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El 18 de maig es va fer el recompte de les 
persones que dormen al carrer a Barcelona, 
Badalona i Sant Adrià

Assistents a la jornada de portes obertes 
visitant l’espai del projecte Paidós 

Després de la  
tempesta NO  
arriba la calma

A
quest és el lema de la Campanya de Corpus que hem 
escollit aquest any, perquè volem compartir com se 
senten les 23.913 persones que hem atès durant 
l’any 2015. Alguns indicadors macroeconòmics ens 
diuen que hi ha un repunt de l’economia, però el que 

queda d’aquests anys és una profunda i demolidora crisi social. 

Com l’està patint el Manuel, que fa set anys va perdre la feina i, malgrat 
els seus esforços, no ha tornat a treballar. A Càritas l’estem ajudant, amb 
aliments i per mitjà del projecte Feina amb Cor, per a què ell i la seva 
família no perdin l’habitatge. També donem suport a l’Àngels, una mare 
sola amb dos fills petits, que viu en un pis de lloguer social de Càritas. 

En aquest nou número de la revista compartim aquestes reflexions i 
també l’avaluació del projecte Feina amb Cor, que va començar 
fa una mica més de dos anys i està permetent que moltes persones 
a l’atur o sense prestació puguin tornar a tenir una feina després de 
molts anys. Aquestes accions ens recorden que allà on la societat no 
hi esmerça esforços, des de Càritas diem que val la pena, que cal 
apostar per aquells que la societat descarta. Perquè, com 
va dir el Papa Francesc fa uns mesos: “Càritas és un far 
d’esperança”. Ho volem ser, malgrat tot. 

Com veureu, tota la revista està impresa a color. Aquest canvi l’hem 
pogut realitzar gràcies a Gràfiques Cuscó que sense incrementar el 
cost ens ha permès fer aquest canvi en relació als números anteriors.

Us convido que llegiu El Batec amb una mirada en què predomini 
aquest color amb el qual volem comunicar millor la vida 
que batega en el cor de Càritas, perquè només amb aquesta 
mirada esperançada podrem superar els reptes que com a societat 
tenim al davant.
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11 comp t em AmB  tu Càritas Diocesana de Barcelona obre  
les portes als seus socis i donants
El 28 de maig, més de cinquanta socis i donants de Càritas Diocesana  
de Barcelona van veure amb els seus propis ulls la feina que es realitza  
a Càritas gràcies a les seves aportacions.
Amb motiu de la festivitat de Corpus i seguint el text de l’Evangeli que 
diu: “Vine i veuràs” (Jn 1,43-51), els assistents van recórrer el centre  
de Càritas situat a la Barceloneta on s’hi troben els projectes de “Feina 
amb Cor”, el Centre Obert “Glamparetes”, el Casal d’Adolescents,  
el projecte PAIDÓS i el programa de formació per a adults. Per un dia, 
alguns treballadors de Càritas es van convertir en guies i, amb les seves 
explicacions i experiència, van aconseguir transmetre als assistents que 
més enllà de les parets de l’edifici hi ha vida, la vida de totes les persones 
que durant la setmana assisteixen al centre cercant un futur millor. 

El recompte dels qui dormen al carrer
Per tal de saber quantes persones dormen al carrer, la Xarxa 
d’Atenció de Persones Sense Llar (XAPSLL), de la qual 
Càritas en forma part, amb la col·laboració de Parcs i Jardins, de la 
Guàrdia Urbana i del SIS (Servei d’Inserció Social) va fer un recompte 
nocturn el passat 18 de maig. Es va realitzar una prospecció de la 
totalitat de la ciutat de Barcelona, gràcies als 930 voluntaris repartits 
pels diferents districtes. El resultat del recompte ens indica que 
malauradament el nombre de persones sense sostre ha augmentat: es 
van comptabilitzar 941 persones pernoctant en la via pública i 1.973 
en equipaments socials. A més, per primera vegada, també s’ha fet el 
recompte a Sant Adrià del Besòs, on es van comptabilitzar 31 persones,  
i a Badalona, amb 33 persones.

