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“Vaig conèixer Càritas
perquè em van dir que em
donarien aliments, però
no, a Càritas m'he sentit
estimada, ara sóc, de nou,
jo mateixa”.
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1. PRESENTACIÓ
La memòria de Càritas Diocesana de Barcelona del 2005
recull l'acció més significativa que s'ha dut a terme durant
l'any en el conjunt del territori de l'arquebisbat de Barcelona:
bisbat de Sant Feliu de Llobregat, bisbat de Terrassa i bisbat
Barcelona. Les activitats es fan gràcies a la generositat de
milers de voluntaris compromesos, que fan possible que les
portes de Càritas es mantinguin sempre obertes. La seva
eficàcia és deguda també al suport que reben dels equips de
tècnics i professionals que, amb la seva vocació i dedicació,
asseguren una bona marxa al conjunt de l'organització.
I, com no, un any més la nostra acció ha esta finançada per les
aportacions de socis i donants particulars, el que ha suposat
gairebé el 80% del total dels ingressos. La majoria manifesten
el seu desig de romandre en l'anonimat. Gràcies a tots i totes
en nom de les persones beneficiades de la nostra acció
social.
Les dades ens confirmen un cop més que enmig d'una societat
rica com la nostra, les desigualtats continuen creixent. Són
moltes les persones que no tenen cobertes les necessitats
més bàsiques, en especial la de l'habitatge. Avui, al cap de dos
anys de la presentació de l'Informe de Càritas sobre l'accés a
l'habitatge, aquest problema no ha deixat d'empitjorar. Hem
pogut veure com es consoliden algunes formes d'infrahabitatge, com són el relloguer de pisos, el lloguer d'habitacions o
de “llits calents”. Per això, un cop més, el problema de l'habitatge és l'eix central de la memòria.
La resposta de Càritas va més enllà de l'ajut econòmic i
material i de l'acció assistencial. Apostem per la promoció de
les persones, donem resposta a les necessitats de relació, d'a-

fecte, d'estima i d'acompanyament. Aquest any ho he pogut
sentir de viva veu pel testimoni d'algunes de les persones
ateses. I guardo al cor la veu d'una dona que em va dir: “Vaig
conèixer Càritas perquè em van dir que em donarien
aliments, però no, a Càritas m'he sentit estimada, ara
sóc, de nou, jo mateixa”.
Paraules que reben tot el seu sentit quan ens arriba, com un
regal, la primera Encíclica de Benet XVI Deus caritas est. Un
missatge que vol recordar-nos i renovar el sentit més profund
de la fe cristiana: l'Amor. Un Amor que ve de Déu i que ens
urgeix als cristians a treballar en favor de la justícia i la solidaritat fraterna. I que ens recorda que el programa del cristià
és el programa del bon samarità: el d'un “cor que veu i mira”
allà on hi ha necessitat d'amor i actua en conseqüència.
Com a director de Càritas vull manifestar el compromís de
tot el nostre equip humà pel treball en l'acompanyament i
promoció de les persones necessitades, amb honestedat,
vocació i eficàcia en la gestió de tots els recursos disponibles;
atenent prioritàriament els col·lectius més desafavorits –aquells
que no poden beneficiar-se de les prestacions de l'Estat del
benestar–, compromís en el qual destaca la manera
com duem a terme l'acció social.

Jordi Roglà de Leuw
Director

Càritas està present
a tot el món:

“Treballant per la justícia,
consolidant la pau i irradiant
la solidaritat en el món”
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2. QUI SOM?
Càritas és l'expressió de l'amor de
Déu pels més pobres, en l'acció caritativa i social de l'Església en favor dels
més febles i necessitats, que d'una
manera organitzada anima la comunitat
cristiana a fer realitat les pràctiques de
justícia i solidaritat de l'Evangeli.

Les funcions permanents de
Càritas en els seus diferents nivells
(parroquial, interparroquial, arxiprestal,
diocesà, autonòmic i estatal) són:
• L'animació de la comunitat.
• La formació dels responsables de l'acció sòciocaritativa.
• La promoció d'accions coherents i
significatives al servei dels pobres.
• La coordinació de l'acció sòciocaritativa.
• La comunicació cristiana de béns,
béns de tot tipus, no solament
econòmics.
Càritas la formen les comunitats
cristianes, els voluntaris, els professionals, els socis... totes aquelles persones i
grups que, des de diferents accions i
responsabilitats, treballen conjuntament
en favor de la missió que Càritas té
encomanada.
Càritas parroquial: és l'organització
de la caritat des del compromís del
conjunt de la comunitat cristiana.
Càritas interparroquial/Càritas
arxiprestal: les Càritas parroquials es

CONSTRUIR UN ESPAI COMÚ
La missió de Càritas consisteix a acollir i treballar amb les persones en
situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi
alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l'acció
social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions
d'injustícia.
Així doncs, des de Càritas volem aconseguir construir entre tots un món
en el qual els béns de la terra siguin compartits per tota la família humana:
• Des de la dignitat de la persona: al servei dels més pobres, sense
distinció de religió o d'origen cultural o ètnic a fi que esdevinguin
actors i subjectes de la seva pròpia història
• Des del treball per la justícia: lluitant contra la pobresa, l'exclusió, la
intolerància, la discriminació i tota forma de violació dels drets humans.
• Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè tots siguem
veritablement responsables de tots.
coordinen per sumar i optimitzar
recursos, formant les Càritas interparroquials i arxiprestals.
Càritas Diocesana de Barcelona
• Consta d'una xarxa de més de 4.000
voluntaris i voluntàries en actiu.
• Treballa en col·laboració amb els
equips locals de professionals multidisciplinars del camp social.
• Manté 43 punts d'atenció individual i
du a terme nombrosos projectes per a
grups i col·lectius en el conjunt del territori de les tres diòcesis de Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.
Càritas Catalunya
• Està constituïda per l'agrupació de les
Càritas diocesanes de Barcelona,
Girona, Lleida, Solsona,Tarragona,
Tortosa, Urgell i Vic.

Cáritas Española
• 5.000 Càritas parroquials formen la
xarxa estatal de Càritas a tot l'Estat.
• 68 Càritas diocesanes amb les seves
Càritas autonòmiques que desenvolupen a tot l'Estat una important tasca en
favor de la justícia.
• 65.000 persones fan possible amb el
seu compromís voluntari l'acció de
Càritas.
Càritas Europa
• 44 organitzacions de les Càritas presents a 44 països. És un dels principals
actors socials internacionals d'Europa
en favor dels més pobres i per la
construcció d'un món de justícia i pau.
Caritas Internationalis
• 162 organitzacions catòliques de
servei confederades que treballen en
més de 200 països i territoris.

