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Participants i voluntaris del centre diürn Folre 
formen una gran família que aquest any ha 
celebrat el 20è aniversari

Mons. Sebastià Taltavull fent la benedicció  
del local del centre de suport matern infantil

El valor de  
la fragilitat

A
bans de començar a llegir aquesta revista de Càritas 
Diocesana de Barcelona, et demano que paris un minut 
i recordis algun moment en què t’hagis sentit fràgil. I et 
demano aquest exercici, que potser t’ha sorprès, perquè 
sovint no ens n’adonem que la fragilitat és pròpia de 
l’ésser humà.

Durant els anys més difícils de la crisi, a Càritas vam 
observar com augmentava la fragilitat de les persones 
d’una manera exponencial, fins el punt que vam aplicar solucions 
d’emergència, com les que s’apliquen, si fem el símil, després d’un 
terratrèmol.  Ara ens trobem en el moment en què reconstruïm les 
persones després del terratrèmol. Per aquest motiu ens plantegem 
fer un pas més i buscar noves solucions que promoguin la 
dignitat i el desenvolupament de la persona a llarg termini.

Després d’un temps en proves, hem posat en marxa a tota la diòcesi  
el servei de la tarja moneder, una targeta bancària com la que 
tots portem al moneder o a la cartera, que Càritas carrega amb diners i 
la dóna temporalment a les persones per a què puguin escollir quan, on 
i què comprar, sobretot aliments.  Aquesta decisió té molt de valor i fa 
sentir a aquestes persones que són iguals als altres ciutadans. Gràcies a 
tu podem donar aquests diners i, per tant, aquesta autonomia. 

Vull compartir amb tu el desig de Càritas per a aquest Nadal: 
redescobrir i acceptar la pròpia fragilitat, de la mateixa manera que 
aquests dies celebrarem la vinguda del Déu que es va fer infant, fràgil, 
però ple d’esperança. 

Gràcies per formar part d’aquesta comunitat. Aprofito 
per desitjar-te un molt Bon Nadal. 

Salvador Busquets 
Director
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S’inaugura un nou centre de suport matern 
Infantil a Cornellà
Els somnis molts cops es converteixen en realitat. Després de deu anys, 
la zona pastoral 4 (Barcelonès Sud) veu el seu somni complert: disposar 
d’un recurs de suport per a mares en situació de vulnerabilitat que 
tinguin fills d’entre mesos i tres anys. El centre podrà donar servei a 
vuit mares de la ciutat amb els seus respectius fills, els quals tindran el 
suport de dues treballadores socials de Càritas Diocesana de Barcelona. 
Coincidint amb la festivitat de Sant Miquel, es va inaugurar el centre, que 
es caracteritza per la vitalitat que desprèn. La inauguració va finalitzar 
amb la benedicció del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull.

El centre diürn Folre celebra 20 anys 
d’acompanyament als sense llar
Amb vint pastissos diferents, tots els voluntaris i les persones acollides del 
centre Folre van celebrar les seves dues dècades d’ajuda i recolzament a 
les persones sense llar de Badalona.
En un acte que va analitzar el passat, el present i el futur de Folre, 
Xavier Oncims, un dels fundadors d’aquest centre diürn i conseller de 
Càritas Diocesana de Barcelona, va explicar com Folre va superar els 
inconvenients inicials fins a esdevenir allò que és ara: l’ajuda necessària 
per tirar endavant i acabar amb el sensellarisme. Per la seva banda, Salvador 
Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, va anunciar, de cara 
al futur, que s’està treballant en un nou projecte residencial a Badalona per 
a persones en situació d’exclusió habitacional que permeti completar la 
cartera de serveis i ajudi a integrar l’acompanyament que es fa des d’altres 
projectes com Folre. La celebració d’aquests 20 anys també va comptar 
amb la visita de l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, qui va agrair al 
centre i a Càritas la seva tasca a favor de construir una ciutat més justa, 
democràtica i solidària.