L’Arquebisbe Omella durant la visita al Centre 
Obert de Torre Baró

L’arquebisbe Joan Josep Omella  
s’apropa als projectes de Càritas
L’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, és també president de 
Càritas. Per aquest motiu, durant aquests primers mesos des del seu 
nomenament, Omella s’ha fet present en diferents espais i trobades de 
Càritas. La primera va ser participant en la reunió que el Consell de 
Càritas va celebrar el mes d’abril. Després va ser present a la Jornada 
Institucional que cada any té lloc per a treballadors i voluntaris de l’entitat. 
Omella va visitar també el Centre Obert de Torre Baró i els nens i nenes 
del barri que es troben en situació de risc. Els infants van conversar 
amb l’arquebisbe i van mostrar-li el jardí, amb un hort que creix dia a dia 
amb la paciència i perseverança que ells hi posen, regant-lo i cuidant-lo. 
L’arquebisbe va agrair als educadors la seva dedicació i implicació.
Durant el mes de juny, Omella va poder saludar a l’advocat Joan Amat, 
qui l’any 1944 va ser l’iniciador de l’Assessoria Jurídica de Càritas, i 
va saludar també als voluntaris actuals del servei. Amat va reiterar el 
seu servei “incondicional” per continuar treballant plegats. El primer 
voluntari de Càritas com advocat, de 91 anys, va rebre la felicitació de 
l’arquebisbe i de tots aquells que han continuat creient en la solidaritat i 
la dignitat del ser humà. L’arquebisbe també va poder constatar que avui 
els advocats voluntaris de Càritas continuen donant assessorament i 
mediació a la gent que pateix.
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La feina és clau per a què les 
persones puguin tenir una vida 
digna. Al desembre del 2013 vàrem 
posar en marxa el projecte Feina amb 
Cor per acompanyar persones en situació 

de vulnerabilitat a trobar feina. El 77% d’aquestes 
persones porten molt temps a l’atur, tenen familiars 
al seu càrrec i no cobren cap prestació o estan a punt 
d’esgotar-la (el 23%). Per tal d’avaluar aquest projecte, 
el juny vam presentar l’informe “Nedant a mar 
obert”, que recull l’experiència i els bons resultats 
d’aquest projecte durant dos anys. 

El programa contempla un acompanyament intensiu 
a les persones durant sis mesos per tal d’activar-les 
i donar-los les eines per a què puguin ser capaces de 
nedar a mar obert per si soles. De les 2.980 persones 
que han participat en el procés de Feina amb Cor, 
un 51% (1.524 persones) han trobat feina, incloent-hi 
les que encara no havien acabat el programa. Si ens 
fixem amb les persones que han acabat els 
sis mesos del programa, 2.381 persones, 
l’èxit encara és més alt: el 64% ha trobat 
feina immediatament. 

L’experiència d’aquest temps de Feina amb Cor i 
els canvis que constatem en les persones que atenem 
(aconsegueixen recuperar l’esperança, la motivació i 
enfortir-se), ens porten a afirmar que no és cert que 
una part de les persones aturades, especialment les 
de més de 55 anys, amb molts temps a l’atur o sense 
estudis, estiguin desnonades de la vida laboral. Per això, 
posem de manifest que el “no treball” cronifica 
la marginació i l’exclusió laboral i, per tant, la 
social. També defensem que una primera feina digna i 
decent amb l’acompanyament adequat acostuma a ser 
la millor porta d’entrada a l’estabilitat laboral. 

Han acabat el programa 2.381 
persones. D’aquestes: un 64% 
de les persones ha trobat feina 
immediatament.
Aquesta xifra puja al 71% si 
preguntem després de tres mesos 
de la finalització del programa. 