“Trabajaba en un restaurante como ayudante
de cocina. Lo tuve que dejar unos días por el
dolor de espalda, era muy duro. Luego no me
quisieron mantener el puesto. Trabajaba 13
horas diarias, seis días a la semana y
me pagaban 500 euros”.
Janet. 32 anys. Barcelona.

4

3. AL SERVEI DE QUI ESTEM?
Les persones ateses per Càritas

L'any 2005, més de 22.463 homes, dones i infants han rebut
el suport de la xarxa de serveis de Càritas Diocesana de
Barcelona a les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat
i Terrassa. Són persones que es troben sense els mínims
necessaris i imprescindibles per viure amb dignitat. D'entre
les situacions que hem acompanyat, destaca la problemàtica

de la inserció laboral i el treball submergit, que afecta
famílies senceres amb un baix nivell d'ingressos, que es
veuen abocades a l'endeutament i la inseguretat que
suposa un habitatge sovint precari. El 2005 l'exclusió
residencial afecta col·lectius com ara famílies amb pocs
ingressos, immigrants i persones grans.

Dades globals de persones ateses 22.463 (10.840 famílies)
Per situació legal (majors de 18 anys)

Per nacionalitat

Per sexe

76%

Per edats

44%

57%
43%

46%

29%
26%
24%

26% 23%

1%
5%

Menors

Joves

Adultes

5.930

5.256

10.069

Grans

Homes

Dones

Espanyoles Estrangeres

12.870

5.499

1.208

9.593

16.964

DNI
3.578

No sap/
Sense
Documentació
documentació No contesta
en regla
191
5.777
3.986

39%
27%

22%

Per països de naixement

5% 4% 2% 1%

Amèrica Àfrica
Estat
del
espanyol del Sud Magreb
8.865
6.138
4.900

Amèrica Àsia
Àfrica Europa Central
168
subsa- 835
445
hariana
1.112
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L’habitatge: revelador d’exclusió

Les dificultats d'accés a l'habitatge són per a moltes persones l'expressió última d'un cúmul d'obstacles que han de superar
cada dia, com ara l'atur, la precarització laboral, els baixos salaris i la inestabilitat laboral.

El treball i l'habitatge: els dos grans pilars de la inserció

El

65%

de les persones
acollides no tenen
ingressos fixos en el
moment de ser ateses: són
persones que sobreviuen
com poden, fent front a
situacions d'extrema vulnerabilitat que les aboca a
l'exclusió per la falta de
cobertura de les seves
necessitats més bàsiques.

El

67%

dels que tenen edat de
treballar estan
desocupats: mares joves i
soles amb fills al seu càrrec;
homes majors de 50 anys
que esdevenen aturats de
llarga durada, joves sense
qualificació; col·lectius socialment discriminats.

El

19%

dels homes i dones en
edat laboral treballa
sense un contracte laboral: són persones
exposades a qualsevol forma
d'abús i explotació i que treballen en la construcció, agricultura, tallers tèxtils, hostaleria, servei domèstic, etc.
Aquest darrer és el sector
on actualment es dóna el
percentatge més elevat de
persones ateses que treballen sense un contracte, i
afecta primordialment les
dones.

“Més de la meitat dels immigrants (el 54,68%)
que van treballar a Catalunya durant el 2005 ho
van fer en l'economia submergida, és a dir, sense tenir permís
de treball o sense contracte.”.
Memòria del CITE. Barcelona, 2005.

El

58%

de les ofertes laborals
pertanyen al sector del
servei domèstic d'entre les
persones estrangeres ateses
durant el procés de regularització en el punt informatiu
de Càritas. Del total
d'aquestes ofertes, el 60%
s'han acollit al règim del
servei domèstic discontinu.

“Si ho veiessin, vivim al soterrani d'un local. Em fa por que
ens trobin, perquè si ens troben ens faran fora; està en
molt males condicions però no tenim res més. Vivim
amb més persones i paguem 50 euros al mes. Com que
està en molt males condicions no ens podem
empadronar aquí. Tampoc la nostra filla no va
a l'escola i no tenim assistència mèdica.”
Matrimoni i una filla de 5 anys. L'Hospitalet
de Llobregat.
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Els joves i els immigrants: els dos col·lectius més afectats

El

26%

de la població atesa
són infants, els més vulnerables a la situació de
precarietat i fragilitat en
què es troben les famílies
que s'adrecen a Càritas per
demanar ajut.

El

23%

de la població atesa són
joves d'entre 18 i 29
anys: vulnerables als factors
d'exclusió per la precarietat
laboral i el baix nivell d'ingressos, fets que es
traudeixen en dificultats de
pagament de lloguer i la
impossibilitat de la compra
d'habitatge.

El

76%

del total de la població
atesa són immigrants
que pateixen moltes dificultats per trobar un lloc on
viure. A les dificultats
econòmiques s'hi afegeixen
altres trets que els fan ser
vulnerables: la situació administrativa irregular, la falta
d'informació sobre la legislació i les normes, el rebuig i
la xenofòbia d'alguns
propietaris i llogaters, i les
pràctiques discriminatòries
d'alguns agents immobiliaris.

“El nombre de cases «okupades» augmenta més del 30% el
2005. Hi ha moltes ocupacions «silencioses» a càrrec de
parelles i famílies sense recursos”.
El Periódico. 12 de desembre del 2005

El

43%

de la població atesa es
troba en situació administrativa irregular (la dada
és referent als majors d'edat).
Malgrat el procés de regularització, que ha fet disminuir
el nombre d'afectats significativament, durant el 2005 es
manté un elevat percentatge
d'estrangers en situació irregular. Els “sense papers”
segueixen sent els que queden descoberts dels sistemes
de protecció oficial, els que
no poden accedir a altres
serveis i queden, doncs, fora
dels circuits de les prestacions.

“Avui hem visitat una família romanesa que acaba de tenir un bebè.
Viuen en el mateix pis, d'uns 70 m2, quatre famílies. Són 22 persones,
tots gitanos romanesos. Tenen tres habitacions amb un llit de matrimoni i el menjador que també fa d'habitació. A cada porta hi ha un
cadenat. L'habitació és la casa, per a cada família. Dormen al mateix
llit de matrimoni pares i fills. Al pis hi ha una cuina i un lavabo.
La vida la fan al carrer, fins molt tard la plaça és plena
de gent.”
Treballadora social de Càritas al Barcelonès Nord.

L'infrahabitatge: pisos sobreocupats i habitacions rellogades

Del

2000al 2005

augmenta en 9 punts el nombre total de situacions ateses per Càritas en què
les persones viuen compartint pisos sovint sobreocupats i en habitacions de
relloguer, amb tot el que això comporta d'amuntegament i d'infrahabitatge. Les
dades ens mostren que el relloguer s'ha anat consolidant com una forma habitual
del règim de tinença de l'habitatge.

