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Paraules del director
En aquesta memòria volem recollir la tasca que portem a terme des
de Càritas d'una forma transparent i entenedora, amb la participació
de les persones voluntàries així com les empreses i institucions
que ens donen suport. En aquests moments tan difícils com els que
estem passant sense ells no seria possible.
Intentem estar el més a prop de la gent i acollir a totes les persones
que per un motiu o altre necessiten la nostra ajuda o col·laboració.
Esperem que amb aquesta informació pugueu veure que tots i totes
estem junts per tirar-ho endavant i que també la vostra col·laboració
o implicació en el projecte pot aportar aquell granet de sorra que
acabi sent un camí endavant.

Testimoni d’una persona participant
Els coneixements de la quantitat de persones que realment ho estan
passant malament i que des de fora no es veu m’ha canviat la meva
forma de veure la societat
Puri Serna

Un Gest amb les persones que fem Càritas
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Persones voluntàries

Testimoni d’una persona voluntària
Càritas m’ha ajudat a creure en la societat i en la bona voluntat de les
persones i l'esforç que porten a terme per poder a ajudar a tanta gent.
Alfredo Sánchez Rosales

2.106

Hores de dedicació

Un Gest de col·laboració amb la societat

Moltes gràcies a totes i tots.
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Manel Parreño Jiménez
Director de Càritas Parroquial d'Artés

Tres empreses del sector agroalimentari han col·laborat en el nostre
Projecte d’Acollida

Empreses col·laboradores

Rostres i situacions socials

Acollim i acompanyem les persones i famílies en situació de
vulnerabilitat social en la cobertura de les necessitats bàsiques per
viure-hi dignament i millorar la seva situació personal i social.
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voluntàries
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Llars amb fills

Procedents
d’altres països

Hem participat en les següents campanyes
- Corpus: A només dos metres de tu
- Millor 2, sensibilitzant sobre la importància de posar la doble x a la
Declaració de la renda
- Dia del Migrant, amb una exposició de fotografies
- Nadal: Bon Nadal, però per a tothom

Situació d’atur

Autòctons

La crisis sociosanitària Covid-19 ha afectat a les persones i famílies
que hem atès especialment en la pèrdua d’ingressos del treball i en la
cobertura de necessitats més bàsiques.

Accions

Persones han estat acollides i
acompanyades. Un 45% de les quals
s’han adreçat a Càritas per primera
vegada, arran de la Covid-19

166

5

Persones han utilitzat vals econòmics
per garantir la seva necessitats de
roba a través de la botiga Moda
re- de Càritas, participant d’aquesta
manera en la nova modalitat
d’entrega social

Un Gest de transparència
DESPESES

-2.206,00€

Acció social

-2.206,00€

Acollida i atenció social
i acompanyament

-2.206€

INGRESSOS

2.205,00€

Altres fonts

2.205,00€

Aportacions en espècie

2.205€

RESULTAT

-1,00€

Persones han rebut ajuts en aliments
a través del banc d’aliments

Equip directiu

President: Mn. Florenci Gras
Director: Manel Parreño Jiménez
Secretaria: Puri Serna
Tresorer: Francesc Pérez Arroyo
Vocals: Mari Ramos de la Fé, Joanna Rovira,
Mercè Arnaus Paxaus

CÀRITAS _ PARROQUIAL D'ARTÈS _ 2020

Hem visibilitzat la tasca que realitza Càritas amb articles i anuncis a la
revista local l’Artesenc.
Distribuïm un díptic informatiu de la tasca que Càritas realitza al poble
Difonem les necessitats que detectem entre voluntaris i persones
col·laboradores, mitjançant dos grups de Whatsapp, per tal de donar-hi
resposta de forma ràpida i eficaç.
Hem col·laborat amb Càritas Internacional per donar suport al tsunami
que va afectar diversos països d’Amèrica central.

Dones
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Durant els mesos de confinament joves del municipi i d’altres entitats van
col·laborar amb Càritas portant aliments als domicilis de persones grans
en situació de vulnerabilitat i a les persones que habitualment utilitzen el
Banc d’aliments

Un Gest de comunicació i sensibilització

Un Gest amb les persones que acollim i acompanyem
Projecte d'Acollida i
acompanyament social

La crisi sociosanitària Covid-19 ha afectat a la dedicació de les persones
voluntàries, que s’ha vist disminuïda.

Pl. Església, 9
08271 Artés

Tel. 93 830 51 11
caritasartes@caritasbv.cat