Feina amb cor,  
un far d’esperança

TexT: CrisTina aluja | FoTo: sergi Cámara

El 2 de juny es va presentar “Nedant a mar obert. Feina amb Cor: l’acompanyament com a element clau per accedir al mercat de treball”. Un informe 
de Càritas Diocesana de Barcelona sobre la situació actual del mercat de treball i el projecte Feina amb Cor

Fotografia: Ondho

Francisco Alberto F.: “Vaig venir a Càritas per 
trobar feina, tenia una situació difícil, i aviat vaig anar 
trobant feina... D’una feina vaig anar a una altra, en 
cuina i restauració. Aquí també em van donar la roba 
de cuina que necessitava perquè no me la podia pagar. 
M’han ajudat i Càritas sempre manté el contacte 
amb nosaltres, deixen la porta oberta, i això és molt 
important”.

Josep P.: “Havia treballat sempre a la construcció, 
sempre havia tingut feina i, quan em vaig trobar aturat, 
no sabia fer un currículum. Portava una mala època, 
havia perdut els estalvis...Càritas em va ensenyar 
a presentar-me en una entrevista i com fer un 
currículum com Déu mana!”.

En Francisco Alberto F., en Josep P., la M. Ángeles S., en José M. B. i la Carme R. 
han participat en el projecte Feina amb Cor i comparteixen els reptes als quals 
s’han enfrontat i els aprenentatges que han extret del seu pas pel projecte. Les 
seves experiències aporten llum i esperança. Gràcies! 

M. Ángeles S.: “La presentació que et fan del 
projecte t’ajuda a venir, i saps que s’obriran les portes 
de molts llocs”.

José M. B.: “Vaig estar sis anys a l’atur, enviava 
un munt de currículums i no trobava res... Portava 
quasi 40 anys a l’hostaleria; et miren el DNI, i ja no 
et truquen... Vaig pensar: per què no reciclar-se? Amb 
l’assessora de Feina amb Cor vàrem començar per 
una altra banda, i al mes i mig ja em van trucar per fer 
de porter, i el dissabte següent ja estava treballant”.

Carme R.: “A partir dels 45 anys em vaig trobar 
sense feina estable. A partir de certa edat, et veus al 
davant d’una muntanya molt gran... Vaig estar dos anys 
apuntada sense resultats a l’atur, em posava nerviosa 
en una entrevista, la veu i les mans no em responien... 
A Càritas em van donar recursos psicològics i em 
sento acompanyada”.

Descobreix les seves històries  
en el vídeo “Nedant a mar obert”

Francisco Alberto F.

M. Ángeles S.

Josep P.

José M. B.

Carme R.

Descarrega’t l’informe “Nedant  
a mar obert” a la web de Càritas: 
www.caritasbcn.org
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Des de quan col·labores i treballes  
a Càritas, i des d’on? 
Fa més de trenta anys que treballo a Càritas, 
després d’haver estudiat Treball Social. Primer vaig 
entrar en contacte amb el moviment migratori 
dels subsaharians: als anys 80 ja passaven per 
Barcelona, en trànsit cap a Europa, i molts ja es 
quedaven a treballar al Maresme, en floricultura. 
Mica en mica, l’àmbit migratori va anar augmentant 
exponencialment.

I és a partir d’aquí que comences a 
treballar a fons en el tema migratori? 
Vàrem començar a treballar en l’acompanyament 
de les persones i la seva primera acollida amb la 
primera Llei d’Estrangeria de 1985. Penseu que 
en els anys 70, abans de la mort de Franco, als 
immigrants se’ls posava a la presó. I nosaltres 
ens esforçàvem per treure’ls, “són immigrants no 
presoners”, dèiem. En aquella època es tractava 
de conèixer “l’altre”, aquell que no era ni blanc ni 
europeu, i de lluitar contra una opinió generalitzada 
que era: “si no en tenim per a nosaltres, com 
podem acceptar immigrants?”. Treballàvem al Raval, 
aconseguíem places a Ensenyament per als nens, 

I quines són les causes segons tu? 
Falta de generositat, de distribució de la riquesa  
i de desenvolupament dels pobles. Hem de deixar  
de pensar que la dignitat de les persones depèn  
del lloc de naixença.

Què es pot fer? 
Denunciar i explicar el que està passant, posar 
rostre a les persones refugiades i, el més important: 
que la societat civil no deixi de mobilitzar-se amb un 
compromís clar, i fer-se la pregunta: “jo també podria 
ser un refugiat?”.