El

57%

Un

dels que viuen en relloguer són
famílies sense recursos econòmics
i en situació de clara pobresa.Tenen
greus dificultats per accedir a un habitatge i viuen en condicions molt
precàries.

41%

2000

44%

42%

2001

2002

26,78%

del total de les famílies que viuen
en relloguer estan formades per
mares joves i soles amb fills al
seu càrrec, i no disposen d'un suport
social o familiar en relació amb la cura
dels fills, amb tot el que això representa de dificultat a l'hora d'accedir al món
laboral.

49%

2003

52%

50%

2004

2005

Evolució de l'habitatge compartit i el relloguer d'habitacions:

El
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50%

de les persones ateses el 2005
viuen en habitatges compartits i
habitacions rellogades: les enormes
dificultats per tenir accés a un habitatge, i la incapacitat per fer front als
preus abusius del lloguer d'un pis consoliden el relloguer d'habitacions i pisos
en situacions molt precàries com l'única sortida per a moltes famílies amb un
baix nivell adquisitiu.

El

90%

de les persones en situació de
relloguer són d'origen immigrant. Malgrat que la llei garanteix el
dret a l'assistència sanitària i a l'educació bàsica dels seus fills, molts immigrants són els exclosos del mercat de
l'habitatge. Molts es veuen abocats, per
la seva irregularitat administrativa, a
acceptar qualsevol preu i condició per
tenir un sostre.

“Se ha descubierto al menos
166 pisos en la ciudad, con
una media de 35 residentes, y
otros 1.516 domicilios con
más de once personas.”
La Vanguardia. 16 d’octubre
del 2005

“Viu rellogat en una antiga pensió, però no vol
marxar. Té 82 anys i a l'habitació té els seus
sants i les seves coses que no vol deixar. Cada
dia li portem el dinar i li fem un seguiment de
les visites mèdiques que té, també l'ajudem a
pagar el lloguer.”
Treballadora Familiar de Càritas
a Ciutat Vella.
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Gent gran en habitatges sense ascensor, insalubres i precaris

El

67%

de persones grans ateses per Càritas al districte
de Ciutat Vella viuen
problemes relacionats amb
l'estat de l'habitatge.

El

77%

de les persones grans
ateses a Ciutat Vella amb
problemàtica d'habitatge,
viuen en pisos que no
tenen ascensor, aquest fet
les condemna a viure
reclosos i en situació
d'aïllament social.

El

10%

de les persones grans
ateses a Ciutat Vella
viuen en pisos que no
tenen dutxa. A més, moltes
de les persones grans que
atenem viuen en habitatges
que no compleixen les
condicions d'habitabilitat.

“Més de 8.600 ancians viuen en habitatges
considerats ruïnosos, 6.600 no tenen aigua corrent
i 16.000 no tenen lavabo.”
Jordi Bosch. Estudi “Envelliment i habitatge. El problema residencial
de la gent gran a Catalunya”.

288,79
euros és el que han
cobrat el 2005 les persones grans ateses que reben
una PNC (Pensió No
Contributiva). Les que no
tenen suport familiar es
veuen abocades a dependre
de menjadors socials, ajudes
per pagar rebuts de lloguer,
subministraments i les
necessitats més bàsiques.

Ajuda econòmica 2%
Subministres 2%
Propietat 2%

“Mi marido trabaja aquí desde hace
treinta años. Tenemos cinco hijos. Yo
he dejado de trabajar en el servicio
doméstico porque tengo una hernia
discal. Mi marido cobra 800 euros y
no nos llega para pagar la hipoteca, el
agua, el gas, la luz...”

Pensió 6%
Lloguer 37%

Fátima. 43 anys. Barcelona.

Total despeses SAE
2005 de Càritas en
concepte d’habitatge

Relloguer 51%

Càritas incrementa les ajudes econòmiques en concepte d'habitatge

Del

2000 al 2005

s'ha produït un augment del 50% en concepte
d'ajudes econòmiques per habitatge.

El

52%

de les ajudes econòmiques
donades per Càritas el 2005 són despeses en concepte
d'habitatge (lloguer, pensions, relloguer, subministraments,
desnonaments...), que han suposat un total de 533.529,33
euros.

De les ajudes econòmiques que s'han donat en concepte d'habitatge el 37%
eren per a lloguer de pisos, el 51% per a habitacions i un 6% per a
pensions o hostals. Diferents nuclis familiars i persones soles es veuen obligats
a compartir el mateix pis i, doncs, les consegüents dificultats de convivència per a
ells i els veïns de l'immoble. Amb sort tota una família podrà dormir en una
mateixa habitació.

“Según diferentes estimaciones, en Barcelona ciudad
la cifra de pisos vacíos o abandonados varía entre 70.000
y 100.000, es decir, entre el 9,3 y el 13,3% del número
total de pisos existentes en la ciudad”.
“El cielo está enladrillado. Entre el mobbing y la violencia inmobiliaria
y urbanística”. Ediciones Bellaterra. Barcelona, 2006.

Actualment els preus de les habitacions que paguen les persones que
atenem poden oscil·lar entre els 120 i
els 400 euros al mes; els llits entre 90 i
200 euros.
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“Càritas posa l'accent en la transformació de la realitat,
amb la força que ens dóna l'Evangeli, mitjançant el testimoni de la seva acció, el treball de sensibilització en les
comunitats i la societat, i la denúncia profètica. En el seu
fer diari, l'acció evangelitzadora és obra de testimonis
animats per l'amor que l'Esperit vessa en els cors.”
60 Assemblea de Càritas Espanyola.
Madrid, 2006.
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4. QUÈ FEM?
Les activitats de Càritas Diocesana de Barcelona s'ordenen en un total de 39 serveis agrupats per àmbits d'acció en el conjunt dels tres territoris diocesans, en els quals trobem els diferents punts de servei des d'on es pot tenir accés als serveis de
Càritas.

L'acolliment i l'acompanyament: posar la persona al centre
• Les accions d'acompanyament
i assistència en situacions de
necessitat són el primer graó
de l'acolliment que es fa a
Càritas. Acollim les persones que
viuen greus dificultats i els possibilitem l'accés als recursos bàsics de
subsistència alhora que les
encaminem, en la mesura del possible, cap a una assistència planificada i
cap a la integració social.
• Les accions de formació i de
promoció personal són objectius
de molts dels serveis d'acolliment.
L'acollida integral de la persona l'entenem més enllà de la relació assistencial. Per això es creen espais de
formació i de relació on establir
relacions d'autoajuda i de complicitat, treballant junts per canviar les
coses, promoure la justícia i esdevenir subjectes actius del propi
desenvolupament.