Mons. Omella durant l’acte d’inauguració  
celebrat el 5 d’octubre a la Sala d’actes  
del Seminari Conciliar de Barcelona

L’arquebisbe Omella inaugura un nou curs  
de l’Escola de Formació del Voluntariat 
Després de la presentació de la programació i de l’oferta de formació 
per al curs 2016/17, Mons. Omella va exposar una ponència titulada: La 
misericòrdia com a inspiració i motor de la nostra acció, amb la qual va animar 
a tots els voluntaris de Càritas Diocesana de Barcelona a no defallir ja que, 
afirmà:  “El treball que feu arriba a molta gent”. 
L’arquebisbe de Barcelona va recordar que Càritas aporta joia, alegria i 
esperança a totes les persones a les quals ajuda “fent un treball gratuït 
en un món de competència basat en l’economia”. Mons. Omella també 
va animar a tots els voluntaris a continuar obrint els ulls a la pobresa i a 
seguir donant allò que millor saben fer: l’ajuda a l’altre.
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Roda de premsa de Nadal per presentar l’informe  
“Fràgils. L’alimentació com a dret a la ciutadania” 
Es pot descarregar l’informe a http://www.caritasbcn.org/ca/somfragils

A nivell social, des de fa uns anys hi ha una especial 
sensibilitat per la cobertura de determinades 
necessitats bàsiques, molt especialment de 
l’alimentació.

Aquest legítim neguit s’ha d’atribuir al fet que 
una bona part de la nostra societat no té 
ingressos o no són suficients a causa del 
deteriorament que han sofert el mercat de treball 
i l’estat del benestar durant els anys de crisi, una 
situació que s’ha convertit en estructural.

És important tenir en compte, a més, que la fragilitat 
és innata a la condició humana. Com a éssers 
humans som socials i relacionals, depenem els uns 
dels altres i naixem sabent que en qualsevol moment 
podem veure’ns afectats per situacions que estronquin 
la nostra experiència vital: una baixada d’ingressos a 
causa d’una sobtada situació d’atur, una malaltia, un 
trencament familiar... Les crisis vitals ens acompanyen.

Ara bé, segons la forma com cobrim les necessitats, 
podem fomentar estructures que es limitin 
a resoldre l’immediat, sense que res canviï, o 

Amb la crisi, així com amb  la disminució de 
prestacions socials i d’ingressos de les famílies, 
estem donant ajuts a les famílies d’uns imports més 
grans i durant més temps.

A Càritas Diocesana hem invertit  aquest any 2016  
quasi 4 milions d’euros en cobrir necessitats 
bàsiques; al 2007 aquesta xifra no arribava al milió 

2.000.000e per a alimentació (11.783 
persones):
350.000 e aproximadament en ajuts econòmics a 
les famílies ateses per Càritas per comprar aliments 
via targeta. (2.300 persones)
350.000 e aproximadament en ajuts econòmics 
a les famílies ateses per entitats o ajuntaments per 
comprar aliments. (2.300 persones)
462.000 e s’han donat a les Càritas parroquials 
i arxiprestals perquè puguin donar aliments en 
espècie a les famílies. (2.655 persones)
923.000 e han estat per a 3 menjadors socials, 
menjadors escolars i per cobrir l’alimentació a 
famílies en els projectes i centres residencials de 
Càritas. Hem garantit en menjadors i centres 23.440 
àpats en un any. (4.528 persones)

d’euros. Més de la meitat d’aquests 4 
milions s’han donat per a aliments.

Actualment, a la Diòcesi hi ha 109 punts de 
distribució d’aliments en espècie i 
diferents menjadors socials. També com a 
Càritas Diocesana donem diners a les famílies 
per a què puguin comprar aliments.

podem satisfer diverses necessitats alhora  
i que, al mateix temps, sigui de forma 
transformadora.

A Càritas partim de la base que les persones  
i les famílies que no tenen feina o que tenint-ne no 
guanyen prou només podran tenir una vida digna 
si tenen assegurada una renda garantida de 
ciutadania i que, tant les ajudes d’aliments en 
espècie com les que es fan amb diners (amb mesures 
com la targeta solidària), són transitòries, una solució 
d’urgència, un “mentrestant”.

Així, pensem que cal cobrir les necessitats  
de forma integral i des de la perspectiva  
de l’autonomia de les persones i de la 
dignitat humana. Per això creiem important 
situar la cobertura de l’alimentació dins 
del marc dels drets humans i elaborar 
una nova estratègia que ajudi, tant a Càritas 
com a nivell públic, a donar una millor resposta als 
problemes de les persones i de les famílies que estan 
patint l’exclusió social.