I per acabar, quan ja ens aixequem de la taula 
del seu despatx, Juana afirma: “Mai hem estat tan 
informats amb imatges tan colpidores, però mai 
tan desconnectats, com si no anés amb nosaltres... 
La falta d’una resposta humanitària pot 
tenir unes conseqüències irreparables per 
a futures generacions si no som capaços de 
fer l’Europa de les persones i dir no a l’Europa 
economicista. I disposar de mitjans per a la 
dignitat... què no és quelcom eteri: és tenir espai 
vital per viure amb la família, aliments, higiene, 
ubicar-se en el país d’acollida i entrar en contacte 
amb els ciutadans del país”. També reivindica que els 
ajuntaments i la Generalitat tinguin competències 
per reubicar els refugiats. Tot plegat moltíssima feina! 

TexT: PePa sala

FoTograFia: anna roig

treballàvem també en salut i medecina tropical  
i compràvem els medicaments que necessitaven. 
A partir dels anys 90, Càritas es va implicar en els 
diferents processos de regularització procurant 
sempre el benefici per a les persones. Des del 1991 
fins el 2005 van ser anys complexes per les múltiples 
reformes de la Llei d’estrangeria. Això va suposar 
que les persones estiguessin passant constantment 
d’una situacio regular a irregular i a la inversa, fet 
que provocava que molts d’ells tornessin a la casella 
de sortida.

Com ha afectat tot això a la teva vida? 
M’ha construït per dins... Jo ja sabia què era marxar 
de casa teva, jo vinc de la terra xica, de Castella, 
sabia que seria dur i això em va servir per entendre 
què els hi passava a “els altres”, per exemple, 
entendre el patiment que viuen les persones quan 
estan lluny de casa seva. 

Quin és el teu diagnòstic de la situació 
actual, amb els refugiats? 
Decepció per la falta de resposta de la UE. De com 
un drama humanitari, que per a molts és pitjor que 
la Segona Guerra Mundial, preocupa més per les 
conseqüències que per les causes.

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

Juana Martín,  
la defensa dels migrants  
i els refugiats a Càritas

És adjunta a direcció i el 
setembre de 2015 va ser 
l’encarregada de posar en 
marxa el Servei d’Ajuda als 
Refugiats per tal de donar 
resposta a les peticions 
d’ajuda d’aquestes persones. 
Durant molts anys va ser cap 
del Programa de Migració  
i responsable del territori de 
Ciutat Vella-Poble Sec. 

jordi BarB a

Càritas no s’ha aturat  
davant la crisi dels refugiats
Durant els últims mesos d’aquest any, cada setmana 
la crisi dels refugiats ha estat present en l’activitat 
de Càritas. Ja al gener, amb d’altres organitzacions 
humanitàries, es recordava la crida: “Aturem el 
vessament de sang d’una guerra que fa més de sis 
anys que dura”. 

Però la crida no sols no atura la guerra, sinó que 
la UE signa amb Turquia un acord que suposarà el 
retorn al territori turc de tots els refugiats que 
en els últims mesos han arribat a Europa per les 
costes de l’Egeu. 

Tampoc el Papa Francesc s’atura i en el seu discurs 
davant el Parlament Europeu va ser ben clar: “què 
t’ha passat Europa?”

I Càritas continua... Participa en el recull de més 
de 33.000 signatures en la campanya “Tenim 72 
hores per actuar”, que s’endegà per rebutjar 
les devolucions col·lectives dels refugiats i migrants 
que arriben a Europa juntament amb CONFER, el 
sector social de la Companyia de Jesús i Justícia i 
Pau. També es demana al Govern espanyol que no 
ratifiqui l’acord.

Però Europa no escolta i una vegada més Càritas, 
junt amb les altres entitats, signa els quatre 
punts de rebuig absolut a l’acord aprovat 
entre la UE i Turquia. 

