
MEMÒRIA 2021 
CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

Si una persona és capaç de millorar el món imagina’t què podem fer 
junts!És moment de sumar esforços



SOM PERSONES
A les teves mans tens la nostra memòria de l’any 
2021.
El primer a fer és agrair, GRÀCIES! Perquè darrera 
d’aquesta informació hi ha molta solidaritat, com-
promís i cor. Són moments complicats i des de Càri-
tas Menorca hem continuat treballant per acompa-
nyar a les famílies i persones afectades per la falta 
de recursos econòmics, però també en defensa dels 
seus drets.

El 2021 és un any que continua marcat per la vulne-
ració d’un dret fonamental com és el de l’habitatge, 
i el seu accés cada vegada més complicat a la nostra 
illa: falta de recursos públics, preus abusius i una es-
tacionalitat laboral més que evident...

El Fons de Solidaritat creat pel Bisbat de Menorca 
el 2020, ens ha permès continuar ajudant, especial-
ment amb ajudes de lloguer, que s’han incrementat 
de forma considerable.

També destacar un any on hem vist incrementades 
les demandes per a l’acompanyament en tràmits 
administratius, la bretxa digital que sofreixen mol-
tes persones dificulta l’accés a ajudes de protecció 
social, situacions administratives no regularitzades. 
La falta d’accessibilitat vulnera els drets de moltes 
persones i deixa a la població més fràgil, al marge 
de la normalitat social.

Des de Càritas continuarem donant el millor de 
nosaltres. En les nostres accions, projectes i 
programes, sempre hi ha persones, famílies, 
històries, amb situacions injustes i amb 
mancances. El nostre compromís, a l’estil de Jesús, 
és perquè tots i totes reprenguin la seva vida i 
tenguin veu en la nostra societat menorquina.

AGENTS

VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES

PER PROGRAMES

PER EDAT

Persones voluntàries    
Persones sòcies             

Persones contractades
Estructura
Inserció  

246 
149

55
25

 76%  - 24%

Acollida
Càritas Parroquials 
Economia Social  
Infància 
Persones Majors i Malalts      
Ocupació      

5
74

113
27
24

9

≥ 25          6%  
26-45     17%
46-65     34%
≤ 65        43%

“En uns moments de tanta necessitat,
CÀRITAS posa el màxim esforç en millorar
la situació de moltes famílies amb dificul-
tats”   

Francisco, soci.



SOM EL QUE DONAM
Acompanyam i cuidam a les persones, sobretot a les més vulnerables i excloses,
des de la proximitat viscuda en comunitat, defensam i lluitam pels seus drets.

Es redueixen un 7,6% les persones acompanyades respecte l’any de l’inici de la pandèmia, 
però s’incrementa un 25,7% respecte al 2019.

El 47,4% ja fa més de tres anys que està rebent ajuda de Càritas i el 22,5% de les persones/famílies són ateses per 
primera vegada.

SEXE 
Dona    61%
Home   39%

GRUPS D’EDAT
<20
20 a 34          
35 a 44        
45 a 64         
>65

10%
26%
25%
33%
  6%

PERSONES ACOMPANYADES
Persones ateses 
Persones beneficiàries 
Intervencions realitzades

1.893
2.944

12.222

44%
2%

54%

NACIONALITAT
Espanya 
Comunitària 
Extracomunitària 

29%
7%

17%
23%
17%

4%
3%

TIPUS DE LLAR
Parella amb fills
Parella sense fills
Monoparental
Unipersonal
Altres tipus de parentiu
Sense relació de parentiu 
Sense llar 

“Càritas para mi significa todo,me han 
rescatado y solo tengo palabras de agrade-
cimiento.”  

Andrés, participant programa vivenda.



SOM INCLUSIÓ
Treballam amb persones i famílies que viuen situacions de vulnerabilitat en l’accés als seus drets. 
La nostra acció es concreta, en recursos i serveis que els acompanyan en la promoció del seu des-
envolupament personal i col·lectiu i en la resposta a les seves necessitats bàsiques.

El nostre model d’Acció Social es centra en l’acompanyament, en els processos de creixement de les persones i comunitats, 
la qual cosa posa la nostra atenció més en caminar junts que a arribar a la “meta”, deixant que els participants dirigeixin les 
seves pròpies vides. 