Garantia d’ingressos: 
minimitzar la fragilitat  
i la desprotecció

Càritas impulsa mesures per assegurar el dret a l’alimentació i  
reclama a les administracions una renda garantida de ciutadania 

Te xT: MarTa Plujà | FoTograFie s: jordi julià i arxiu de  CàriTas

Una renda garantida de ciutadania permetria tenir una vida digna  
a persones amb pocs recursos

La targeta solidària ofereix autonomia a les persones i dignifica l’ajuda 
per a aliments 

Coneix la història d’aquesta mare i el seu fill accedint a aquest codi QR

A la roda de premsa celebrada el 14 de desembre van  intervenir Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador 
Busquets, director; Mercè Darnell, adjunta a l’Acció Social i l’arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella, president de Càritas Diocesana de Barcelona
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Ara farà un any del seu nomenament com 
Arquebisbe de Barcelona. Quina valoració 
fa de la tasca social de la diòcesi?
Al llarg d’aquest primer any, he pogut constatar 
la ingent labor social que duen a terme tantes 
parròquies i institucions d’Església. Totes elles 
al servei dels qui més pateixen aquesta crisi 
econòmica que és fruit d’una crisi de valors. Estic 
impressionat per la feina extraordinària que Càritas 
ha desenvolupat per a acollir i satisfer les necessitats 
més bàsiques de les persones més vulnerables. 
Gràcies a la feina desinteressada i plena de bondat 
dels voluntaris i de les voluntàries de Càritas, hem 
pogut fer arribar pau i tranquil·litat a persones 
que estan passant per moments molt complexos. 
Per això, vull agrair un cop més la feina que fan de 
manera incansable tant els treballadors, com els 
voluntaris, socis i col·laboradors de Càritas. Amb 
tot, la crisi econòmica que encara cueja i els canvis 
socials que ha patit la nostra societat en els darrers 
anys, ens obliguen a no ser autocomplaents i a seguir 
treballant dia rere dia. La caritat cristiana no pot 
descansar mai i Càritas té un paper importantíssim 
en aquest àmbit. Càritas és el braç amorós de 
l’Església vers els més desafavorits.

nostra societat. En un acte públic recentment celebrat, 
vaig comentar que seria fantàstic si un dia Càritas no 
fos necessària. Voldria dir que la societat ha estat capaç 
de superar els seus desequilibris. Però mentre això 
no arribi, nosaltres ens continuarem entregant en cos 
i ànima en favor dels qui més pateixen. Amb tot, no 
podem oblidar que un altre gran actiu de Càritas són 
tots els seus socis i col·laboradors. Sense ells la nostra 
missió no seria possible.

El papa Francesc s’ha mostrat molt crític 
amb la gestió de la Unió Europea en relació a 
la crisi dels refugiats i ens demana col·laborar 
i estar compromesos en l’acollida. Què hi 
podem fer nosaltres com a cristians?
L’acte de clausura de l’Any Jubilar de la Misericòrdia, 
que vam celebrar fa poques setmanes, tenia un 
eslògan que defineix molt bé quina ha de ser la 
nostra actitud davant d’una realitat tan crua com 
la que viuen i pateixen els refugiats: “El que feu a 
un germà també m’ho feu a mi”. Aquest lema vol 
conscienciar-nos a tots de la necessitat d’obrir 
les portes del nostre cor als refugiats que fugen 
de la guerra, la destrucció i la misèria. Obrim les 
portes del nostre cor i acollim els més febles i els 
nouvinguts a la nostra societat. I fem-ho amb una 
mirada neta i pura, de germà a germà, perquè només 
així construirem una societat amb arrels profundes  
i sòlides. És important anar sembrant la idea que  
“els altres” són germans i no podem deixar-los sols.