Repartits en les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa,
Càritas Diocesana de Barcelona compta amb:
•
•
•
•
•
•
•

43 punts d'atenció: acollida i acompanyament individual.
36 punts d'atenció d'acolliment grupal.
57 punts de formació i orientació laboral.
52 projectes relacionats amb la família i la infància.
62 projectes vinculats a la gent gran.
24 projectes per a persones sense llar.
2 projectes d'atenció a la salut mental.

El 2005 Càritas ha posat especial
atenció a tot el procés de
regularització de treballadors
estrangers. Es va obrir un punt
d'atenció informatiu: van ser
ateses 1.945 consultes en relació
amb les ofertes i demandes (de
treballadors i ocupadors). També
es van fer 17 xerrades informatives en diversos punts de la
diòcesi en les quals van participar
un total de 944 persones.

La sensibilització i la promoció del compromís solidari
• Càritas no només vol donar resposta a
les necessitats de les persones que
s'atenen, sinó que també analitza les
causes que generen la pobresa i l'exclusió, les dóna a conèixer i planteja
possibles solucions a diferents nivells:
personal, comunitari i estructural.
• La sensibilització vol desvetllar el
compromís personal i comunitari
tant dels cristians com de la societat en
general per acollir les persones més
pobres des de la comunió i la fraternitat mentre treballem per fer del nostre
món un espai comú.
• La Campanya de Nadal i la Campanya
de Corpus són els moments de màxima intensitat al voltant dels quals s'organitzen activitats de sensibilització, que
sovint combinen accions d'informació,
reivindicació i altres de més lúdiques.
• A través de les nostres publicacions
–Memòria anual, revistes Més a prop de
Càritas-MAC, Retalls de Vida i El Caliu,
col·lecció Contes del Món; també amb
els extres del Full Dominical, els
Quaderns Socials de Formació i la nostra
pàgina web– fem arribar la nostra veu,
projectes, preocupacions i experiències
a moltes entitats i a la ciutadania.

• Any rere any estem presents en nombroses mostres de solidaritat. Durant el 2005 hem participat en 36 activitats celebrades en
diferents poblacions de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa. D'altra banda, les nostres exposicions Un dia,
diferents realitats i Els Objectius del Mil·lenni van estar a13 espais, la
majoria centres escolars.
• Entre les activitats que es van organitzar durant el 2005 cal
destacar les activitats de la Diada de Sant Jordi; el Dia de portes
obertes al Temple Expiatori de la Sagrada Família; la taula rodona
sobre “El llegat social de Pere Tarrés”; l'espai de tertúlia Testimonis; la
nostra presència en espais informatius als Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i el suport a l'exposició Globalització
–organitzada per Mans Unides amb la col·laboració de Justícia i Pau,
Vols, Alternativa 3 i Càritas.
• A través del projecte Educació en valors es van impartir 46 conferències a 2.713 alumnes, a les quals hem d'afegir les moltíssimes
activitats (xerrades, presentacions, grups de reflexió...) efectuades per
voluntaris i personal de Càritas dels diferents equips territorials.
• Des del programa Empreses amb Cor desitgem apropar voluntats
entre entitats mercantils que comparteixen els nostres valors (la solidaritat, la justícia, el respecte, la igualtat...) amb un objectiu comú: ajudar les persones que més ho necessiten. Després de tres anys, el
nostre equip de voluntaris ha crescut, hem contactat amb més de
300 empreses –de les que prop de 200 col·laboren amb Càritas
actualment, hem preparat més de 30 projectes i n'estem dissenyant
de nous.

La denúncia profètica
• L'anàlisi i estudi de les causes
generadores d'exclusió i de
pobresa és imprescindible al costat de
l'atenció a les persones.
• Per combatre la injustícia, Càritas ha de
ser present en la societat elaborant
propostes de canvi de les dinàmiques
socials que generen l'exclusió.

• Per això Càritas sempre que pot aprofita per expressar-se a través
dels mitjans de comunicació i de publicacions. El 2005 hem estat
presents en gairebé 300 espais informatius (premsa, ràdio, televisió i
Internet).
• Cap pensió per sota del llindar de la pobresa: L'Associació
de Pensionistes No Contributius (APPNC) ha continuat reclamant al
Govern de la Generalitat i al Govern espanyol la dignificació de les
seves pensions (el 2005 eren de 288 euros mensuals). 60.000 persones a Catalunya i 400.000 a Espanya cobren pensions per sota del
llindar de la pobresa. Els pensionistes no contributius no poden
esperar més temps i reclamen que s'incrementin fins a equiparar-les
amb el salari mínim interprofessional.Tenen el suport de moltes entitats que els avalen –a més de Càritas– en les seves justes reivindicacions, entre les quals la Federació de Gent Gran de Catalunya,
Justícia i Pau, Arrels, i dels sindicats.
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“L'amor –caritas– sempre serà
necessari, fins i tot en la societat més
justa. No hi ha ordre estatal, per just
que sigui, que faci superflu el servei
de l'amor.”
Benet XVI. “Deus caritas est”
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5. COM ACTUEM?
Animació i dinamització del voluntariat
• Els programes de voluntariat i de
dinamització de la comunitat cristiana fan tasques d'animació, formació i sensibilització de la
comunitat cristiana i la societat en
general, donant a conèixer i promovent accions i compromisos
davant les situacions de pobresa,
marginació i exclusió social.
• Des de Càritas s'acull, s'informa i
s'orienta les persones que volen fer
aquest servei i es facilita la incorporació dels voluntaris en els
serveis i els projectes.
• També es vetlla per la formació
contínua del voluntariat, l'assessorament i la dinamització dels diversos equips de treball a cada arxiprestat de la diòcesi.

• Durant l'any 2005 s'ha comptat amb el suport de 4.000 voluntaris
que han permès dur a terme gran part de l'activitat de Càritas en cada
territori.
• L'Escola de Voluntariat enguany ha fet 172 sessions de formació
en les quals han participat 2.931 persones durant el curs 2004-2005.
• L'any 2005 Càritas va organitzar dues jornades per reflexionar i poder
establir criteris sobre el repartiment d'aliments, una acció que realitzen
una bona part de les parròquies de la diòcesi. Es va fer palès la necessitat d'enfortir encara més la línia promocional de la persona.Van participar-hi voluntaris de tots els arxiprestats de les diòcesis.
• Cal destacar també l'acció dels voluntaris en els projectes adreçats a
persones grans amb problemes de solitud i manca de suport social o
familiar. Els voluntaris visiten i acompanyen individualment les persones
al domicili, en residències o en hospitals, animen accions col·lectives
com festes i trobades anuals, dinamitzen grups que es troben setmanalment, com ara els “Tramats de Vida”...

