INTRODUCCIÓ
Durant l’any 2009 hem anat consolidant el projecte Troballes, que
havia estat un mandat de l’assemblea de l’any 2001, com a resposta
al problema que patien els robers per excés de roba.
Des de l’inici treballem per ajudar a les persones amb dificultats o
en risc d’exclusió socio laboral, és l’altra cara de Càritas: amb una
mà dona pa, per a què les persones puguin sobreviure i amb l’altra
intenta oferir formació i recursos a les persones amb l’objectiu que
arribi el dia que no ens necessitin, alhora ajuda a desenvolupar tots
els dons que Déu Pare li ha donat.
Càritas, a l’estil de Jesús de Natzaret el qual després de realitzar una
curació diu a la persona guarida “ves-te’n en pau” és com dir ves a
fer allò pel que Déu t’ha creat, aquesta és l’actitud dels deixebles de
Jesús, ajudar sense crear dependència i en acabar la nostra tasca
poder dir “ves-te’n en pau” ja no ens necessites, siguis tu mateix i si
pots fes als altres el mateix que han fet amb tu.
Ens trobem, però, en un moment molt difícil, l’any 2009 ha estat un
any molt dur i sobretot pel que fa al mon del treball, un any on l’atur
a “atacat amb acarnissament” en les persones que menys recursos
tenen, però també en els joves i en els més grans de 45 anys.
A Lleida hem arribat al 20% d’atur, mai en els darrers anys s’havia
arribat a aquest grau, els immigrants són els que estan patin més les
conseqüències ja que representen el 36% de la població aturada.
Una altra dada preocupant és l’augment de persones que estan
demanant la renda mínima d’inserció (414,12 ¤), l’any 2009 ha
arribat a 1.176 persones beneficiaries, però com moltes d’elles no
viuen soles, representa que al voltant de 2.891 lleidatans viuen
d’aquesta renda, cal tenir en compte que els lloguers estan entre
300-400 ¤/mes, han de menjar i pagar els diversos rebuts, tot plegat
aquesta realitat aboca a les persones a una pèrdua de confiança en
si mateixos, que genera malalties o que es trobin exclosos de la
societat.
Troballes, tal com diu l’eslògan de Càritas “Contra l’exclusió, treball”,
fem grans esforços per compartir el pa i el vestit i en veritat ho
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aconseguim, no obstant, tenim el repte de crear una altra estructura
en la nostra societat per arribar a compartir el nostre treball.
En el moment actual, el treball no es veu com una maledicció bíblica,
si no qui ho té, per a ell és una benedicció de Déu. La comunitat
cristiana hem de fer l’esforç de crear llocs de treball, hem d’activar
la nostra capacitat creativa, el nostre donatiu i/o el nostre temps.
Aquesta creació de treball no ha de ser “en precari” com els missatges
que rebem diàriament a través dels medis de comunicació, altrament
treball de qualitat, que respecti a les persones i les seves condicions.
Càritas no pot suplir el món de l’empresa, però si que amb petites i
humils experiències pot demostrar que l’empresa i l’economia pot
estar al servei de la persona.
Benet XVII, ho expressa molt bé en la seva encíclica “Caritas in
Veritate”, núm 63, “un treball decent significa un treball que, en
qualsevol societat, sigui expressió de la dignitat essencial de tot home
o dona: un treball lliurement elegit, que associï efectivament els
treballadors, homes i dones, al desenvolupament de la seva comunitat;
un treball que, d’aquesta manera, faci que els treballadors siguin
respectats, evitant tota discriminació; un treball que permeti satisfer
les necessitats de les famílies i escolaritzar els fills sense que es vegin
obligats a treballar; un treball que consenti els treballadors d’organitzarse lliurement i fer sentir la seva veu; un treball que deixi espai per a
retrobar-se adequadament amb les pròpies arrels en l’àmbit personal,
familiar i espiritual; un treball que asseguri una condició digna als
treballadors que arriben a la jubilació.”
Aquestes paraules ens ajuden a dirigir els nostres esforços de lluita
contra la pobresa en la creació de llocs de treball d’una manera
determinada, hem de ser testimonis que una “altra economia és
possible” i aquesta es concreta en l’acció que estem realitzant en
l’acollida parroquial o diocesana, preocupant-nos de les seves
necessitats bàsiques. També ens hem de preocupar que puguin
augmentar les seves competències laborals per arribar acompanyats
en el seu procés d’inserció en un lloc de treball i un dia poder-li dir
“ves-te’n en pau”.

