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Tots plegats sou la realitat de
Càritas...!

Assemblea de Càritas Foto: Ramon Estany

Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys, aquest proppassat divendres, celebrà la seva
Assemblea Anual Ordinària, corresponent a l'any 2015. A través de la seva web
(www.caritasarxiprestalsolsona.cat) visionaren en PowerPoint la Memòria de l'esmentat exercici.
Just a la segona pàgina se'ns recordava que: «Usuaris/es, Voluntaris/es, Socis/es, Tècniques i
Comunitat Cristiana tots plegats sou la realitat de Càritas, sou els que ajudeu a fer possible
la nostra acció i mereixeu el més profund agraïment».
Es repassaren i comentaren un per un tots els programes i projectes socials, que desenvolupà
Càritas Arxiprestal al llarg del passat exercici. El total d'atencions comptabilitzades fou de 545,
que suposaren ajuts de primera necessitat a 203 famílies.
Un capítol apart és el programa/servei de «Assessorament legal», amb el que es pretén donar
orientació, resposta, assessorament,... a les persones estrangeres que resideixen a casa nostra. A
través d'aquest servei s'atengueren a 137 persones, que suposaren 273 actuacions
administratives.
Gràcies a una subvenció de la Generalitat, de fons diocesans i donatius diversos es pogué
incrementar la despesa per ajudes econòmiques i d'aliments. El total destinat fou d'uns
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17.000,00 €. aproximadament.
Finalment el tresorer de l'entitat passà comptes de l'exercici, que donà un resultat de dèficit per
import de - 10.531,52 €., ja que es comptabilitzaren uns ingressos de 37.451,23 €. i unes despeses
de 47.982,75 €. Però, fent-se ús de les reserves de l'Associació s'ha pogut saldar el dèficit.
En el torn de paraules, els comentaris es centraren especialment a buscar solucions per
tallar la ratxa de dèficits d'aquests últims anys, tota vegada que no es podran suportar gaire
temps més. S'apuntaren camins: 1) Reduir la despesa, tancant algun dels serveis? 2)
Incrementar els ingressos amb nous socis, quotes més altes, aprofitant la fiscalitat vigent sobre
les donacions, buscar altres subvencions de les administracions centrals o locals,...? Segur que
amb l'esforç i enginy de la directiva, junt amb la generositat i solidaritat dels socis i
voluntaris serà possible superar aquest entrebanc, provocat, sens dubte, també per la
llarga crisi econòmica.
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