ACOLLIDA La nostra opció és facilitar un suport que ajudi a cobrir les necessitats bàsiques i convertir-lo en un procés 
d’acompanyament orientat a la promoció, l’autonomia, la corresponsabilitat i la participació de les persones.
SENSE LLAR Visibilitzar a la societat i fer-la partícep de la nostra comunitat i dignificar a les persones amb dificultats en ha-
bitatge, essent com són ciutadans de ple dret.
OCUPACIÓ El treball decent és un dret al qual no tothom té accés. L’actual situació ens ha afectat de manera global a tots els 
nivells. En l’econòmic una de les principals conseqüències ha estat la destrucció d’ocupació. Malgrat açò els nostres equips 
s’han adaptat per continuar amb la seva feina.
INFÀNCIA Garantir el compliment dels drets fonamentals de la infància, amb l’ajuda humana i tècnica necessària perquè els 
menors i les seves famílies siguin eixos dels seus avanços.
PROGRAMA RECLUSOS Desenvolupam accions dirigides a persones que viuen intenses situacions de desavantatge i riscos 
per a la participació en els àmbits essencials de la ciutadania.

1.642 
558  
299 
369 

32

25 
22

722
108 

67
34

116 
29 
44 
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ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA 
Acció de Base Maó i Ciutadella
Acció de Base Pobles
Acollida Inicial
Acompanyament en Drets Socials     
Tallers d’Integració i Taller d’Acollida    
HABITATGE SOCIAL 
Pisos socials
Casa per temporers de Càritas Ferreries
ECONOMIA SOCIAL I OCUPACIÓ
Servei d’orientació sociolaboral i Intermediació     
Taller prelaboral Mestral i Arbres d’Algendar 
Tallers i cursos de formació 
Empresa d’inserció        
INFÀNCIA, MENORS I FAMÍLIA
Reforç escolar
Centre Obert Sant Francesc
Es Barracó-Paidós
RECLUSOS I EXRECLUSOS 
Unitat Dependent Epikeia

* Persones beneficiàries



SOM ECONOMIA SOLIDÀRIA
L’Economia que escolta el clam dels més fràgils I posa per damunt el valor del treball 
i els drets laborals sobre la maximització dels beneficis.

L’aposta de Càritas pel model d’economia solidària implica defensar una economia que escolta i atén les neces-
sitats tant de les persones treballadores i consumidores com de les empreses. Una economia que s’ocupa de les 
persones i les seves condicions de treball al mateix temps que cuida el medi ambient. Una economia que suma 
perquè és l’economia del bé comú i la cooperació, la que suma beneficis per a les persones. I una economia que 
canvia i és transformadora. Com el diu Papa Francesc, “una economia que no mata ni exclou”, sinó que dona vida 
i genera comunitat humana, respectuosa amb la Casa Comú.

“La experiencia y el aprendizaje durante este año 
y medio de servicio ha sido gratificante. Me han 
ayudado a crecer tanto personal cómo profesional-
mente. Siempre les recordaré cómo una gran familia 
¡Mil gracias por tanto!”

Emilio, treballador d’inserció.

“Mi trabajo en Mestral Inserció me aportó varios 
beneficios: una estabilidad económica por un tiempo, 
aprender a trabajar en grupo, compartir experiencias, 

mejorar la comunicación y ampliar mis conocimientos”. 

Aouatif, treballadora d’inserció.

RESIDUS

Voluminosos
Roba
RAEE
Altres

Total

REUTILITZACiÓ

79,35 %
35,53 %

0,00 %
0,00 %

28,72%

RECICLATGE

5,50 %
64,25 %

100 %
100 %

71,41 %

REBUIG

15,15 %
0,22 %
0,00 %
0,00 %

3,84 %

QUILOGRAMS

222.805
294.189

1.250.463
58.812

1.826.269

15
25

PARTICIPANTS PER PROJECTE

Llocs d’inserció   
Persones d’inserció   

VENDES BOTIGUES SOLIDÀRIES
ROBA
MOBLES 
MOBLES RESTAURATS            
DIVERSOS  
ELECTRODOMÈSTICS  
LLIBRES, DISCS I DVD  
PORTS 
BICICLETES 
ARBRES D’ALGENDAR
COMERÇ JUST 

TOTAL 

200.812,58 €
112.761,83 €

31.889,79 €
125.504,71 € 

13.614,11 €
19.916,24 €  

7.885,65 €
 5.333,28 €
1.481,71 €

43.818,40 €

563.018,30 €                                              



SOM COOPERACIÓ
Reafirmant la dimensió universal de la caritat i defensant el desenvolupament integral de tots els 
pobles, hem posat en marxa accions durant 2021 que de manera fraterna fan costat a les Càritas 
i comunitats més enllà de les nostres fronteres.

COOPERACIÓ FRATERNA

Programa La Casa Violeta. Fons Menorquí 70.000 €.
Educació i prevenció del matrimoni precoç al camp de refugiats Ein El Hewih, Líban.

Programa Salut al Líban Beirut i Mont Líban. CAIB 125.000 €
Serveis de salut primària per població refugiada vulnerable al Líban a través d’unitats mòbils mediques a Beirut, 
Muntanya Líban i Governació de Sud Líban. Càritas Líban.

