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 AVUI, COL·LECTA PER A CÀRITAS

 per Jordi Roglá de Leuw
Director de Càritas Diocesana de Barcelona

Fa 70 anys que Càritas Diocesana de Barcelona va emprendre la 
seva tasca. Amb motiu de la celebració de Corpus Christi presentem 
la campanya «Mai saps quan la vida et deixarà de somriure», per 

tal de sensibilitzar la societat de la necessitat d’actuar fraternalment els 
uns amb els altres. Aquest és el va-
lor màxim que vivim dia a dia a Cà-
ri tas, recordant allò que Jesús ens va 
dir: «Tot allò que feu a un d’a quests 
germans meus més petits, m’ho feu 
a mi» (Mt 25,40).

El 20,1% de la població de Ca ta-
 lunya està en situació de pobre sa 
relativa (persones que cobren menys 
de 8.000 euros nets anuals). Aques-
 ta dada no acaba de mostrar el que 
veiem cada dia a Càritas: la des i-
gualtat social està augmentant. 
Això signifi ca que les persones po-
bres cada vegada ho són més, i els 
rics, també ho són cada vegada 
més. La crisi, com hem dit al gu-
na ve ga da, està fent que la po-
bre sa si gui extensa, intensa i 
crò nica. Cada vegada atenem més 
famílies i durant més temps. L’any 
2013, per exemple, un 72% de 
les per so nes ateses ja havien 
re but aju da de Càritas durant el 
2012.

Aquesta jornada també és una 
bona ocasió per rendir comptes. 
Gràcies a la solidaritat de més de 
13.000 persones sòcies i donants 
i 550 entitats que també desitgen 
una societat més fraternal, hem 
atès 276.595 persones (dues ve-
 gades la suma dels aforaments 
dels estadis del Fútbol Club Bar-
celona i del Reial Club Deportiu 
Espanyol de Barcelona). Amb 
aquestes xifres, nosaltres també 
sen tim «vergogna», com va dir el Sant Pare a la seva visita, després del 
naufragi d’una pastera, a l’illa de Lampedusa. D’aquestes persones ate-
ses, 210.927 van rebre ajuda de les Càritas parroquials o arxi pres tals 
i 65.668 de Càritas Dio ce sa  na de Barcelona. Volem també do nar 
les gràcies a tots els mos sens, voluntàries i vo luntaris, i als mem-

bres de les Càritas parro quials per la ingent, ge nerosa i dili gent tas-
ca que fan.

Finalment, voldria subratllar la importància de rendir comptes amb 
transparència i proximitat. Per aquest motiu, en aquest Full Domini-

cal presentem un resum de l’im-
pacte social de la tasca de Càritas. 
En aquest sentit, vull destacar la 
necessitat d’adaptar-nos a l’ac-
tual context so cial fruit de la for-
ta crisi que vi vim. És per això que 
hem actua lit zat la nostra resposta 
amb accions per pal·liar la pèr dua 
de l’habi tat ge, per garantir l’ac cés 
a les ne cessitats bàsiques, per era-
dicar la pobresa infantil o per acom-
 pa nyar persones aturades de llarga 
durada en la cerca de fei na a tra-
vés del projecte «Feina amb Cor».

Tot això pel que fa a l’acció so cial, 
però no podem oblidar els al tres dos 
eixos de Càritas: la sen si bi lit zació i 
la denúncia. Ara són més im por tants 
que mai, ja que l’Es glé sia està con-
vocada a sus  citar, en pa raules del 
cardenal Bergoglio a Aparecida, l’es-
peran ça en la so cie tat i en els qui 
po den can viar les estruc tu res: 
«Que [l’a mor pels pobres] sigui pre-
fe ren cial implica que ha de tra ves-
sar to tes les nos tres estructures i 
prio ri tats pas to rals» (A 396) o «Ur-
geix crear es truc  tures que con so-
lidin un ordre so cial, econòmic i po-
lític en el qual no hi ha  gi inquietud i 
on hi ha  gi pos si  bi litats per a tots...» 
(A 384). En aquest sen tit, el papa 
Francesc, en l’E van gelii Gau  dium 

(53) afirma que «els ex clo sos no 
són “explo tats”, si nó re  buigs, “so-
brants”».

Gràcies per la seva confi ança 
i compromís, que ens han per mès, de nou, que el 90% de la despesa 
gestionada hagi estat coberta per fonts privades (particulars i empreses). 
Moltes persones ens diuen que mai s’ha  guessin imaginat que un dia la vi da 
els deixés de somriure. Volem estar al seu costat, i això només ho podrem 
fer si seguim sense tenir un NO per a nin gú. Comptem amb vostè.