Però no hem defallit, i cal recordar una vegada més 
el missatge del Papa Francesc: “Els emigrants 
abans que números són persones, són 
rostres, són històries. Europa és la pàtria 
dels drets humans, i qualsevol que posi 
peu a terra europeu hauria de poder 
experimentar-ho”. I, per fer-ho evident, el 
Papa es va traslladar de Grècia a Itàlia en avió, amb 
un grup de dotze sirians, la meitat d’ells nens. Un 
petit gran gest.   

ubicades en pisos oferts per parròquies o particulars, i de Càritas. 
També reben ajudes per a aliments.
Provenen de Síria, Ucraïna, Rússia, Afganistan, Palestina, Algèria i Mali.
D’aquestes famílies n’hi ha 8 que tenen fills menors d’edat 

53persones  
de 15 famílies
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D
esprés de la tempesta NO arriba la 
calma, la crisi econòmica és ara una crisi 
social. Així ho va confirmar el director 
de Càritas Diocesana de Barcelona, 
Salvador Busquets, a la roda de premsa 

realitzada el passat dijous 26 de maig amb motiu de 
la presentació de la memòria de l’any 2015 d’aquesta 
institució. En presència de l’Arquebisbe de Barcelona 
i president de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan 
Josep Omella, els professionals de Càritas exposaren 
davant dels mitjans de comunicació totes les accions 
que aquesta entitat ha realitzat durant el 2015.

Mercè Darnell, adjunta a l’acció social, va explicar que 
durant l’any passat es van atendre 23.913 persones 
(11.843 llars), un 2% més que el 2014, i un 35% més 

des que va començar la crisi, a l’any 2009. A més, es van 
oferir 47.017 serveis (un 7% més que el 2014) des dels 
320 projectes que han estat finançats gràcies al suport 
de socis i donants. El pressupost de Càritas per a l’any 
2015 ha estat de 23 milions d’euros. Aquests 
recursos s’han aplicat de la següent manera: 87% a 
l’Acció social, 9% a Administració, 2% a Voluntariat i un 
2% a Comunicació.

Per cloure l’acte, l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep 
Omella, va destacar la importància “d’estar atents a 
les necessitats dels nostres germans i germanes ja 
que la nostra família és la Humanitat”. I va afegir que 
“cal curar-los les ferides que tenen, acompanyar les 
persones i denunciar les injustícies socials”.

•  Perquè encara que es digui que la crisi econòmica 
ha acabat, el 84% de les persones en edat laboral 
que atenem a Càritas Diocesana de Barcelona no té 
feina. D’aquestes persones, el 34% eren aturades de 
llarga durada a l’any 2015. En el primer trimestre de 
2016, ho ha estat el 43%. 

•  Perquè el nombre de persones ateses per Càritas 
no ha disminuït, sinó que hi ha hagut un lleuger 
increment en relació a l’any 2014 (un 2% més que el 
darrer any, 24.000 persones ateses en total).

•  Perquè tenir una feina ja no és garantia de sortir de 
la pobresa. Denunciem l’emergència de la figura del 
treballador o treballadora pobre, és a dir, persones 
que, tot i tenir un sou, no poden arribar a final de 
mes. Hem confirmat que el mercat de treball ja 
no és garantia suficient per sortir de la pobresa, 
doncs el 15% dels treballadors estan per sota el 
llindar de la pobresa. Per això demanem una política 
d’ingressos mínims per part del Govern.

•  A Catalunya hi ha 210.000 persones que viuen en 
llars que no tenen cap ingrés. Aquestes persones 
depenen de les entitats que els hi prestem ajuda. 

La prestació d’atur només cobreix al 53% de les 
persones aturades i cada vegada seran menys . Això 
fa que les persones que han deixat de percebre 
la prestació d’atur es vegin obligades a viure en 
condicions molt difícils. Per primera vegada, aquesta 
crisi ha afectat a persones amb pobresa severa, en 
aquests moments són un 13% que viuen per sota del 
llindar de la pobresa. L’ascensor social es va aturar 
fa 10 anys, i estem detectant que la pobresa s’està 
transmetent d’una generació a una altra.