La formació
dels seus agents
• A Càritas la formació i la reflexió són necessàries perquè permeten intercanviar coneixements i
experiències, enriquir l'anàlisi de la
realitat i renovar el sentit de l'acció,
a la vegada que ens permet ser més
eficaços en la nostra acció social, en
la societat del coneixement.
• Per tal que l'acció de Càritas sigui
veritablement efectiva, cal que la
formació de professionals i voluntaris es faci des d'una capacitació
tècnica que contempli alhora la
dimensió humana i cristiana del
compromís social, desenvolupats a
través del voluntariat, les parròquies
i el treball en xarxa.

Creació de xarxa
i comunitat
• El treball en xarxa comença en la
mateixa organització eclesial a
través de la participació en les
assemblees parroquials, consells
arxiprestals, consells pastorals, coordinadores arxiprestals, delegacions
diocesanes, grups d'entitats
d'Església, a més a més de la xarxa
de Càritas Catalunya i de la
Confederació Càritas Espanyola.
• Càritas, treballa en una extensa
xarxa de relacions associatives i
institucionals molt rica. Aquesta
xarxa s'ha anat teixint al llarg dels
anys en una acció compromesa en
la vida ciutadana i política del nostre
país i més enllà de les nostres fronteres.

Les activitats formatives que s'han dut a terme durant el 2005 són
nombroses .Destaquem les següents:
• Durant l'any 2005 s'ha iniciat un nou procés de reflexió, que es fa a
partir dels tres eixos de l'acció de Càritas: l'acolliment, la sensibilització
i la denúncia.
• El mes de febrer vam fer un curs sobre La dimensió social de la fe
cristiana, impartit pel Dr. Gaspar Mora, organitzat conjuntament amb
l'ISCREB; la Fundació Pere Tarrés i la Delegació de Pastoral Social.
• El mes de març es van fer les Jornades de Càritas Catalunya per
analitzar les bases de la nova llei de serveis socials. En aquestes jornades es va treballar el document base que ha de ser el punt de
partida de la nova llei de serveis socials i es van elaborar les
propostes i esmenes de Càritas.
• El mes de juliol vam participar activament en els tallers i els cursos de
l'Escola d'Estiu de Càritas Espanyola que es fa a l'Escorial. Aquest
any 2005 el lema va ser “Reconstruir la persona, fortalecer sus raíces”.
• El mesos d'octubre i novembre, dinamitzat per la responsable de
Formació de Càritas Guipúscoa, l'Anne Ferran, vam fer un Taller de
formació sobre l'acció social de les comunitats cristianes.

• Hem estat presents en grups de treball amb altres Càritas de la
Confederació Espanyola. D'altra banda, s'ha donat continuïtat al treball en
xarxa que fem com a Càritas Catalunya. A més a més, Càritas participa
en nombrosos espais de representació de l'Administració estatal,
autonòmica i local, i amb moltes plataformes i coordinadores d'entitats
d'iniciativa cívica i social. En total som presents a més de 100 espais de
participació públics o privats.
• Des del 18 de desembre de 2002, Càritas dóna suport a la Xarxa 18-D
amb la finalitat d'aconseguir que el govern ratifiqui la Convenció
Internacional per a la protecció dels drets de tots els treballadors
migrants i de les seves famílies. Enguany es va celebrar un acte al Museu
d'Història de la Immigració i es llegí un comunicat en el qual la Xarxa
recordà que la Convenció és una eina útil per començar a plantar cara
d'una manera valenta als reptes que plantegen els processos migratoris.
• Durant l'any 2005 es creà la plataforma catalana FEANTSA
(Federació europea d'entitats estatals que treballen amb els sense
sostre). Arrels Fundació, Càritas i Prohabitatge van ser les impulsores. El
treball conjunt de les diverses entitats que la formen ha permès l'organització d'una jornada de reflexió i debat per donar a conèixer l'abast
d'aquesta problemàtica a la societat i als mitjans de comunicació, jornada
que se celebrà el 24 de novembre de 2005.
• Per Nadal –amb l'inici de la Campanya institucional– es va fer públic el
compromís de Càritas cap a un Consens Social sobre les
Migracions a Catalunya. Càritas Diocesana de Barcelona i la
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) són les entitats impulsores d'una xarxa que arriba a més de cent entitats arreu de Catalunya.
El Consens Social busca construir una societat amb futur, un model de
ciutadania en igualtat de condicions i, per tant, un projecte de convivència
compartit, un pacte de drets i deures concebut per a tothom i assumit
per tothom.
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“Només es contribueix a l'assoliment d'un món millor fent el bé
ara i en primera persona, amb
passió i on sigui possible.”
Benet XVI. “Deus caritas est”
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6. L’ACCIÓ DE CÀRITAS
AL TERRITORI
La diòcesi de Barcelona
Habitants totals de la diòcesi: 2.080.676
Total parròquies: 205
Voluntaris de Càritas: 1.641

Demarcació Barcelona-Barcelonès Sud
Arxiprestats:
La Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant Josep Oriol,
Puríssima Concepció, Sagrada Família, Sant Martí,
Poblenou, Provençals, Sant Andreu,TrinitatRoquetes, Horta, Guinardó,Vall d'Hebron,
Vilapicina, Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià, Sants-Can
Tunis,Torrassa-Collblanc, l'Hospitalet i Cornellà.

Aquesta demarcació comprèn Barcelona ciutat, l'Hospitalet
de Llobregat i Cornellà.
Habitants: 1.497.140
Parròquies: 152

Dades globals de persones ateses 5.812 (3.104 famílies)

Per nacionalitat

Per sexe
Per edats

57%

70%
51%

43%

46%

30%
24% 20%

1.422

29%
8%

10%

Menors

Habitatge

Grans

Dones

Adultes

Homes

Joves

2.487

1.187

606

3.325

2.597

4% 3% 5%

Pensió Institució
Propietat Sense
Relloguer/ Lloguer
habitatge
Espanyoles Estrangeres compartit
4.069
1.743

QUÈ FA?
Serveis
Serveis d'acolliment
i acompanyament
Acollida i acompanyament individual
Acollida i relació grupal
Assessoria jurídica general/estrangers
Ajuda econòmica
Ajudes alimentàries

Projectes/ Punts d'atenció

13
12
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori

Servei d'animació i acompanyament en
Tot el territori
l'acció social de la comunitat cristiana
Servei de treball en xarxa
amb entitats i institucions