I

Nosaltres també sentim «vergogna»
Les persones ateses durant el 2013 ocuparien dues vegades 

els estadis del Barça i l’Espanyol junts
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Els programes de Càritas i les persones ateses
Més de la meitat de les famílies ateses tenen fi lls

Cada vegada atenem més membres de la família i durant més temps

Activitat social

Durant el 2013, a Càritas Diocesana de Barcelona hem atès 
65.668 persones, un 9% més que l’any anterior. Aquestes 
persones han rebut 83.165 serveis en els nostres 520 punts 
d’atenció, un 5% més de serveis que l’any passat. 

A més a més d’aquestes 65.668 persones, les 359 Càritas 
Parroquials i Arxiprestals de les tres diòcesis han ajudat 210.927 
persones més, principalment en concepte d’aliments 
i altres necessitats bàsiques. En total hem atès 
276.595 persones, un 6% més que el 2012.

L’Acció social al 2013

PERSONES ATESES PER CÀRITAS

65.668

210.927

276.595

TOTAL

Diocesana

Parroquials i
arxiprestals

TOTAL

Barcelona

21.471

143.792

165.263

11.824

34.336

46.160

32.373

32.799

65.172

TerrassaSant Feliu

Impacte de l’Acció social al 2013

FAMÍLIA I INFÀNCIA

   200   persones, 60 famílies amb fi lls de 0 a 6 anys, 
participen en els nous projectes Paidós de 
prevenció de la pobresa infantil.

HABITATGE I SENSE LLAR

4.600 persones han dormit cada dia sota 
 un sostre gràcies al suport de Càritas.

3.000 persones han estat ateses, 835 llars, 
 pel Servei de Mediació en Habitatge. 

263 desnonaments evitats.

AJUDA A NECESSITATS BÀSIQUES

39.676 persones han rebut ajuts per alimentació.

300 persones han dinat o sopat cada dia en 
 algun dels 8 menjadors socials de Càritas.

1.700  persones, 500 llars, han pogut mantenir 
el subministrament de la llum, el gas i l’aigua.

FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL

8.456 persones han assistit a algun dels 257 cursos 
 de formació laboral. 

380   persones han sigut contractades gràcies al 
programa de Formació i Inserció Sociolaboral de 
Càritas. A més, hem posat en marxa Feina amb 
Cor, un servei gratuït d’acompanyament per trobar 
feina per a persones aturades de llarga durada.

ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

65.668 persones
AJUDA A NECESSITATS 

BÀSIQUES
167.096 ajuts entregats 

a 39.676 persones

FAMÍLIA I INFÀNCIA
2.506 persones

FORMACIÓ I INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL

8.456 alumnes 
i 257 cursos

INSERCIÓ SOCIAL 
PENITENCIÀRIA

42 persones

INSERCIÓ SOCIAL 
VIH - SIDA
33 persones

GENT GRAN
739 persones

HABITATGE 
I SENSE LLAR

841.690 pernoctacions 
i 1.515 places

La vostra col·laboració 
ens permet estar  

al costat de les persones 
sent testimonis de l’amor de Crist

MIGRACIÓ
822 persones

SALUT MENTAL
1.183 persones

3 de cada 4 persones ateses al 2013 
ja havien rebut ajuda de Càritas durant 
el 2012.

1 de cada 3 persones ateses és menor 
d’edat.

8 de cada 10 persones ateses per primer 
cop durant el 2013 en edat de treballar 
estan a l’atur.
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Les persones voluntàries, que acollim a través del programa de 
Voluntariat, són el fonament de l’acció de Càritas. La formació que 
se’ls ofereix és de qualitat, amb la qual cosa intentem contribuir 
a la dinamització de la comunitat cristiana i del canvi social 
mitjançant els programes territorials de Càritas i les parròquies.

Al llarg de l’any 2013 s’han realitzat 16 sessions informatives 
i hi han participat un total de 642 persones interessades a fer 
un voluntariat. S’han fet també 268 entrevistes individualitzades 
per valorar les demandes i acompanyar i orientar la persona voluntària.

S’han realitzat 11 Cursos d’Iniciació al Voluntariat, adreçats 
a totes aquelles persones que s’incorporen com a nous voluntaris 
o voluntàries de Càritas, als quals han assistit més de 300 alumnes.