OBJECTIUS DE TROBALLES
General:
Treballar a favor de la inserció social i laboral de persones amb
especials dificultats o en risc d’exclusió, creant llocs de treball en
activitats productives, acompanyant-vos-les en els seus itineraris
personalitzats, per què puguin aconseguir un nivell d’ocupabilitat
suficient per la seva inserció en el mercat laboral ordinari, en l’economia
social o emprendre el seu propi negoci.

1.1. Augmentar la recollida de roba
1.1.1. Hem arribat a 61 contenidors col·locats
1.1.2. S’han recollit 491 Tn.
1.2. Activitats per la producció i creació de llocs de treball
1.2.1. Hem tallat 20.000 quilos de roba per drap
1.2.2. S’ha comprat una premsa per realització de bales
de 50 quilos
1.2.3. S’ha començat l’exportació de roba
1.2.4. En el mes de març es va inaugurat una botiga a
Alcarràs
1.2.5. S’ha posat en marxa juntament amb Aspros un
taller de recuperació de Joguines
1.2.6. Augmentar la producció de la bugaderia

2.7. 2 Trobades de Voluntariat
3. Sensibilització del medi ambient
3.1. Assistir a entrevistes de ràdio i diaris
3.2. Assistir a conferències
3.3. Acollir a les entitats i persones que
venen a veure el taller
3.4. Assistir i col·laborar en fires i jornades
3.5. Realització de fullets i tríptics
3.6. Seguiment pàgina Web.

2. Gestió del voluntariat
2.1. 9 Voluntàries com a responsables a
botiga
2.2. 35 Voluntàries en la Botiga del carrer
del Bisbe
2.3. 20 Voluntàries en la Botiga de Balafia
2.4. 13 Voluntàries en la Botiga Social
2.5. 32 Voluntàries que van al Taller
2.6. 5 Voluntaris que fan feines de
manteniment de taller

4. Acollida a les persones que tenen
mesures de Treball en Bé de la
Comunitat
4.1. Coordinació amb el Departament de
Justícia
4.2. Firma dels contractes

RECOLLIDA DE ROBA
Any 2009
Lloc procedència

Any 2008

Kg

Any 2007

Kg

Càritas Diocesana

Objectius any 2009:
Objectius específics de l’Empresa Inserció.
1. Augmentar la capacitat productiva per la creació de llocs de
treball.
2. Inserció Laboral.
3. Participació en la Cooperativa.
4. Participació del personal en el projecte.

3. Participació en la Cooperativa.
3.1. Hem participat a les reunions mensuals de la Cooperativa
3.2. S’ha posat en marxa un centre de recuperació de roba pilot
3.3. S’ha creat la Federació d’Empreses d’Inserció de Lleida
(FEICAT – Lleida)
4. Participació del personal en el projecte.
4.1. Augment de personal en l’Empresa Inserció fins 6 persones
4.2. Coordinació dels treballadors de l’Empresa Inserció
4.3. 3 llocs de treball a partir de Plans Ocupacionals
4.4. 10 llocs de treball a partir de Pla Operatiu Europeu de Càritas
Espanyola.

5. Acció Social
5.1. 241 persones han rebut ajuts
puntualment per un valor de 9.819,82
5.2. Lliurament de roba social a 522
famílies per un valor de 23.737,91¤
i al voltant de 7.704 peces de roba.

Any 2006

Kg

Any 2005

Kg

Kg

Any 2004

600

Compres mercaderies

Kg

602

Compres i altres aprovisionaments

607

Treballs realitzats per altres empreses

0

0

229

11.090

8.551

17.890

621

Arrendaments i canons

Botigues

15.730

31.310

11.000

0

0

0

622

Reparacions i conservació

Parròquies

12.000

21.300

32.492

36.329

17.551

38.651

623

Serveis de professionals independents
Transports

Contenidors
Particulars
Altres entitats
TOTAL

Llocs distribució

426.570

225.260

197.713

162.480

103.999

0

624

9.070

12.120

36.143

0

0

2.281

625

Primes d’assegurances

626

Serveis Bancaris i similars

627

Publicitat

628

Subministres

629

Altres serveis

631

Altres tributs

640

Sous i Salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa

28.137

65.170

5.458

0

1.200

1.223

491.507

355.160

272.035

209.899

131.301

60.045

Any 2009

Any 2008

Any 2007

Any 2006

Any 2005

Any 2004

642

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

649

Altres despeses socials

650

Ajuts individuals

Venda a les Botigues

75.845

69.618

54.058

45.478

15.824

8.839

662

Interessos de deutes

A través de
Càritas Diocesana

7.704

6.027

5.009

3.164

1.919

1.540

669

Altres despeses financeres

678

Despeses excepcionals

TOTAL

2. Inserció Laboral.
2.1. Acompanyament a la inserció Laboral 19 persones
2.2. Contractes realitzats 15
2.3. Intermediació Laboral amb empreses de Lleida
2.4. Formació en Noves Tecnologies, Seguretat e Higiene, Habilitats
i Competències