Les darreres dades de la Generalitat 
indiquen que el nombre de persones 
en atur se situen en gairebé 500.000 
persones a Catalunya. Què podem dir als 
que afirmen que la crisi s’ha acabat? 
Certament, la xifra d’aturats és encara un greu 
problema per a la nostra societat. Per això, cal que 

reclamem als nostres dirigents que facin tots els 
esforços possibles per garantir que no hi hagi ni 
una sola persona que quedi enrere. No ens podem 
permetre de cap de les maneres que hi hagi tantes 
persones -més d’un 20% de catalans i catalanes- en 
risc d’exclusió social. Mentre hi hagi persones que 
pateixen, que no poden alimentar els seus fills, que 
passen fred al llarg dels mesos més freds de l’any... 
no podem afirmar que la crisi hagi acabat. La nostra 
prioritat no pot ser mai els números, sinó que ho  
han de ser les persones. Sí, les persones amb noms  
i cognoms. Necessitem més treball i, sobretot, que 
sigui un treball decent.

El lema de la campanya d’aquest Nadal 
de Càritas Diocesana de Barcelona és 
“El valor de la fragilitat”. Com podem 
fer comunitat des d’aquesta fragilitat 
intrínseca en l’ésser humà?
Molt sovint, no som prou conscients de la nostra 
fragilitat humana. No pensem en la solitud, la 
vulnerabilitat o la inseguretat que podem patir  
i que ja pateixen moltes persones del nostre voltant. 
Persones que en moltes ocasions es converteixen  
en “peces invisibles” que no reben l’atenció de ningú. 
Per això, és molt necessari continuar amb els ulls 
ben oberts i adonar-nos que vivim en comunitat  
i que formem part d’una gran família que ens fa  
més forts. Combatem aquesta fragilitat acollint  
i acompanyant les persones més fràgils, dient-los que 
no estan soles i que tots volem tenir cura de tots. La 
fragilitat ens fa més humans. Viure i tocar la fragilitat 
ens aproxima a Jesucrist. 

“Espero que passeu un bon Nadal i que pugueu 
gaudir plenament de la companyia dels que 
més estimeu. Bon i sant Nadal i que Déu us 
beneeixi a tots.”

Te xT: jordi julià | FoTograFia: se rgi CáM ara

En la clausura de l’Any de la Misericòrdia va 
exposar l’inici del nou Pla Pastoral. Quines són 
les línies socials que s’haurien de potenciar?
Més enllà d’unes accions concretes, el que voldria 
és provocar una conversió contínua en les nostres 
actituds. Aquestes actituds ens determinaran quines 
línies seguir. Tal com vaig explicar durant l’acte de 
clausura de l’Any Jubilar de la Misericòrdia, és molt 
important que tots els membres de la diòcesi es 
converteixin en missioners de la misericòrdia. Cal que 
siguem misericordiosos amb els nostres familiars, amb 
els nostres veïns, amb els companys de feina... Cal 
que siguem fonts que emanen amor i bondat, i que 
estimem de forma incondicional, tal com ho fan les 
mares cap als seus fills. Cal que en cada moment ens 
preguntem: faig tot el que sé i puc pels meus germans?

Per el papa Francesc, Càritas “és el 
far d’esperança per a les persones més 
necessitades”. Quin és el bé més preuat de la 
tasca que duu a terme Càritas Diocesana de 
Barcelona? 
Sense cap mena de dubte, el bé més preuat de Càritas 
és el fet que sempre hi són. Sempre ha estat, és i serà 
un actor clau en la tasca social que es desenvolupa a la 

l ’ e n t r e v i s t a l ’ e n t r e v i s t a

Entrevista a l’arquebisbe
metropolità de Barcelona, 
Joan Josep Omella

Mons. Omella durant la visita que va realitzar al Centre obert de Torre Baró, gestionat per Càritas Diocesana de Barcelona, per conèixer la realitat 
que envolta els infants i joves que hi participen

Mons. Omella en una trobada al Seminari amb Salvador Busquets, director de CDB, i Salvador Bacardit, delegat episcopal

“Càritas és el braç amorós de l’Església vers els més desafavorits”
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Gran part de la població s’ha 
empobrit i la desigualtat ha 
augmentat. Les persones que han 
patit més els efectes de la crisi han 
esdevingut més vulnerables, alhora 

que ha augmentat desproporcionadament 
el cost dels subministres bàsics (el preu 
de la llum ha augmentat un 70%, el de 
l’aigua un 60%, i el del gas un 30%). Això ha 
suposat un increment de la dotació econòmica de 
Càritas Diocesana de Barcelona en aquesta matèria 
i que es multipliquessin per trenta les ajudes en 
aquest concepte en els darrers vuit anys. Si l’any 
2007 vam destinar 3.714 € en ajudes 
econòmiques per pagar l’aigua, la llum i el 
gas, l’any 2015 vam dedicar-hi 123.000 €. A 
més, les famílies beneficiàries s’han multiplicat 
per quinze en aquest període, passant de 21 
famílies el 2007, a 328 el 2015.