Tot el territori

Servei de sensibilització
i comunicació

Tot el territori

Servei de formació i
acompanyament del voluntariat

Tot el territori

Serveis de famílies i infància
Centres oberts i centres de dia
Centres de lleure
Casal de joves
Projectes de suport a mares i fills
Servei d'ajuda a la llar per a famílies
Casa d'acollida per a mares amb fills
Centre residencial per a menors
immigrants

4
6
1
6
Tot el territori
1

Serveis de vellesa
Espais de relació grupal per a la gent gran
Projectes d'acompanyament gent gran
Habitatges tutelats
Unitats de convivència
Centre de dia de gent gran
Projecte de vacances gent gran
Projecte de suport als cuidadors
Servei de teleassistència
Servei de menjar a domicili
Ajuda a la llar per a gent gran

25
5
1
3
1
Tot
1
Tot
Tot
Tot

Servei de formació
i orientació laboral
Projectes d'orientació laboral
Espais formatius, mòduls de formació
Cursos de llengua i acollida

13
7
2

Serveis de sense llar
Pisos compartits
Centres de dia o nocturns

8
2

Serveis de salut mental
Atenció i orientació psicològica
Projecte d'atenció a malalts severs

Tot el territori
Tot el territori

1

el territori
el territori
el territori
el territori

Càritas fa costat a la gent gran que
viu sola a Barcelona
Les situacions d'exclusió que viuen les persones grans que atenem són causades per
molts factors. A les males condicions de
l'habitatge on viuen s'hi afegeixen les limitacions físiques de l'edat, la pèrdua de xarxa
relacional i de suport a més de les dificultats
causades per sobreviure amb pensions
ínfimes. Càritas ofereix diferents serveis a la
ciutat, serveis que incideixen significativament
en aspectes relacionals i socials.
En primer lloc trobem el servei d'atenció
a la llar. Un ampli equip de treballadores
familiars donen suport a les activitats de la
vida quotidiana de la gent gran que es troba
sola o que té dificultats per desplaçar-se, i
alhora facilita i potencia la xarxa relacional
més propera de les persones ateses.
Treballem perquè la persona pugui viure en
el seu domicili el major temps possible,
intentant endarrerir al màxim l'ingrés en
centres residencials.
Paral·lelament a l'atenció en el domicili es
troba el servei d'acompanyament a la
gent gran. Un servei perquè ningú quedi
sense espais de relació i caliu humà: per xerrar, passejar, acompanyar les persones en les
tasques del dia a dia, com anar a cal metge
o a comprar. L'acompanyament que fa el
voluntari esdevé un moment central en la
vida de les persones grans que, generoses,
expressen la seva gratitud. L'acció esdevé
alhora una font de sentit per a l'acompanyant
“M'aporta més la Maria a mi que jo a ella”,
–deia un voluntari.
La revista Retalls de vida, feta per les
mateixes persones ateses en el servei a
domicili, és un espai obert a la poesia i la
narració d'experiències i activitats que permet, entre altres coses, oferir un àmbit per
compartir vida i facilitar la comunicació entre
les persones, estimular les seves capacitats i
potenciar la creativitat.
Finalment, des de Càritas oferim un suport a
les persones que tenen cura de les persones
grans. Sovint aquestes cuidadors són persones que presenten molt desgast físic i
emocional fruit del poc temps que tenen
per tenir cura d'elles mateixes i descansar.
És per aquest motiu que des de Càritas
hem creat un grup de suport emocional per
a aquestes persones.
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Demarcació Barcelonès Nord-Maresme
Aquesta demarcació comprèn Sant Adrià del Besòs, Badalona, Santa
Coloma de Gramenet i tota la comarca del Maresme fins a Mataró.
Habitants: 583.536
Parròquies: 53

Arxiprestats:
Badalona Sud, Badalona Nord, la Cisa i
Mataró.

Dades globals de persones ateses 3.211 (1.785 famílies)

Habitatge

Per nacionalitat

Per sexe
Per edats

72%
46%

45%

54%

43%

39%

28%
25% 24%

15%
6%

Menors
815

Grans

Dones

Joves

Adultes

Homes

Espanyoles Estrangeres

1.465

910

784

193

1.746

1.419

2.301

2% 0,5% 0,5%

Pensió
Propietat Sense
Relloguer/ Lloguer
habitatge
compartit

Institució

QUÈ FA?
Serveis

Projectes/ Punts d'atenció

Serveis d'acolliment
i acompanyament
Acolliment i acompanyament individual
Acolliment i relació grupal
Assessoria jurídica general/estrangers
Ajuda econòmica
Ajudes alimentàries

5
4
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori

Servei d'animació
i acompanyament en l'acció social
de la comunitat cristiana

Tot el territori

Servei de treball en xarxa
amb entitats i institucions

Tot el territori

Servei de sensibilització
i comunicació

Tot el territori

Servei de voluntariat

Tot el territori

Serveis de famílies i infància
Centres oberts i centres de dia
Centres de lleure
Projectes de reforç educatiu
Projectes de suport a mares i fills
Servei d'ajuda a la llar per a famílies

4
1
3
2
Tot el territori

Serveis de vellesa
Espais de relació grupal per
a la gent gran
Acompanyament a gent gran
Ajuda a llar per a gent gran

1
1
1

Serveis de formació
i orientació laboral
Projectes d'orientació laboral
Espais formatius, mòduls de formació
Cursos de llengua i acollida