4.3. Seguiment del procés dels que
realitzen les mesures de Treball en Bé
de la comunitat
4.4. 36 persones s’han acollit al programa
de Treball en Bé de la Comunitat

DESPESES

LLIURAMENT DE ROBA SOCIAL

ACTIVITATS REALITZADES
1. Augmentar la capacitat productiva per la creació de llocs de
treball.

1. Posar en marxa un servei d’informació
1.1. Donar a conèixer a altres llocs el que
fem
1.2. Posar en marxa la pagina web
1.3. Realització de tríptics

Roba venuda a pes

82.549

75.645

59.067

48.642

20.307

11.419

412.269 kg

297.357 kg

242.272 kg

203.068 kg

94.560 kg

40.803 kg

Total despeses

INGRESSOS
Any 2009
Nombre de persones/famílies que s’han
beneficiat de roba i/o altres objectes

522

Any 2008
429

Any 2007
447

Any 2006
563

Any 2005
332

Any 2004
165

700

Vendes de mercaderies

705

Prestacions de serveis

746

Subvencions
Pla Operatiu Càritas Espanyola
Departament Acció Social

Beneficiaris:
15 Contractes d’inserció socio-laboral en l’Empresa
36 Persones realitzant treballs en benefici de la comunitat, amb un
total de 5.349 jornades que això vol dir 16.953 hores
241 Persones que han treballat puntualment voluntàriament realitzant
tasques en la nostra associació a canvi d’una contraprestació
522 Beneficiaris als quals se’ls ha subministrat roba gratuïtament.

Departament Treball SOC (Roba Amiga)
Departament Treball Plans Ocupacionals
Departament Treball Acompanyament Inserció
Agència Residus
726

Donatius
Total Ingressos

INTRODUCCIÓ
Durant l’any 2009 hem anat consolidant el projecte Troballes, que
havia estat un mandat de l’assemblea de l’any 2001, com a resposta
al problema que patien els robers per excés de roba.
Des de l’inici treballem per ajudar a les persones amb dificultats o
en risc d’exclusió socio laboral, és l’altra cara de Càritas: amb una
mà dona pa, per a què les persones puguin sobreviure i amb l’altra
intenta oferir formació i recursos a les persones amb l’objectiu que
arribi el dia que no ens necessitin, alhora ajuda a desenvolupar tots
els dons que Déu Pare li ha donat.
Càritas, a l’estil de Jesús de Natzaret el qual després de realitzar una
curació diu a la persona guarida “ves-te’n en pau” és com dir ves a
fer allò pel que Déu t’ha creat, aquesta és l’actitud dels deixebles de
Jesús, ajudar sense crear dependència i en acabar la nostra tasca
poder dir “ves-te’n en pau” ja no ens necessites, siguis tu mateix i si
pots fes als altres el mateix que han fet amb tu.
Ens trobem, però, en un moment molt difícil, l’any 2009 ha estat un
any molt dur i sobretot pel que fa al mon del treball, un any on l’atur
a “atacat amb acarnissament” en les persones que menys recursos
tenen, però també en els joves i en els més grans de 45 anys.
A Lleida hem arribat al 20% d’atur, mai en els darrers anys s’havia
arribat a aquest grau, els immigrants són els que estan patin més les
conseqüències ja que representen el 36% de la població aturada.
Una altra dada preocupant és l’augment de persones que estan
demanant la renda mínima d’inserció (414,12 ¤), l’any 2009 ha
arribat a 1.176 persones beneficiaries, però com moltes d’elles no
viuen soles, representa que al voltant de 2.891 lleidatans viuen
d’aquesta renda, cal tenir en compte que els lloguers estan entre
300-400 ¤/mes, han de menjar i pagar els diversos rebuts, tot plegat
aquesta realitat aboca a les persones a una pèrdua de confiança en
si mateixos, que genera malalties o que es trobin exclosos de la
societat.
Troballes, tal com diu l’eslògan de Càritas “Contra l’exclusió, treball”,
fem grans esforços per compartir el pa i el vestit i en veritat ho
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aconseguim, no obstant, tenim el repte de crear una altra estructura
en la nostra societat per arribar a compartir el nostre treball.
En el moment actual, el treball no es veu com una maledicció bíblica,
si no qui ho té, per a ell és una benedicció de Déu. La comunitat
cristiana hem de fer l’esforç de crear llocs de treball, hem d’activar
la nostra capacitat creativa, el nostre donatiu i/o el nostre temps.
Aquesta creació de treball no ha de ser “en precari” com els missatges
que rebem diàriament a través dels medis de comunicació, altrament
treball de qualitat, que respecti a les persones i les seves condicions.
Càritas no pot suplir el món de l’empresa, però si que amb petites i
humils experiències pot demostrar que l’empresa i l’economia pot
estar al servei de la persona.
Benet XVII, ho expressa molt bé en la seva encíclica “Caritas in
Veritate”, núm 63, “un treball decent significa un treball que, en
qualsevol societat, sigui expressió de la dignitat essencial de tot home
o dona: un treball lliurement elegit, que associï efectivament els
treballadors, homes i dones, al desenvolupament de la seva comunitat;
un treball que, d’aquesta manera, faci que els treballadors siguin
respectats, evitant tota discriminació; un treball que permeti satisfer
les necessitats de les famílies i escolaritzar els fills sense que es vegin
obligats a treballar; un treball que consenti els treballadors d’organitzarse lliurement i fer sentir la seva veu; un treball que deixi espai per a
retrobar-se adequadament amb les pròpies arrels en l’àmbit personal,
familiar i espiritual; un treball que asseguri una condició digna als
treballadors que arriben a la jubilació.”
Aquestes paraules ens ajuden a dirigir els nostres esforços de lluita
contra la pobresa en la creació de llocs de treball d’una manera
determinada, hem de ser testimonis que una “altra economia és
possible” i aquesta es concreta en l’acció que estem realitzant en
l’acollida parroquial o diocesana, preocupant-nos de les seves
necessitats bàsiques. També ens hem de preocupar que puguin
augmentar les seves competències laborals per arribar acompanyats
en el seu procés d’inserció en un lloc de treball i un dia poder-li dir
“ves-te’n en pau”.