En realitat, la pobresa energètica s’ha agreujat en 
els darrers anys i cada vegada són més les famílies 
sense ingressos o amb ingressos insuficients que no 

poden cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació, 
l’habitatge o els subministres, entre d’altres. Tal 
com es va advertir en el darrer informe d’ECAS 
(Entitats Catalanes d’Acció Social), el 16,2% 
de la població catalana està afectada 
directament o indirecta per la pobresa 
energètica. Les darreres dades indiquen 
que el 6,9% de població de Catalunya va tenir 
endarreriments en el pagament de rebuts de la llum, 
l’aigua o el gas l’any passat i, durant l’any 2015, 
161.000 persones a Catalunya van patir 
talls de llum, aigua i gas, segons l’Observatori 
DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals). 

Tanmateix, des de Càritas Diocesana de Barcelona 
volem denunciar que la pobresa energètica 
només s’hagi fet visible en l’agenda dels 
polítics i dels mitjans de comunicació quan es 
vulneren les lleis i els drets humans, en aquest 
cas, amb la mort de la dona de Reus, a qui se li havia 
tallat el llum, a causa d’un incendi provocat per una 
espelma.

Càritas multiplica per  
trenta les ajudes a  
subministraments en  
els últims vuit anys

Te xT: Te re sa Be rM úde z | FoTograFia de l Te sTiM oni: lluís ge né  de  l’agè nCia aFM (age nCe  FranCe  Pre sse )

L’ARtICLE 6 DE LA LLEI 24/2015 

L’article 6 de la Llei 24/2015 estableix en el 
punt 2 que s’ha d’aplicar el principi de precaució i que 
no es pot tallar el subministrament sense un informe 
previ dels serveis socials. Gas Natural va incomplir la 
llei i per això se li reclama des d’entitats i moviments 
socials la sanció màxima d’un milió d’euros. En 
aquest context, reclamem que s’apliquin les lleis i 
es sancioni als que les incompleixen; que la pobresa 
i les seves cares, com la pobresa energètica, siguin 
una prioritat en les agendes polítiques i s’estableixin 
mesures efectives. Demanem que l’accés al Fons de 
la Generalitat es simplifiqui i que arribi a totes les 
persones que es troben en situació o en risc de patir 
pobresa energètica. 

En aquest context, reclamem que la pobresa 
energètica se situï d’una vegada per totes a l’agenda 
dels nostres governants i s’impulsin mesures 
immediates. Demanem que els protocols per optar a 
l’ajuda de la Generalitat de Catalunya es simplifiquin 
i s’agilitzin, doncs la tramitació d’aquestes ajudes és 
complexa i no arriba a tota la població en situació de 
vulnerabilitat. També demanem la incorporació de la 
pobresa energètica en l’anàlisi i en el discurs sobre les 
polítiques d’habitatge, així com establir una tarifa social 
per a les persones vulnerables.2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Subministrament de Càritas Diocesana de Barcelona d’aigua, llum i gas
Entre parèntesis, nombre de famílies ateses

3.700€ 
(21 famílies)

6.800€ 
(38 famílies)

6.500€ 
(46 famílies)

7.700€ 
(41 famílies)

12.100€ 
(59 famílies)

16.700€ 
(63 famílies)

56.700€ 
(170 famílies)

91.600€ 
(273 famílies)

123.00€ 
(329 famílies)

EL tEStIMONI 

“Ens dutxem un cop per setmana, 
els divendres, per a què els infants 
estiguin nets el cap de setmana”, 
diu el Mustafà (nom fictici), un 
marroquí de 37 anys que des de 
fa deu viu a Badalona. El Mustafà i 
la seva família utilitzen bombones 
de butà ja que no poden assumir 
el cost del gas ciutat. Però aquest 
mes li ha arribat la factura de 
la llum: 24 euros. El Mustafà 
demana ajuda a Càritas amb els 
subministraments ja que amb els 
ingressos de la seva esposa gairebé 
no cobreixen el lloguer. “Si jo passo 
gana o no tinc llum no m’importa. 
Però els nens...”, expressa trist el 
pare de família.