4
2
5

Serveis de sense llar
Pisos compartits
Centres de dia o nocturns

3
1

Servei de salut mental
Atenció i orientació psicològica

Tot el territori

Centre d’acollida diürn Folre a
Badalona
El projecte Folre neix de la iniciativa d'un
grup de voluntaris de la parròquia de Sant
Josep de Badalona amb l'objectiu de donar
resposta a la manca de recursos que hi ha
a la zona per a persones sense llar. Aquest
centre pretén ser un lloc d'acolliment i
referència on es dóna suport a aquelles
persones de la ciutat i rodalies que a més
de trobar-se sense habitatge, estan soles i
en una situació de fragilitat social i
relacional que les exclou dels circuits
habituals de suport social.
Són persones que es troben soles, sense
vincles familiars ni socials, algunes amb
problemes de drogodependència i/o
malalties mentals. Al problema de l'habitatge s'hi afegeix que no tenen possibilitat
d'accés a un lloc de treball, ni tampoc
recursos econòmics. Així, Folre és un centre d'acolliment diürn, on la prioritat són
els espais d'acompanyament i de relació.
Esdevé un lloc de referència on
s'inicia un procés personal per a la
recuperació de la persona en totes les
seves vessants.
Aquest projecte parroquial és un espai
de trobada on totes aquestes persones es
poden sentir acollides i acompanyades, un
espai on s'inicia un procés personal de
reinserció que parteix de las capacitats i
potencialitats de cadascuna. Un equip
nombrós de voluntaris que compta amb el
suport tècnic de professionals vetlla per
l'atenció de les 30 persones que s'hi atenen. S'ofereixen serveis diversos en funció
de les necessitats de cadascú: higiene i
cura personal, orientació social, acompanyament puntual, alfabetització, espais
lúdics i relacionals, facilitació de gestions,
aprenentatge en tasques de la vida
quotidiana...
La feina d'aquest grup de voluntaris no es
limita només a l'atenció directa a les persones, sinó que amb la seva acció busquen
ser agents de canvi social sensibilitzant
sobre aquesta realitat i alhora col·laborant
amb l'Administració local i les entitats del
barri.
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La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Aquesta diòcesi comprèn, total o parcialment, les comarques del Baix
Llobregat, Garraf, Alt Penedès i Anoia.
Habitants: 896.550
Parròquies: 121
Voluntaris de Càritas: 547
Arxiprestats:
Sant Boi del Llobregat, El Prat, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Montserrat, Garraf,Vilafranca, Anoia i
Piera-Capellades.

Dades globals de persones ateses 3.641 (1.404 famílies)

Per nacionalitat

Per sexe
Per edats

69%
47%

43%
30%

Habitatge

53%

46%
36%
31%

23%

14%
4%

Menors

Joves

Adultes

1.112

823

1.551

Grans

Homes

Dones

154

1.716

1.925

2%

1% 1%

Pensió
Propietat Sense
Relloguer/ Lloguer
habitatge
Estrangeres
Espanyoles
compartit
2.505
1.136

Institució

QUÈ FA?
Serveis

Projectes/ Punts d'atenció

Serveis d'acolliment
i acompanyament
Acolliment i acompanyament individual
Assessoria jurídica general/estrangers
Ajuda econòmica
Ajudes alimentàries

15
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori

Servei d'animació
i acompanyament en l'acció social
de la comunitat cristiana

Tot el territori

Servei de treball en xarxa
amb entitats i institucions

Tot el territori

Servei de sensibilització
i comunicació

Tot el territori

Servei de voluntariat

Tot el territori

Serveis de famílies i infància
Projectes de reforç educatiu
Projectes de suport a mares i fills
Projecte de casa d'acollida
Suport a la llar a famílies

3
4
1
Tot el territori

Serveis de vellesa
Espais de relació grupal
per a la gent gran
Ajuda a la llar per a gent gran

1
Tot el territori

Servei de formació
i orientació laboral
Projectes d'orientació laboral
Espais formatius, mòduls de formació
Cursos de llengua i acollida

5
1
6

Serveis de sense llar
Pisos compartits
Centres de dia o nocturns

3
1

Serveis de salut mental
Atenció i orientació psicològica

Tot el territori

Pisos compartits
Des de l'atenció directa de les Càritas
locals de la diòcesi de Sant Feliu, s'ha
registrat un increment important de
persones que tenen moltes dificultats
per trobar feina estable. Moltes
d'aquestes persones no disposen de
recursos personals i socials per garantir
uns nivells mínims de subsistència:
alimentació, higiene, a més de patir
greus dificultats per tenir accés a un
habitatge. La comunitat cristiana
ha respost a aquesta necessitat social,
i des del seu compromís amb la realitat
s'ha posat a disposició d'aquestes persones pisos compartits.
Fins ara, les Càritas locals de Sant Feliu
duien a terme el pagament de pensions, menjadors socials, públics o privats, dutxes col·lectives, robers...
Aquests recursos però, no podien oferir
una atenció integral i humanitzadora
que facilités la inserció social i l'atenció
integral de la persona. Amb els pisos
compartits es posa en marxa un projecte alternatiu que neix de les
comunitats cristianes per oferir un habitatge digne de forma temporal i facilitar
així una integració en l'entorn i iniciar
ràpidament un procés de millora de la
situació en què es troben les persones
acollides.
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La diòcesi de Terrassa
Aquesta diòcesi comprèn les comarques del Vallès Oriental i Occidental.
Habitants: 1.139.359
Parròquies: 120
Voluntaris de Càritas: 889
Arxiprestats:
Montcada, Sant Cugat-Les Planes,Terrassa,
Rubí, Sabadell Centre, Sabadell Nord,
Sabadell Sud, Granollers, Puiggraciós,
Mollet, Montseny i Cardedeu-Llinars i
Montbuí.
Dades globals de persones ateses 9.799 (4.550 famílies)

Per nacionalitat

Per sexe

83%

Per edats

57%

60%
46%

40%

29%

26% 25%

17%
3%

Menors

Joves

Adultes

2.581

2.462

4.501

Habitatge

Grans

Homes

Dones

256

3.924

5.875

11%

1% 0,5% 1,5%

Pensió
Propietat Sense
Relloguer/ Lloguer
habitatge
Estrangeres
Espanyoles
compartit
8.090
1.709

Institució

QUÈ FA?
Serveis

Projectes/ Punts d'atenció

Serveis d'acolliment
i acompanyament
Acolliment i acompanyament individual
Acolliment i relació grupal
Assessoria jurídica general/estrangers
Ajuda econòmica
Ajudes alimentàries

8
8
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori

Servei d'animació
i acompanyament en l'acció social
de la comunitat cristiana

Tot el territori

Servei de treball en xarxa
amb entitats i institucions

Tot el territori

Servei de sensibilització
i comunicació

Tot el territori

Servei de voluntariat

Tot el territori

Serveis de famílies i infància
Projectes de reforç educatiu
Projectes de suport a mares i fills
Projecte de casa d'acollida
Suport a la llar a famílies

6
2
1
1

Serveis de vellesa
Espais de relació grupal
per a la gent gran
Projecte d’acompanyament
a la gent gran
Ajuda a la llar per a gent gran

3
Tot el territori

Serveis de formació
i orientació laboral
Projectes d'orientació laboral
Espais formatius, mòduls de formació
Cursos de llengua i acollida

6
7
6

Serveis de sense llar
Pisos compartits
Centres de dia o nocturns
Projecte residencial