I què fem des de Càritas?
•  Hem fixat 4 + 1 prioritats. En primer lloc, seguir 

potenciant el suport a les necessitats bàsiques 
(ajuts econòmics directes a les famílies o bé a 
les parròquies per comprar aliments o pagar 
l’habitatge). D’altra banda, seguir ajudant a 
les famílies i els infants mitjançant el Projecte 
PAIDÓS i materns infantils, centres d’infants. 
Una tercera prioritat és continuar treballant per 
prevenir l’exclusió residencial, és a dir, aturar els 
desnonaments. La quarta línia és la nostra acció 
per l’ocupació, la qual és fonamental. I, per últim, 
l’atenció a les persones refugiades.

El 64% de les persones ja les havíem atès 
en anys anteriors. D’aquestes, el 18% fa més de 
cinc anys que rep ajuda.

A la meitat de les llars ateses hi ha infants. 
El 37% de les llars amb fills estan a càrrec d’una dona 
sola.

En Manuel està a l’atur des de fa 7 anys. L’Àngels és una mare sola amb dos fills petits.

la pobresa és més seVera  
i és més diFícil sorTir-se’n

el rosTre de la pobresa  
és el d’una mare sola

Després de la tempesta 
NO arriba la calma

Per què “Després de la tempesta no arriba la calma”?

e l  r e p o rtat g e

TexT: jordi julià | FoTo: marC BarTomeus

A la roda de premsa de Corpus Càritas va reivindicar una feina decent i de qualitat per superar la pobresa severa i la desigualtat que ha deixat la crisi
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Enguany la 38a Cursa d’El Corte Inglés ha 
comptat amb la col·laboració de la nostra entitat, la 
qual cosa ens ha permès crear el “dorsal de Càritas”: 
23.500, un número molt significatiu d’allò que som, 
la xifra de persones que atenem. En el context de 
la Cursa també vam organitzar la xerrada “La força 
de pujar als nostres cims”, que va comptar amb les 
intervencions de Salvador Busquets, director de 
Càritas; d’Enric Guarner, usuari dels pisos tutelats per 
a la gent gran “Almeda”, i l’alpinista Araceli Sagarra. 
L’alpinista va parlar de la seva lluita esportiva i va tenir 
un agraïment especial per a Càritas. 

L’activitat esportiva va continuar amb la 2a Caminada 
Solidària a favor de Càritas promoguda i 
organitzada per la Diputació de Barcelona, 
amb la col·laboració de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Grup 
Cavall Bernat, i que va comptar amb la presència del 
nostre Ambaixador amb Cor i alpinista, Josep Antoni 
Pujante. Una fórmula per gaudir de la natura i a l’hora 
col·laborar en un projecte solidari, el projecte Paidós, 
que treballa per eradicar la pobresa infantil. Més de 
550 persones van poder gaudir de més de dues hores 
de recorregut per Parc de Collserola. I és que la festa 
esportiva també ho és per a la dignitat de les persones.

El passat 15 de juny va tenir lloc a Barcelona la 
darrera de les conferències del Cicle de reflexions 
entorn del voluntariat, que organitza per cinquè 
any consecutiu l’Escola de Formació del 
Voluntariat de Càritas. El cicle de vuit conferències 
s’ha impartit al llarg del curs 2015-16 un dimecres 
al mes al Seminari Conciliar de Barcelona i ha reunit 
una mitjana de 70 assistents a cada sessió. Aquest 
espai de formació permanent adreçat al voluntariat 
de Càritas és una oportunitat de reflexió, de posada 
en comú i de trobada entre voluntaris que realitzen 
el seu servei en àmbits tan diversos com: l’acolliment 
i l’acompanyament des de les parròquies de persones 
en situació de vulnerabilitat, el reforç educatiu, 
l’acompanyament a persones grans o la sensibilització 
d’infants i adolescents en les escoles.

A la darrera trobada d’enguany, Mercè Darnell, 
adjunta a l’Àrea d’Acció Social de Càritas Diocesana 
de Barcelona, va presentar a la setantena d’assistents 
els resultats de l’acció social duta a terme durant 
l’any 2015 i va destacar “el suport que reben les 
152 Càritas parroquials i arxiprestals de totes 
les comunitats de la diòcesi gràcies a la tasca 
desinteressada del voluntariat.” La jornada es va 
cloure amb una estona distesa al claustre del Seminari.

