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Càritas Diocesana
de Barcelona

Després de la tempesta Después de la tormenta
NO arriba la calma
NO llega la calma
per Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona
«Després de la tempesta NO arriba
la calma». Amb aquest lema, que és
el de la campanya de Corpus d’enguany, volem recordar-vos que, malgrat alguns indicadors macroeconòmics que parlen d’un repunt de l’economia, a Càritas
veiem que les famílies que
atenem segueixen immerses
en la pobresa. La crisi econòmica ha deixat pas a una profunda crisi social. I ho constatem a través dels centenars
d’històries de vida que les
persones comparteixen amb
nosaltres i que tenen noms
i rostres com els del Manuel,
que és a l’atur des de l’any
2009, i el de l’Àngels, que
puja ella sola els seus fills.
Ells (en parlem amb més detall en aquest Full Dominical)
ens recorden que després de
la tempesta no ha arribat la
calma.
Perquè les tempestes de
mar, com la que evoca la situació de crisi en el cartell
d’aquesta campanya de Corpus, sacsegen la vida de les
persones i les deixen sense
cap recer on protegir-se del
temporal. Càritas no deixa ni
deixarà mai que s’enfonsin,
però som conscients que per
aconseguir-ho necessitem el
compromís de tots els agents
socials. Sense la seva complicitat i sense polítiques públiques que afavoreixin l’ocupació, no podrem arribar a bon
port i Càritas haurà de continuar seguint l’estela d’aquest
gran vaixell a bord del qual
són aquestes persones, però
d’on en cauen centenars cada dia al mar, sense cap bot
salvavides i sense l’esperança que algú les vingui a rescatar.
Aprofitem doncs aquest Corpus
per interpel·lar de nou la vostra solidaritat i per agrair-vos que ens ajudeu
a fer possible que acollim i acompanyem aquells que més ho necessiten. L’any passat vam poder aten-

dre 23.913 persones, un 2% més
que el 2014, i vam oferir 47.017
ser veis des dels 320 projectes
ubicats per tota la diòcesi. Aquestes i altres dades referents a la nos-

«Después de la tormenta NO llega
la calma». Con este lema, que es el
de la campaña de Corpus de este año,
queremos recordaros que, a pesar
de que algunos indicadores macro-

tra acció social, als comptes auditats i com destinem els recursos,
són les informacions que trobareu
en aquest Full Dominical. Gràcies
per ser els nostres companys de
viatge.

económicos hablan de un repunte de
la economía, en Cáritas vemos que
las familias que atendemos siguen
inmersas en la pobreza. La crisis económica ha dejado paso a una profunda crisis social. Y lo constatamos a

través de los centenares de historias de vida que las personas comparten con nosotros y que tienen nombres y rostros como los de Manuel, que
lleva desde el año 2009 en el paro,
y el de Àngels, que se hace cargo ella sola de sus hijos. Ellos
(os detallamos sus historias
en este Full Dominical) nos recuerdan que después de la tormenta no ha llegado la calma.
Y es que las tormentas de
mar, como la que evoca la situación de crisis en el cartel
de esta campaña de Corpus,
sacuden la vida de las personas y las dejan sin ningún cobijo donde protegerse del temporal. Cáritas no deja ni dejará
nunca que se hundan, pero somos conscientes de que para conseguirlo necesitamos
el compromiso de todos los
agentes sociales. Sin su complicidad y sin políticas públicas
que favorezcan el empleo, no
podremos llegar a buen puerto y Cáritas tendrá que continuar siguiendo la estrella de
este gran barco en que ahora
van estas personas y del que
caen al mar cada día centenares de ellas, sin ningún bote
salvavidas y sin la esperanza
de que alguien acuda a rescatarlas.
Aprovechamos pues este
Corpus para interpelar de nuevo vuestra solidaridad y para
agradeceros que nos ayudéis
a hacer posible que acojamos
y acompañemos a aquellos y
a aquellas que más lo necesitan. El año pasado pudimos
atender a 23.913 personas,
un 2% más que en el año 2014,
y ofrecimos 47.017 servicios
desde los 320 proyectos ubicados por toda la diócesis.
Éstos y otros datos referentes
a nuestra acción social, así como a
las cuentas auditadas y cómo destinamos nuestros recursos, son las
informaciones que encontraréis en
este Full Dominical. Gracias por ser
nuestros compañeros de viaje.
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LA POBRESA ÉS MÉS SEVERA I ÉS MÉS DIFÍCIL SORTIR-SE’N

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

què fem perquè la persona
no s’enfonsi

1.167 4.592
persones han
trobat feina.

47%

El
de les
persones ateses
són espanyoles.
L’exclusió no té
nacionalitat.

78%

El Manuel està a l’atur
des de fa 7 anys

El
no té feina.
El 12% són treballadors
pobres que no se’n
surten encara que
tinguin un contracte.

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

A la meitat de les llars
ateses hi ha infants

41%

El
de les famílies
no tenen
una llar digna,
estable i segura.

3.200

persones han
participat en
algun dels
382 cursos
de formació
ocupacional o
d’aprenentatge
de la llengua.

5.690

persones han rebut
una ajuda econòmica.
El 26% de les ajudes
econòmiques han estat
per a aliments i el 53%
per a habitatge.

persones
a accedir
o mantenir
l’habitatge
amb ajuts
econòmics,
mediació, etc.

629

persones
ateses que
procedeixen
de països en
conflicte.

què fem perquè la persona
no s’enfonsi

4,2M €

37%

El
de les llars
amb fills
estan a càrrec
d’una dona
sola.