Emergència COVID 19 Palestina. CAIB 50.000 € - Fons Menorquí 20.0000€
Millora de la seguretat alimentària de la població de Betlem i Ramallah en situació o risc d’exclusió social afec-
tats per la crisi Covid-19, a través de l’accés a aliments i productes higiènics de primera necessitat i la reactivació 
del mercat local. Càritas Jerusalem.

“Ser voluntària significa agafar la iniciativa per ser 
el canvi que desitges veure en el món; és aquest 
esforç el que dóna sentit a la teva vida.”

Clara, voluntària cooperació.

7.000

2.170

Líban

Palestina

PERSONES ACOMPANYADES



Facebook

Top Post Facebook

XARXES 

Hem participat a les Campanyes confederals:
Institucional “Construïm una comunitat que somia”, Fons solidaritat Bisbat, 

Caritat “Siguem més poble”, Millor 2. Campanya de la Renta, Ningú sense llar,
 Nadal, Església pel treball decent, GRÀCIES, X Solidària Empresas i IRPF.

Twitter

Instagram

Top Post Instagram

Web

escrits - 118 aparicions

+42%

Nous usuaris web a 2021

on line - 107 aparicions
ràdio - 28 intervencions

televisió - 20 aparicions

+7,45 % + 12,15 %

“Un sopar de nadal per a 
tothom”

“Ampliació nau mestral”
CÀRITAS MESTRAL

+1,7 % + 2,81 %

+ 5,3 % + 16 %

6.121

A través dels mitjans i les xarxes socials 
informam a les nostres comunitats i ciu-
tadania en general, pretenent que tots 
se sentin part d’aquesta casa que és 
Càritas. Volem continuar sent veu de qui 
no la té, i acostant l’actualitat i la “reali-
tat que és” a tots.
L’àrea de sensibilització, comunicació i 
captació de recursos, treballa per a 
generar noves sensibilitats i 
consciència, davant la realitat dels més 
desfavorits i les causes d’injustícia i la 
desigualtat, denunciant les estructures 
que les cau-sen, sempre posant els drets 
de totes les persones en el centre.

PRESÈNCIA ALS MITJANS

SOM COMUNICACiÓ

W



301.835,98 €

186.895,24 €

593.257,97 €

485.575,53 €

213.305,32 €

974.306,75 €

934.809,17 €
23.698,54 €

114.036,96 €
14.208,92 €

30,98 %

19,18 %

63,46 %

49,84 %

22,82 %

TOTAL

TOTAL
RESULTAT

12,20 %
1,52 %

RECUSOS ECONÒMICS 2021

CÀRITAS
RECURSOS GESTIONATS
Vendes i prestació de serveis
Quotes socis i donacions
Subvencions públiques i privades
Altres

RECURSOS APLICATS
Inclusió social
Accions per l’ocupació i economia social 
Animació comunitària i voluntariat 
Desenvolupament institucional 
Serveis generals

MESTRAL INSERCIÓ I MEDI AMBIENT SLU
RECURSOS GESTIONATS
Vendes (Moda Re i Comerç Just) 
Prestació de serveis (RAEES) 
Subvencions

RECURSOS APLICATS
Personal 
Suministres i serveis
Funcionament
Amortitzacions

466.847,43 €  

563.082,50 €

328.235,61 €

685.896,29 €

111.792,84 €

51.263,10 €
1.020.302,05 €
1.866.648,19 €

1.903.374,30 €
-36.726,11 €

166.940,36 €

375.662,31 €

25,01 %

29,58 %

17,58 %

36,04 %

5,87 %

2,75 %
54,66 %

TOTAL

TOTAL
RESULTAT

8,77 %

19,74 %

SOM TRANSPARÈNCIA
La memòria social de Càritas és revisió de l’últim any, no sols de les xifres, sinó d’històries acompanyades des dels nos-
tres programes i projectes.
La situació derivada de la pandèmia ens ha arribat sense full de ruta de com fer front a un any que encara no es recupe-
rava d’un 2020 dur i difícil. Hem après des de la dificultat i la ilusió, i ens hem posat a disposició de qui ens necessitava.



971 361 001 · 971 481 137
Santa Eulàlia, 83 07702 Maó    
caritas@caritasmenorca.org

www.caritasmenorca.org

Socies Voluntàries Empreses

COL·LABORA AMB CÀRITAS

https://www.caritasmenorca.org/colabora/

Colonya ES05 2056 0012 2710 0338 1611 · CaixaBank ES70 2100 0055 5101 0368 0278 · Bankia ES52 2038 3298 1060 0011 1916 

LlegatsDonatius

A Càritas treballam per fer possible que cada dia brolli una nova oportunitat, 
un nou començament, un nou camí per a teixir la vida, l’alegria i l’esperança, 

i sostenir-les en i des de la comunitat.
L’amor als altres és el nostre compromís
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