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Presentació

Sensibilització

L’acció de Càritas Interparroquial del Prat de Llobregat consisteix en acollir i treballar amb les per-
sones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupa-
ment integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de 
la societat, la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més 
just i solidari. Càritas ha estat, està i estarà acompanyant a les persones més empobrides, protegint 
la seva dignitat i lluitant per garantir el seu ple accés als drets humans. 
La Càritas del Prat de Llobregat compta amb trenta persones voluntàries que aporten la seva 
experiència, el seu temps i el seu esforç, també comptem amb el suport de professionals de Càritas 
Diocesana i treballem coordinadament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, i amb altres enti-
tats de la ciutat. 
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TOTAL RECURSOS APLICATS EUROS TOTAL RECURSOS OBTINGUTS EUROS
Ajudes econòmiques 16.259,98 Socis i donants 2.947,25

Reforç educatiu 36.897,93 Aportació Càritas Diocesana 62.536,91

Aula jove La Brúixola 24.312,92 Conveni Ajuntament del Prat de Llobregat 58.500,00

Pis compartit 16.104,00 TOTAL 123.984,16
Acollida i acompanyament 27.532,24

Voluntariat 601,58

Administració 2.275,51

TOTAL 123.984,16

Vols ajudar-nos a ajudar?

Si tens ganes d’ajudar

Fes voluntariat amb nosaltres    N 93 379 02 20  
caritaselprat@caritassantfeliu.cat          

També pots fer-te soci o fer una donació al compte 
ES63 2100 0130 1102 0061 6243 l
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recursos  

Càritas Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat

Acompanya a la Càritas Interparroquial del Prat
Aporta professionals, recursos...

Formació voluntariat. 

Junta de
càritas Interparroquial

 - Consiliari, Mn. Josep Torrente
- Coordinador, Pepe Sánchez

- Treballadora Social, Lucía Cuevas i
Alba Monasor

- Secretari, Pepe Ramírez
- Tresorer, Josep Comas

- Responsables de servei:
Conchi Mar�nez

Ana terol
Sergi Berga

Càritas Interparroquial
del Prat

- Parròquia Sant Pere i Sant Pau
- Parròquia Mare de Déu de la Mercè
- Parròquia Sant Cosme i Sant Damià

30 Persones voluntàries
La Base de l’en�tat