Per a moltes famílies, l’aigua, l’electricitat o el gas són articles de luxe. 
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Els Col·legis Majors Penyafort, Montserrat 
i Ramon Llull de la Universitat de Barcelona van 
organitzar el passat 21 de novembre un acte per 
acollir el simposi “Els Refugiats: una realitat 
que ens interpel·la”. 

Van intervenir: Jaime Rodríguez, voluntari 
d’Universitats amb Cor de Càritas, professor 
d’economia jubilat i ex vicerector de la UB; Joan 
tugores, catedràtic d’economia i ex rector de la 
UB, i Juana Martín, responsable del Servei d’ajuda 
als refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona 
(CDB) i adjunta a direcció.

El simposi va abordar la problemàtica dels 
refugiats i les respostes que s’estan donant des 
de CDB i altres ONG. Per als Col·legis Majors 
Penyafort, Montserrat i Ramon Llull, el simposi va 
tenir una rellevància especial, atès que el curs passat 
van presentar la mostra fotogràfica “Shameful Island. 
Lesbos: la porta d’entrada a Europa” i actualment 
acullen en les seves habitacions catorze refugiats 
sirians.

Entre d’altres, a l’acte hi van assistir: Joan Elias, 
catedràtic i candidat a rector de la UB; Xavier López, 
director de la Fundació Solidaritat UB i responsable 
de la coordinació del programa de suport als refugiats 
sirians de la UB; Montserrat Lavodo, directora 
dels col·legis majors de la UB, i Fernando Porta, 
responsable d’Universitats amb Cor. També hi varen ser 
presents els catorze estudiants sirians que han 
estat acollits i 240 col·legiats.

Gairebé 2.000 voluntaris de les deu diòcesis amb 
seu a Catalunya van viatjar, el passat 22 d’octubre, 
fins al Camp de Mart (Tarragona) per participar en 
la trobada anual de voluntariat de Càritas 
Catalunya, que portava per títol: Transformar la 
societat des de la misericòrdia.

La Trobada va començar amb la benvinguda 
institucional i amb una sessió formativa dirigida pel 
professor de Teologia del País Basc, Imanol Zubero. 
El teòleg va remarcar que els voluntaris han de 
mirar amb misericòrdia els més pobres i va insistir 
en fer miracles dia a dia per a què el món no es vegi 
amb una visió pessimista. Mn. Miquel Barberà, 
teòleg i sociòleg, va impartir l’última ponència, on va 
puntualitzar que: “El voluntari ha de fer la feina ben feta 
i de manera ben complidora”. 

Abans de l’aturada del dinar, els voluntaris van 
poder gaudir d’un espectacle de Pallassos sense 
fronteres amb el qual van riure petits i grans. 
Després del moment de diversió i d’oci, tots els 
assistents van gaudir d’un àpat que van compartir 
plegats. Per tal de fer baixar el dinar, els voluntaris 
van poder visitar diferents monuments històrics 
de la ciutat, com la Catedral de tarragona o 
l’Amfiteatre romà.

L’Eucaristia, presidida per l’arquebisbe de 
tarragona, Mons. Jaume Pujol, va posar punt i 
final a una jornada de formació, pregària i reflexió 
en la qual també hi van haver moments de diversió i 
germanor.

Un simposi sobre  
la situació que viuen  
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Aquí recollim testimonis que són representatius del nostre dia a dia: persones que 
necessiten suport, gent disposada a ajudar i moltes històries commovedores. Són 
uns missatges que ens colpeixen i ens encoratgen a seguir treballant amb esforç i 
esperança. Per això els volem compartir amb tu. A més, et convidem a seguir-nos a 
les xarxes socials: un espai per participar i fer que Càritas arribi més lluny!