El programa de Voluntariat ha dut a terme diferents activitats formatives: 
dues edicions del Curs de gestió multicultural i acció social en 
immigració (80 alumnes), un Mòdul bàsic en migració i l’organització 
de 7 conferències del II Cicle mensual de refl exions entorn del 
voluntariat amb la participació de 280 assistents. També s’han organitzat 
al voltant de 60 accions formatives que han arribat a 1.800 voluntaris.

Voluntariat

La sensibilització i la denúncia són dos dels pilars de Càritas. 
Per això la comunicació hi té un paper molt important. Per aquesta 
raó al llarg del 2013 hem dut a terme les següents accions:

• 391 notícies en premsa escrita i digital, ràdio i TV.
• 4 rodes de premsa.
• 95.837 visites a la pàgina web www.caritasbcn.org.
• 4 campanyes de sensibilització.
•  22 notes de premsa i comunicats als mitjans de comunicació.
• 79 notícies de Càritas publicades al web.
• 4  extres de Càritas dins del Full Dominical.

• Participació en 12 fi res i trobades a les tres diòcesis.
•  3.175 seguidors a twitter (@caritasbcn) i 1.277 

a facebook (www.facebook.com/caritasbarcelona).

Comunicació

Sensibilització 
i denúncia

En un moment de crisi com l’actual, moltes persones i entitats 
canalitzen la seva solidaritat a través de Càritas. Per aquest motiu, 
al llarg del 2013, els més de 80 voluntaris del programa d’Entitats 
amb Cor, que reuneix els grups d’Empreses, Fires, Clubs, Universitats, 
Escoles-Educació en Valors, Cultura i Ambaixadors amb Cor, 
han portat a terme les següents activitats:

• 950 gestions amb Entitats amb Cor.
•  99 notícies publicades al bloc d’Entitats amb Cor

www.entitatsambcor.org.
• 2 informatius.
•  Segona Jornada Institucional amb els voluntaris d’Entitats amb Cor 

amb la presència del publicista Lluís Bassat.
•  Assistència a 4 salons fi rals de la Fira de Barcelona.
•  Presència a 5 curses esportives.
•  8 xerrades i taules de bones pràctiques en Responsabilitat Social 

Corporativa (RSC) a diferents universitats.

Comptem amb més de 13.000 socis i donants 
i més de 550 Entitats amb Cor que han col·laborat 
al llarg de l’any 2013.

Entitats amb cor

Captació de fons

Posada en marxa del projecte Escoles amb Cor-Educació en Valors, 
dins del marc d’Entitats amb Cor. El grup d’Educació en Valors 
ha fet 44 xerrades a 26 escoles diferents i amb una assistència de 
1.792 alumnes de secundària.

Més de 500 persones 
participen en el concert 
solidari Miserere en benefi ci 
de Càritas Diocesana de 
Barcelona, celebrat 
al Petit Palau, del Palau 
de la Musica Catalana.

4.550 
Total voluntaris i voluntàries

766  
Noves incorporacions

16 
Sessions informatives

642
Assistents a les sessions 

informatives
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RECURSOS
Socis i donants   
Campanyes  
Càritas interparroquials
Aplicació de donatius i herències  
Prestacions de serveis i altres   
Entitats amb Cor 
Aportacions usuaris  
Emergències (Càritas Internacional) 
FONTS PRIVADES
Generalitat de Catalunya
Ajuntaments i Diputació
FONTS PÚBLIQUES
Aportacions IRPF aplicades a acció social
Programa Pro-infància “Fundació La Caixa”
ALTRES FONTS
TOTAL RECURSOS GESTIONATS

2013
 7.398   
 2.973   

 353   
 3.410   
 2.597   
 3.840   

 170   
 349   

 21.090   
 1.629   

 983   
 2.612   
1.343   
2.004   
3.347   

27.049

APLICACIÓ DELS RECURSOS

Atenció Social
Emergències (Càritas Internacional)
Programa Pro-Infància “Fundació La Caixa”
L’immobilitzat dels projectes socials
Provisió per fer front a la crisi

SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL

Dinamització i acompanyament del voluntariat
Comunicació i sensibilització
Administració