Hem ajudat

és la inversió en ajudes a
necessitats bàsiques, de
les quals 2,4 s’han
distribuït directament des
del Servei d’Ajudes
Econòmiques per pagar
factures (el 6% més amb
relació a l’any 2014).

21%

de les ajudes
relacionades amb
l’àmbit sanitari són
per atenció
psicològica
(s’ha multiplicat
per 5 amb relació
al 2014).

309 pisos
L’Àngels és una mare sola
amb dos fills petits

Les que viuen
en habitacions
rellogades
creixen l’11%
amb relació al 2014.

unifamiliars i 55
centres residencials
i pisos compartits,
amb un total de
1.292 places.
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Càritas Diocesana de Barcelona
l’acció social

Hem atès 23.913 persones (un 2% més que el 2014) i 11.843 llars. Aquestes persones han rebut
47.017 serveis des dels 320 projectes distribuïts per tota la diòcesi:

FAMÍLIES I INFÀNCIA
Potenciem les capacitats
i la vinculació afectiva.
62 projectes

AJUDA A NECESSITATS BÀSIQUES
Donem resposta econòmicament o
en espècie a les necessitats.
86 projectes

INSERCIÓ SOCIAL PENITENCIÀRIA
Donem eines perquè
comencin una nova vida.
1 projecte

SALUT MENTAL
Donem suport davant
el patiment emocional.
6 projectes

SENSE LLAR I HABITATGE
Vetllem perquè no perdin l’habitatge
i la llar sigui adequada, assequible i segura.
31 projectes

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
Acollim, escoltem i
acompanyem.
26 projectes

FORMACIÓ I INSERCIÓ
SOCIOLABORAL
Orientem, formem i acompanyem
en la cerca de feina.
57 projectes

PERSONES GRANS
Treballem perquè no estiguin soles
ni aïllades i visquin amb dignitat.
47 projectes

MIGRACIÓ
Orientem i assessorem jurídicament
les persones quan arriben i donem
suport a les comunitats d’origen.
4 projectes

informació econòmica milers €
RECURSOS 2015
Socis i donants
Campanyes
Càritas interparroquials
Aplicació de donatius i herències
Entitats amb cor
Prestacions de serveis i altres
Aportacions persones ateses
Donacions per a Càritas Internacional
FONTS PRIVADES

APLICACIÓ DELS RECURSOS 2015
7.319
1.835
15
6.082
2.530
1.288
141
269
19.479

Generalitat de Catalunya
Ajuntaments i Diputació

932
1.013

FONTS PÚBLIQUES

1.945

1.124
Aportacions IRPF aplicades a acció social
Programa ProInfància Fundació Bancària “la Caixa” 537
223
Aportacions en espècie - Magatzem central
ALTRES FONTS

TOTAL RECURSOS GESTIONATS

1.884

23.308

18.392
Atenció social
269
Aportacions per a Càritas Internacional
Programa ProInfància Fundació Bancària “la Caixa” 537
Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 1.037
20.235

SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL

376
368
2.147

Dinamització i acompanyament del voluntariat
Comunicació i sensibilització
Administració

TOTAL APLICACIONS

23.126
182 *

RESULTAT
2%
2%

9%

87%

Comptem amb
el suport de 9.082
socis i donants.

Acció social
Voluntariat
Comunicació
Administració

* Aquests 182.000 €
es destinaran
a l’acollida de
persones refugiades
impulsada per Càritas.
Els comptes estan
auditats per Deloitte,
i estan disponibles
a la nostra pàgina web.
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Càritas Diocesana de Barcelona
un equip que creix i es forma
a càritas diocesana de barcelona som

2.414 140

persones voluntàries

68% Dones | 32% Homes

persones contractades

81% Dones | 19% Homes

edat de l’equip de càritas
Persones voluntàries
12%

Persones contractades

6%

23%

9%

34%

59%

Fins a 30 anys

De 31 a 50 anys

De 51 a 65 anys

57%

Més de 65 anys

millorar per fer-ho millor

Una de les preocupacions institucionals és la formació. Així, l’Escola de Formació del Voluntariat
ofereix un itinerari formatiu per etapes.
S’han realitzat 22 cursos/jornades de formació amb 369 alumnes. Així mateix, també s’han fet
14 sessions informatives per a nous voluntaris amb 516 participants.
Les persones contractades han realitzat cursos de diferents matèries per ampliar i reciclar
coneixements (legislació en estrangeria, detecció i prevenció del maltractament infantil,
eines informàtiques) i han participat en una jornada de reflexió conjunta amb
el títol “Interioritat i acció social”.

2.000 persones

van participar en la missa
per a persones voluntàries
a la Sagrada Família.

fent comunitat
Des de Càritas Diocesana es dinamitza i es

persones grans, reforç escolar, espais grupals

dóna suport a l’acció social de les 152 Càritas

per a la gent gran, cursos de llengua, etc.

parroquials i arxiprestals de totes les comunitats de
la diòcesi, que duen a terme, fonamentalment, serveis
de primera atenció i d’acollida gràcies a la tasca del
voluntariat. A tot el territori comptem amb 109 punts

A més, durant el 2015 hem donat suport econòmic
i tècnic a 70 entitats i institucions socials d’església.
En total s’hi han destinat 1.663.839 €.

de distribució d’aliments a parròquies i 55 robers. A les

Fent comunitat també hem treballat en xarxa amb altres

comunitats també hi ha voluntariat que fa companyia a

entitats, públiques i privades, en benefici de les persones.
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