional. 
El perfil dels seleccionats per aquest projecte van 
ser persones entre 40-50 anys amb greus dificultats 
per incorporar-se al mercat laboral.
El programa formatiu, que va tenir una durada de 500 
hores (380 de formació tècnica i 120 de formació 
transversal), es va dur a terme a l’Institut Comte 
de Rius de Tarragona.
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Aniversari 
dels 50 anys

Inauguració 

L’acte inaugural del 50è aniversari de Càritas diocesana de 
Tarragona es va dur a terme el dissabte 30 de maig amb la 
celebració de l’Eucaristia a la Catedral de Tarragona, pre-
sidida per l’Arquebisbe, Jaume Pujol,  i concelebrada per 
Mn. Santiago Soro, delegat episcopal; i tots els preveres 
que han estat delegats durant els darrers cinquanta anys. 
El Cor i l’Orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona 
van  interpretar i acompanyar els cants de l’assemblea. 
A l’acte hi van assistir més de dues-centes persones.
Seguidament, al Centre Tarraconense El Seminari, va tenir 
lloc l’acte acadèmic amb la conferència de Xavier Casa-
novas, director de Cristianisme i Justícia – Fundació Lluís 
Espinal, sobre el tema Cinc grans reptes socials per a un 
món ferit, globalitzat i canviant.

Conferència i exposició 
“50 anys al teu costat”

Amb motiu de la celebració dels actes del 50è aniversari 
de Càritas Diocesana de Tarragona, Oscar Mateos, pro-
fessor de la Universitat Ramon Llull i responsable de l'àrea 
social de Cristianisme i Justícia va oferir el 21 d'octubre a 
l'Antiga Audiència de Tarragona una conferència sobre el 
tema: Cap a un nou model social: horitzons i propostes.

Seguidament, es va inaugurar l’exposició de Càritas: 50 
anys al teu costat. Una petita mostra dels quatre cors de 
l’anagrama de Càritas plasmats en les quatre dimensions 
de l’amor caritatiu: La dimensió eclesial,  l’organitzativa, la 
solidària i la d’acollida i d’acompanyament. Textos, cartells, 

revistes, audiovisual, memòries, díptics, documents i llibres  
que s’han anat exposant de manera itinerant als arxipres-
tats de la diòcesi de Tarragona com a tast del molt que 
s’ha fet al llarg de cinc dècades.  

Els reptes de Càritas

Mn. Ramon Bufí i Puigoriol, delegat episcopal de Càritas 
Vic va oferir el 4 de novembre una conferència a l’Antiga 
Audiència de Tarragona sobre Els Reptes de Càritas.
Segons el delegat, “celebrar el 50è aniversari és un regal. 
Durant aquests anys les Càritas parroquials i diocesanes 
han fet una tasca extraordinària, accentuada aquests 
darrers temps a causa de l’augment de la pobresa. Tenim 
una història creixent en qualitat i quantitat. Compte, però, 
amb tota aquesta història, en no morir d’èxit i ens quedi un 
vestit ben tacat i poc presentable”.

Jornada Diocesana del voluntariat  

La Jornada Diocesana del voluntariat de Càritas de 
Tarragona es va celebrar el passat 21 de novembre al 
Centre Tarraconense El Seminari amb la presència de 
quasi dos-cents  voluntaris de tota la diòcesi. Sebastián 
Mora, secretari general de Cáritas Española va oferir la 
xerrada El dinamismo de la caridad: servir, acompañar y 
defender.
A continuació, la jornada va prosseguir amb grups 
de treball que van debatre sobre la identificació dels 
reptes a les Càritas de base i la posada en comú. Des-
prés del dinar de germanor es va celebrar l’Eucaristia, 
presidida per Mn. Joaquim Fortuny, Vicari general de 
l'Arquebisbat.
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Concert solidari

Dins dels actes previstos amb motiu de la celebració 
del 50è aniversari de Càritas Diocesana de Tarragona, 
el divendres 11 de desembre, a les 19’30 h. va tenir 
lloc un concert solidari al Teatre Metropol. L’acte va 
comptar amb dues actuacions: la primera a càrrec  de 
Luis Guitarra amb Carmen Sara i la segona a càrrec 
del grup Canta la teva fe. Aquests artistes  van ser els 
encarregats d’animar els assistents amb la seva música 
plena d’harmonia, ritme i melodia. L’entrada va ser lliure, 
limitada només  a l’aforament de la sala, i amb  aportació 
econòmica de caràcter voluntari.
Els artistes convidats van presentar cançons i 
narracions que van ser creades  amb l’objectiu de 
sensibilitzar, denunciar i evangelitzar el món sencer  
i que han estat inspirades en històries d’amor, 
de marginació i d’afecte.
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Moviment
econòmic
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VULL SER SOCI

Import ...................................                 mensual            trimestral           semestral           anual

DOMICIALIACIÓ BANCÀRIA

Banc / Caixa:

Adreça entitat bancària:

Entitat: ........................... Oficina: .............................. DC: ...................... Número de compte: ................................................................................