TOTAL APLICACIONS   

DIFERÈNCIA 

2013

19.207
349

2.004
1.128
1.600

24.288

492
316

1.927

27.023   

26

Fonts 
públiques

10%

Fonts 
privades

90%

Acció social
90%

Administració
7%

Comunicació 
i sensibilització

1%

Dinamització i 
acompanyament 

del voluntariat

2%

Els comptes estan auditats per Deloitte

 EDITORIAL

 por Jordi Roglá de Leuw
Director de Cáritas Diocesana de Barcelona

Hace 70 años que Cáritas Diocesana de Barcelona emprendió su 
la bor. Con motivo de la celebración del Corpus Christi presentamos la 
campaña «Nunca sabes cuándo la vida te dejará de sonreír», para 

sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de actuar fraternalmente los unos 
con los otros. Este es el máxi mo valor que vivimos día a día en Cáritas, recor-
dan do aquello que Jesús nos dijo: «Todo lo que le hagáis a uno de mis herma-
nos más pequeños, a mí me lo hacéis» (Mt 25,40). 

El 20,1% de la población de Cataluña está en situa ción de pobreza relativa 
(personas que cobran menos de 8.000 euros netos anuales). Este dato no aca-
ba de mostrar lo que vemos cada día en Cáritas: la desigual dad social está 
aumentando. Eso signifi ca que las per so nas pobres cada vez lo son más, y los 
ricos, también lo son cada vez más. La crisis, como hemos afi rma do algu na 
vez, está provocando que la pobreza sea cada vez más extensa, in ten sa 
y crónica. Cada vez atendemos a más familias y durante más tiempo. En 2013, 
por ejemplo, un 72% de las personas aten didas ya había recibido ayuda 
de Cáritas durante el 2012.

Esta jornada también es una buena ocasión para ren dir cuentas. Gracias a 
la solidaridad de más de 13.000 personas socias y donantes y 550 entidades 
que tam bién desean una sociedad más fraternal, hemos aten di do a 276.595 
personas (dos veces la suma del afo ro de los estadios del Fútbol Club 
Barcelona y del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona). Con estas 
cifras, nosotros también sentimos «vergogna», como dijo el Santo Padre en su 
visita, después del naufragio de una patera, a la isla de Lampedusa. Del total de 
las personas atendidas, 210.927 re cibieron ayuda de las Cáritas parro quia-
les o arciprestales y 65.668 de Cáritas Diocesana Bar celona. Que re  mos 
también dar las gracias a to dos los párrocos, vo lun tarias y vo lun ta rios, y 
a los miembros de las Cáritas par roquiales por la gran dio sa, ge nerosa 
y diligente labor que hacen. 

Finalmente, quisiera subrayar la importancia de rendir cuentas con trans-
parencia y proximidad. Por este motivo, en esta Hoja Dominical presentamos 
un resumen del impacto social de la labor de Cáritas. En este sentido, quiero 
destacar la necesidad de adaptarnos al con texto social actual fruto de 
la crisis que vivimos. Es por ello que hemos actualizado nuestra respuesta 
con accio nes para paliar la pérdida de la vivienda, para garantizar el acce-
so a las necesidades básicas, para erradicar la pobreza infantil o para acom-
pañar a las personas que están en el paro desde hace tiempo en la bús que-
da de trabajo a través del proyecto «Feina amb Cor».

Todo esto en cuanto a la acción social, pero no podemos olvidar los otros 
dos ejes de Cáritas: la sensibilización y la denuncia. Ahora son más impor tan-
tes que nunca, puesto que la Iglesia está convocada a suscitar, en pala-
bras del cardenal Bergoglio en Aparecida, la esperanza en la sociedad y en 
aquellos que pueden cam biar las estructuras: «Que [el amor por los po-
bres] sea prefe ren cial implica que debe atravesar todas nuestras es tructuras 
y prioridades pastora les» (A 396) o «Urge crear estructuras que consoliden un 
orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya 
po  sibilidades para todos...» (A 384). En este sentido, el papa Francesc, en 
Evan  ge lii Gaudium (53) afi rma que «los excluidos no son “ex plotados”, sino 
desechos, “sobrantes”».  

Gracias por su confi anza y compromiso, que nos han permitido, de nue-
vo, que el 90% del volumen de los gastos gestionados hayan sido cubiertos por 
fuentes privadas (particulares y empresas). Muchas personas nos afi rman que 
nunca hubiesen podido imaginar que un día la vida les dejaría de sonreír. Que-
remos estar a su lado, y sólo lo podremos conseguir si seguimos sin tener un 
NO para nadie. 

Contamos con usted. 

Nosotros también sentimos «vergogna»
Las personas atendidas durante 2013 ocuparían dos veces 

los estadios del Barça y el Espanyol juntos

Informació econòmica (milers E) 

HOY, COLECTA PARA CÁRITAS