OBJECTIUS DE TROBALLES
General:
Treballar a favor de la inserció social i laboral de persones amb
especials dificultats o en risc d’exclusió, creant llocs de treball en
activitats productives, acompanyant-vos-les en els seus itineraris
personalitzats, per què puguin aconseguir un nivell d’ocupabilitat
suficient per la seva inserció en el mercat laboral ordinari, en l’economia
social o emprendre el seu propi negoci.

1.1. Augmentar la recollida de roba
1.1.1. Hem arribat a 61 contenidors col·locats
1.1.2. S’han recollit 491 Tn.
1.2. Activitats per la producció i creació de llocs de treball
1.2.1. Hem tallat 20.000 quilos de roba per drap
1.2.2. S’ha comprat una premsa per realització de bales
de 50 quilos
1.2.3. S’ha començat l’exportació de roba
1.2.4. En el mes de març es va inaugurat una botiga a
Alcarràs
1.2.5. S’ha posat en marxa juntament amb Aspros un
taller de recuperació de Joguines
1.2.6. Augmentar la producció de la bugaderia

2.7. 2 Trobades de Voluntariat
3. Sensibilització del medi ambient
3.1. Assistir a entrevistes de ràdio i diaris
3.2. Assistir a conferències
3.3. Acollir a les entitats i persones que
venen a veure el taller
3.4. Assistir i col·laborar en fires i jornades
3.5. Realització de fullets i tríptics
3.6. Seguiment pàgina Web.

2. Gestió del voluntariat
2.1. 9 Voluntàries com a responsables a
botiga
2.2. 35 Voluntàries en la Botiga del carrer
del Bisbe
2.3. 20 Voluntàries en la Botiga de Balafia
2.4. 13 Voluntàries en la Botiga Social
2.5. 32 Voluntàries que van al Taller
2.6. 5 Voluntaris que fan feines de
manteniment de taller

4. Acollida a les persones que tenen
mesures de Treball en Bé de la
Comunitat
4.1. Coordinació amb el Departament de
Justícia
4.2. Firma dels contractes

RECOLLIDA DE ROBA
Any 2009
Lloc procedència

Any 2008

Kg

Any 2007

Kg

Càritas Diocesana

Objectius any 2009:
Objectius específics de l’Empresa Inserció.
1. Augmentar la capacitat productiva per la creació de llocs de
treball.
2. Inserció Laboral.
3. Participació en la Cooperativa.
4. Participació del personal en el projecte.

