
 
 

 
 
 

Càritas Garrotxa presenta la Memòria 2013 de l’entitat 
 
 
Carles Oller, president de Càritas Garrotxa, va començar la roda de premsa posant de 
manifest la necessitat de ser transparents en tot allò que Càritas rep i en la utilització que 
se’n fa per coherència i agraïment als donants i als voluntaris que són els qui fan possible 
que Càritas Garrotxa sigui una realitat i no solament una bonica il·lusió. 
 
A continuació va donar algunes dades per confirmar que la situació real de la immensa 
majoria de la societat -contràriament al que es vol fer veure- no ha millorat, ni de bon tros. 
En la majoria de casos, la pobresa tendeix a cronificar-se, i tot apunta a una nova onada de 
pobresa i d’exclusió social, amb uns efectes possiblement més intensos. 
 
Oller, també va facilitar les dades més significatives de les despeses corresponents a 
l’exercici 2013 -d’un total de 114.965.11€- i en va destacar la partida dedicada al món laboral 
i a l’atenció als joves sense feina i amb risc d’exclusió social, que va representar el 37% del 
pressupost. En quant als ingressos de 113.729,71€, Carles Oller va explicitar la seva 
procedència, al llarg del 2013: empreses i entitats, el 34% (38.650€); col·lectes a les 
parròquies i llocs de culte, el 26% (29.266€, amb un increment d’uns 8.000€ respecte a l’any 
anterior); donatius puntuals, el 23% (26.032€); i socis relativament estables, un 17% 
(19.780€). Aquest balanç econòmic –va afegir Oller- no contemplava les despeses en 
aliments del Centre de Distribució d’Aliments, la memòria del qual es presenta a part 
conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
A continuació, Marta Costa, coordinadora de Càritas Garrotxa, va donar les dades de les 
atencions fetes en els diferents serveis, així com la dels perfils dels usuaris, per edats i 
nacionalitats. En aquest sentit, Costa va destacar que el 43% de les atencions es fan a 
famílies amb fills. El 70% dels atesos són persones en edat laboral i sense feina. El 64% de 
les persones ateses no tenien cap ingrés en el moment de l’acollida i la seva formació era 
igual o inferior a la dels estudis primaris. 
 
Marta Costa també va posar de manifest l’increment del nombre de voluntaris fins als 133 
actuals, 31 dels quals es van incorporar a Càritas al llarg del 2013, i va explicar que s’havia 
fet un càlcul del nombre d’hores de dedicació mitjana dels voluntaris, que era d’unes 550 
hores setmanals. Tanmateix, Costa també va donar dades del nombre d’empreses 
col·laboradores: 23 (amb espècies, diners o serveis). I de 42 entitats o associacions que 
col·laboren amb Càritas Garrotxa (ja sigui amb conveni o per treball en xarxa). 
 
Finalment, el president, Carles Oller, va prendre la paraula per explicar quines eren les línies 
actuals de Càritas, a partir dels resultats obtinguts el 2013. Ho va resumir en quatre punts: 
elaboració d’un nou Pla d’Acció per al període 2014-2016, amb una quarantena d’accions 
previstes. Elaboració d’un nou organigrama per donar cabuda als nous voluntaris que 
demanen de col·laborar. Replantejament dels actuals programes per adaptar-los a les 
realitats socials del moment, donant prioritat a l’àmbit laboral. I, finalment, potenciar la 
captació de nous socis amb quota, per donar estabilitat al desenvolupament dels programes 
de Càritas Garrotxa. 
 
 
Olot, 25 d’abril de 2014 