Càritas present a  
La Cursa d’El Corte  
Inglés i a la Caminada  
de la Diputació

Cloenda del 5è cicle  
de reflexions entorn  
del voluntariat explicant 
la Memòria 2015

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 capacitat de superar una 
situació difícil gràcies a 
l’acompanyament i el suport 
rebuts
La Juana va venir de Santo Domingo amb la idea de 
treballar i poder tornar al seu país i fer-se una casa. 
Al poc temps de començar a treballar va saber que 
estava embarassada. Des de Càritas la vam ajudar 
quan va trucar a les nostres portes, als vuit mesos 
de gestació. Va estar en un pis de Càritas i, quan el 
nen tenia quatre mesos, el va enviar al seu país per a 
què el pare tingués cura d’ella i ella pogués treballar. 
Han estat molts anys separats i de lluita constant. 
Ara el marit i el nen ja són aquí, i ens van fer arribar 
aquesta carta de la qual compartim alguns extractes: 

“Em dirigeixo a vostès a través d’aquesta carta per 
expressar-los el meu profund i lleial agraïment, per la 
predisposició que han tingut en tot moment amb la 
meva vida. Vull fer-ho per escrit perquè sé que les meves 
paraules no són suficients per agrair-los l’enorme ajuda 

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.

que em van brindar a mi i a la meva família a través de 
la treballadora social que m’ha acompanyat durant tot 
aquest llarg procés. Em sento agraïda a Déu i a la vida 
per posar en el meu camí a persones tan meravelloses 
com ella, que incondicionalment brinden el suport, 
l’afecte i l’esforç per a què tot pugui tirar endavant. 
Dono gràcies a Déu per posar en el meu camí una 
persona tan especial, comprensiva i amable, que m’ha 
vist plorar i poques vegades riure. Estaré eternament 
agraïda per tot el suport i la comprensió que m’han 
brindat”.

Sempre al costat dels més 
vulnerables 
Benvolguts amics: Em permeto comunicar-los que 
el Sr. C.R. retornarà demà al matí a Xile. Els vull 
agrair que el procés s’hagi tractat i gestionat amb 
summa urgència, donada la situació de vulnerabilitat 
de l’afectat. Vull a través d’aquest mitjà agrair tota la 
important ajuda de Càritas en aquest cas. Aquesta 
col·laboració ha estat fonamental.

Segueix-nos
i participa!

Jordi Riera Aragay @RieraAragay  
Aquestes són iniciatives importants de les quals els 
nostres líders pràcticament no volen parlar. Gràcies 
Càritas!

Javi Quintano @javiquintano M’ha agradat 
especialment la definició de @caritasbcn que ha fet 
l’@edsala62: aconseguir “ser algú per algú”, més q 
donar menjar, diners...

M.Àngels Bartrolí R. @xanetabr L’almoina de 
totes les Misses d’aquest Corpus, es destina a Càritas. 
Ja he fet la meva aportació (petita...)

Irene Borràs @ireneborras Molta bona 
feina a @caritasbcn . Dedicació centrada en 
els infants i joves. Acabem la visita a les entitats. 
#CreixerSocialment #5Congres. Personalització, 
acompanyament i proximitat x trobar feina al 
programa de #feinaambcor @caritasbcn  
@Taula3sector #CreixerSocialment

@caritasbcn caritasbarcelona

Marina Sánchez Casanovas Felicitacions 
per saber treballar en xarxa amb totes les entitats 
socials i l’Ajuntament de Barcelona. Junts som més 
forts per acompanyar a les persones sense llar de 
la ciutat.

Alicia Pujol ¡Felicidades Juana! Un muy buen 
artículo que solo puede escribir una persona 
como tú, que conoce y ha ayudado a tantísimos 
“descartados”.

Elisa Lizandra Rodríguez M’agrada que la 
solidaritat vagi de la mà de la cultura

Montse Quintana Roca Ben fet Salvador feu 
una gran tasca!

Magda Laia Sanchez ¡Maravillosa Cáritas!