3. Participació en la Cooperativa.
3.1. Hem participat a les reunions mensuals de la Cooperativa
3.2. S’ha posat en marxa un centre de recuperació de roba pilot
3.3. S’ha creat la Federació d’Empreses d’Inserció de Lleida
(FEICAT – Lleida)
4. Participació del personal en el projecte.
4.1. Augment de personal en l’Empresa Inserció fins 6 persones
4.2. Coordinació dels treballadors de l’Empresa Inserció
4.3. 3 llocs de treball a partir de Plans Ocupacionals
4.4. 10 llocs de treball a partir de Pla Operatiu Europeu de Càritas
Espanyola.

5. Acció Social
5.1. 241 persones han rebut ajuts
puntualment per un valor de 9.819,82
5.2. Lliurament de roba social a 522
famílies per un valor de 23.737,91¤
i al voltant de 7.704 peces de roba.

Any 2006

Kg

Any 2005

Kg

Kg

Any 2004

600

Compres mercaderies

Kg

602

Compres i altres aprovisionaments

607

Treballs realitzats per altres empreses

0

0

229

11.090

8.551

17.890

621

Arrendaments i canons

Botigues

15.730

31.310

11.000

0

0

0

622

Reparacions i conservació

Parròquies

12.000

21.300

32.492

36.329

17.551

38.651

623

Serveis de professionals independents
Transports

Contenidors
Particulars
Altres entitats
TOTAL

Llocs distribució

426.570

225.260

197.713

162.480

103.999

0

624

9.070

12.120

36.143

0

0

2.281

625

Primes d’assegurances

626

Serveis Bancaris i similars

627

Publicitat

628

Subministres

629

Altres serveis

631

Altres tributs

640

Sous i Salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa

28.137

65.170

5.458

0

1.200

1.223

491.507

355.160

272.035

209.899

131.301

60.045

Any 2009

Any 2008

Any 2007

Any 2006

Any 2005

Any 2004

642

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

Unitats
(per peces)

649

Altres despeses socials

650

Ajuts individuals

Venda a les Botigues

75.845

69.618

54.058

45.478

15.824

8.839

662

Interessos de deutes

A través de
Càritas Diocesana

7.704

6.027

5.009

3.164

1.919

1.540

669

Altres despeses financeres

678

Despeses excepcionals

TOTAL

2. Inserció Laboral.
2.1. Acompanyament a la inserció Laboral 19 persones
2.2. Contractes realitzats 15
2.3. Intermediació Laboral amb empreses de Lleida
2.4. Formació en Noves Tecnologies, Seguretat e Higiene, Habilitats
i Competències

4.3. Seguiment del procés dels que
realitzen les mesures de Treball en Bé
de la comunitat
4.4. 36 persones s’han acollit al programa
de Treball en Bé de la Comunitat

DESPESES

LLIURAMENT DE ROBA SOCIAL

ACTIVITATS REALITZADES
1. Augmentar la capacitat productiva per la creació de llocs de
treball.

1. Posar en marxa un servei d’informació
1.1. Donar a conèixer a altres llocs el que
fem
1.2. Posar en marxa la pagina web
1.3. Realització de tríptics

Roba venuda a pes

82.549

75.645

59.067

48.642

20.307

11.419

412.269 kg

297.357 kg

242.272 kg

203.068 kg

94.560 kg

40.803 kg

Total despeses

INGRESSOS
Any 2009
Nombre de persones/famílies que s’han
beneficiat de roba i/o altres objectes

522

Any 2008
429

Any 2007
447

Any 2006
563

Any 2005
332

Any 2004
165

700

Vendes de mercaderies

705

Prestacions de serveis

746

Subvencions
Pla Operatiu Càritas Espanyola
Departament Acció Social

Beneficiaris:
15 Contractes d’inserció socio-laboral en l’Empresa
36 Persones realitzant treballs en benefici de la comunitat, amb un
total de 5.349 jornades que això vol dir 16.953 hores
241 Persones que han treballat puntualment voluntàriament realitzant
tasques en la nostra associació a canvi d’una contraprestació
522 Beneficiaris als quals se’ls ha subministrat roba gratuïtament.

Departament Treball SOC (Roba Amiga)
Departament Treball Plans Ocupacionals
Departament Treball Acompanyament Inserció
Agència Residus
726

Donatius
Total Ingressos