Senyors, prego que fins a nou avís i amb càrrec al meu compte paguin els rebuts que els seran presentats per

Càritas Diocesana de Tarragona.

Data: ...........................................................................     Signatura:

Els donatius a Càritas desgraven en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l’Impost de Societats

Com fer-se soci
i/o col·laborador

VULL FER UN DONATIU 
en efectiu, amb un taló o per transferència bancària als números de compte
corrent de Càritas Diocesana de Tarragona:

- CatalunyaCaixa: ES42  2013-3010-41-0210434468
- Caixabank “la Caixa”: ES24  2100-0272-39-0200105916
- Banco Santander: ES41 0049-2601-04-2716961420 

Nom: ......................................................... Cognoms: ........................................................................................ NIF: ..............................................

Domicili: ............................................................................................................ Núm: .............. Pis: .............. Porta: ................ 

C.P.: .............................. Població: ............................................................................... Tel:......................................................... 

c/e: ...........................................................................
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Com fer-se 
voluntari

— Personalment, contactant amb
 la teva Càritas parroquial.

— Personalment, per telèfon o enviant correu electrònic 
a les Càritas interparroquials, Càritas arxiprestals 
o Càritas diocesana - veure adreces a l’apartat següent 
ON SOM.

40
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On
som

Serveis Diocesans  
C/Armanyà, 16   
43004 Tarragona  
Tel. 877 449 866    
caritas@caritasdtarragona.cat 
www.caritasdtarragona.cat

CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
DE TARRAGONA
C/ Assalt, 11 (accés per c. August) 
43003 Tarragona 
Tel. 977 242 337  
cit@caritasdtarragona.cat 

CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE REUS
C/ de la Puríssima Concepció, 11    
43201 Reus 
Tel. 977 341 170 - Fax 977 344 487 
cir@caritasdtarragona.cat 

CÀRITAS ARXIPRESTAL DEL BAIX CAMP
C/ Pere III, 5 
43850 Cambrils
Tel. 674 436 753

CÀRITAS ARXIPRESTAL DEL PRIORAT
C/ de Dalt, 20
43730 Falset
cap@caritasdtarragona.cat 

CÀRITAS ARXIPRESTAL 
DE LA CONCA DE BARBERÀ 
C/ Escultor Belart, 36 
43400 Montblanc 
Tel. 977 862 147 
cacb@caritasdtarragona.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAL 
D'URGELL-GARRIGUES
C/ Cavallers, 2
25450 L’Albi

CÀRITAS ARXIPRESTAL DE L'ALT CAMP
C/ Costa del Portal Nou, 1 A.    
43800 Valls
Tel. 977 604 303
caac@caritasdtarragona.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAL DEL BAIX PENEDÈS 
C/ de la Pau, 2    
43700 El Vendrell
Tel. 977 662 193
cabp@caritasdtarragona.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAL 
DEL TARRAGONÈS LLEVANT
C/ Camp Vell, 14.    
43830 Torredembarra
Tel. 977 643 590 
caritastorredembarra@gmail.com

CÀRITAS ARXIPRESTAL 
DEL TARRAGONÈS PONENT
C/ Ciutat de Reus, 34   
43480 Salou

Tel. 977 388 463
cisalou@caritasdtarragona.cat 
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Agraïments
amb cor

Gràcies a tots els subscriptors i donants que amb les 
seves contribucions econòmiques i la seva col·laboració 
enforteixen l’existència de Càritas.

A totes les administracions públiques que amb els 
seus convenis i les seves col·laboracions ajuden a fer 
realitat molts projectes.

A totes les entitats i empreses que amb els seus dona-
tius reforcen la tasca de Càritas.

A les escoles, instituts i universitat, que han col·laborat 
activament amb les campanyes de sensibilització.

Als mitjans de comunicació que amb la seva informació 
fan possible la sensibilització a tota la societat.

Als supermercats i botigues de roba que amb les se-
ves donacions han aconseguit apaivagar les necessitats 
bàsiques de moltes persones sense recursos.

Als col·legis professionals per ajudar Càritas amb el 
seu servei professional i donar suport en la tutela dels 
drets i interessos de les persones i dels grups socials 
davant l’administració de justícia.

A totes les entitats socials perquè gràcies al seu treball 
s’aconsegueix, amb més força, que els drets socials de 
totes les persones siguin reals i efectius.

A l’Església, als rectors, a les parròquies, als seus 
responsables per participar en les campanyes, jorna-
des, formacions, pel seus donatius i per estar sempre al 
costat dels qui més ho necessiten.

A totes les persones voluntàries per la seva dedicació 
i el seu esforç envers els més desfavorits. A totes les 
persones contractades, que amb la seva feina ajuden 
a aconseguir els objectius de Càritas, que són estar al 
servei dels més desvalguts i a totes les persones que 
generosament han contribuït a portar a terme tota la 
tasca diària de la nostra entitat.

A tots, moltes gràcies per fer possible Càritas!
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