La S. és una nena siriana de dotze mesos, va néixer a 
Jordània el juliol de 2015 a resguard dels horrors de 
la guerra siriana dels quals la seva família havia fugit. Va 
arribar al món amb problemes de salut i els metges 
van dir que necessitava cirurgia urgent i complexa. Per 
aquest motiu, la Fundació Jubert Figueras, l’Hospital 
Sant Joan de Déu Barcelona i Càritas Diocesana de 
Barcelona estan col·laborant plegats per atendre 
la nena, que va arribar el mes de juliol a Barcelona 
juntament amb els pares i els seus tres germans per 
fer un diagnòstic de la malaltia i valorar les opcions de 
tractament. La Fundació els ofereix allotjament pels 
mesos que es preveu que estiguin a Barcelona; Sant 
Joan de Déu, amb el seu programa solidari Cuida’m, 
s’està fent càrrec del diagnòstic i tractament de la nena; 
i Càritas els ajuda a cobrir les necessitats bàsiques 
(alimentació, acompanyament...) perquè se sentin 
acollits durant aquests mesos. 

Aquest és el correu que ens ha enviat en J., advocat de l’associació 

ReedSmith, que ha portat a terme totes les gestions:

“Hola a tothom, 

La S. ha estat ingressada a l’hospital durant deu dies a 
causa d’una malaltia. Els doctors estan controlant totes 
les proves per tal d’excloure el Síndrome Goldenhar. 
Les bones notícies són que l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona seguirà proporcionant tota l’ajuda que 
necessita la S. per recuperar-se. 

Per mantenir la privacitat de les persones, s’han modificat els noms 
d’aquells que ens han fet arribar la seva veu per mitjà del correu 
electrònic.

També ens hem trobat amb els equips que 
proporcionen l’allotjament a la família, l’equip 
psicosocial i el de l’ajuda financera. Quan els pares van 
arribar a Espanya estaven espantats, desorientats i se 
sentien miserables. Els preocupava que no encaixessin 
mai, i tenien por que els seus fills mai arribessin a fer 
amics. Nosaltres els vam tranquil·litzar dient-los que 
tots els refugiats senten el mateix quan arriben a un 
lloc nou i els vam prometre que faríem que el procés 
fos més fàcil. Ha estat qüestió de sis mesos i els nens 
ja van a l’escola i cadascun d’ells està estudiant tant el 
català com el castellà. Tots ells saben el camí que els 
pertoca aquí a Barcelona i se senten totalment a casa 
seva. La mare avui ha dit que ja no està preocupada 
pels seus fills i que ja no se sent tant desorientada 
culturalment. Reconeixem els mèrits a Càritas i a 
totes les altres organitzacions de serveis socials 
de Barcelona. Càritas està fent una feina realment 
espectacular en quant a la coordinació de l’allotjament, 
el recolzament social, les classes d’idioma, les classes 
de natació, d’interpretació i d’integració cultural. Estem 
increïblement agraïts per l’esforç monumental que heu 
fet per aquesta preciosa família. 

Gràcies pel recolzament increïble que 
heu donat a la família. La mare i el pare 
ens han dit que més de cent persones 
estan animant la S. en la seva recuperació. 
Aquest és el tipus de solidaritat que ens 
dóna tota l’esperança que tenim. Us desitjo 
el millor. J.”

Segueix-nos
i participa!

Kiowana @kiowanakiowana 
@caritasbcn Mai vos agraire prou tota l’ajuda que 
m’oferiu. Moltíssimes gràcies.

Oscar Martínez @oscar_m (professor 
d’Educació Social i Treball Social) Hoy toca morir 
de envidia de la estudiante de #educacionsocial que 
hace prácticas en el Paidós de @caritasbcn i @
Fundperetarres

Xavi Loza @xaloba La jornada de presentació de 
#FeinaAmbCor de @caritasbcn. Un projecte amb 
una ‘rendibilitat’ diferent i molt elevada.

@caritasbcn caritasbarcelona

Frank Indurain Soy voluntario de Cáritas, hoy 
han venido más de 40 familias a buscar alimento... 
Entre ellas he notado que hoy la gran mayoría 
eran gente catalana y joven… Hoy he salido un 
poco tocado, hacía tiempo que no veía tanta gente 
de nuestra casa. Espero que esta situación cambie 
rápido por el bien de todos... 

Maria Cinta Vidiella Lluis  
Cuántas cosas buenas hace Cáritas!!! Hazte socia 
de Cáritas, yo lo soy porque vale la pena!!!