6
2
1

Servei de salut mental
Atenció i orientació psicològica

Tot el territori

3

Habitatges sense mínims:
servei de dutxes de
Càritas Sabadell
Des de Càritas Sabadell s'ha detectat
que moltes persones viuen en condicions molt precàries, entre les quals
viure sense espais tan bàsics com ara
un lloc digne on tenir cura de la
seva higiene personal. Es podria
pensar que aquest problema afecta persones sense llar, però la precarietat en
l'habitatge també es manifesta en persones que viuen en pensions, allotjaments temporals, habitacions rellogades,
etc. A aquestes persones Càritas
Sabadell els ofereix un espai on poder
tenir cura de la higiene personal amb
dignitat, intimitat i tranquil·litat.
Les persones necessitades d'aquest
recurs hi accedeixen a través de l'espai
d'acolliment de Càritas, de les parròquies, dels Serveis Socials o bé
d'altres entitats que sol·liciten el servei.
Malgrat la diversitat de recursos en
serveis socials locals, el nombre de persones sense llar, o amb habitatges molt
precaris, augmenten. Aquesta és una
situació que posa la persona en una
posició de veritable vulnerabilitat i
fragilitat. L'espai de dutxa permet a la
persona que l'usa tenir cura d'ella
mateixa i així poder mantenir una part
de la seva salut física i de la psíquica.
Les persones que utilitzen aquest servei
hi troben tot el que necessiten, tant pel
que fa a la higiene i la roba com pel
que fa a la confiança i la dignitat. El
repte, que treballem dia a dia, és que
més enllà de la dutxa aquest servei
esdevingui un espai de relació i
convivència on les persones puguin
construir relacions afectives i socials.
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“Les entitats eclesials, amb transparència en
la seva gestió i la fidelitat al deure de testimoniar l'amor, podran animar cristianament
també les institucions civils, afavorint una
coordinació mútua que segurament ajudarà
a l'eficàcia del servei caritatiu”.
Benet XVI, “Deus caritas est”
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7. ELS COMPTES DE CÀRITAS
DIOCESANA
La memòria econòmica recull els comptes consolidats dels tres bisbats de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa durant
l'any 2005
INGRESSOS 2005 (milers d’euros)

D’on vénen dels ingressos de Càritas?

Donacions
Campanyes
Socis i donants
Herències rebudes en metàl·lic
Empreses
Càritas interparroquials
Aportacions usuaris

7.021
2.109
2.756
1.342
431
198
185

Subvencions
Entitats públiques
Entitats privades

2.715
2.553
162

INGRESSOS

9.736

Herències realitzades
TOTAL INGRESSOS

Subvencions 22%

Donacions 78%

2.863
12.599

Els ingressos rebuts durant l'exercici 2005 han pujat a 9,7 milions d'euros; afegint-hi les herències rebudes en anys anteriors i
realitzades enguany per fer front a les despeses de l'any arribem a un volum total de recursos de 12,59 milions d'euros.
Els ingressos provinents de les diferents formes de donacions (socis amb quotes, donants particulars i empreses, col·lectes de
campanyes i herències) representen un 78% del total.
Les donacions rebudes el 2005 han disminuït en 600.000 euros en comparació amb el 2004. Bona part d'aquesta disminució
s'explica perquè gran part de les donacions rebudes van ser destinades directament a l'emergència del tsunami patit pel sudest asiàtic a finals de desembre de 2004. Aprofitem per agrair l'extraordinària generositat de prop de 2.000 persones, socis i
donants habituals de Càritas, que hi van contribuir.
Els ingressos per subvencions han tingut un lleuger increment, principalment arribats de la Generalitat i de l'IRPF.
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DESPESES 2005 (milers d’euros)
Atenció Social
Voluntariat
Comunicació
Serveis Interns
DESPESES ORDINÀRIES

De cada 100 euros que rebem, en distribuïm:
10.096
268
550
878

Comunicació 5%

Voluntariat 2%

11.791

Despeses extraordinàries
TOTAL DESPESES

Serveis Interns 7%

132

Atenció Social 86%

11.923

La distribució general dels ingressos rebuts ha estat la següent: per cada 100 euros, en destinem 86 a projectes socials, 2 a
formació i dinamització de voluntariat, 5 a comunicació i 7 a serveis interns. Els “serveis interns” corresponen a la infraestructura de suport de les activitats que duem a terme (administració, recursos humans, informàtica).
Els 86 euros destinats a projectes socials (quantitat que en valor absolut puja a 10,09 milions d'euros), tenen aquesta distribució :

Distribució despeses
d’atenció social
(10.096 milers d’euros)

4.000

4.070

3.000

2.245

2.000

1.886

1.000
0

703
Acollida i
Infància i famílies Gent gran
acompanyament

Per últim, presentem el resultat final de l'activitat econòmica. Si
bé hi veiem que el resultat de l'activitat ordinària és negatiu, el
podem equilibrar gràcies als ingressos que provenen de la
realització d'herències rebudes en anys anteriors.
Els recursos gestionats s'administren amb la màxima cura i
responsabilitat. Els comptes consolidats que presentem estan
auditats per la consultora Deloitte.

Formació i
inserció laboral

799
Sense llar

392
Salut mental

RESULTAT DE L’ACTIVITAT (milers d’euros)
Ingressos ordinaris
Despeses ordinàries

9.736
11.791

Resultat de l’activitat

(-2.055)

Herències realitzades

2.863

Despeses extraordinàries

132

RESULTAT FINAL

676
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8. AGRAÏMENTS
Des d'aquí el nostre reconeixement...
Als nostres socis i donants que, amb els seves contribucions econòmiques, possibiliten l'existència de Càritas.
A tots els voluntaris i voluntàries que, amb els seus
coneixements i la seva dedicació i estimació envers les persones més necessitades, col·laboren a fer possible la tasca
que Càritas realitza en tota la diòcesi.

A les administracions públiques (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Generalitat de Catalunya, consells comarcals, Diputació de Barcelona, ajuntaments d'arreu de la
diòcesi, etc.) que col·laboren en projectes, en la difusió
d'actes, ens conviden a formar part de grups de treball,
comissions, consells o plataformes.

A tots els professionals de Càritas que fan la seva feina
amb vocació de servei als més desfavorits.

A les escoles que han col·laborat activament amb nosaltres
en campanyes o activitats de sensibilització (Programa
d'Educació en Valors, Campanya Reis per a Tothom, setmanes
de la solidaritat, etc.), i als alumnes de pràctiques de
Mediació Cultural.

Als preveres i arxiprestos, dinamitzadors de la tasca pastoral i a tots els Consells Arxiprestals.

Als col·legis oficials i a les universitats amb els quals
hem desenvolupat accions formatives o d'investigació

A les parròquies i temples, a les Càritas parroquials i
arxiprestals, que possibiliten arribar a tantes i tantes persones.

Als mitjans de comunicació que es fan ressò de la nostra feina, i molt especialment als que, de manera continuada,
ens ofereixen espais informatius i publicitaris.

Un agraïment especial a les congregacions religioses, per
llur inestimable col·laboració en l'atenció social.
A les organitzacions no lucratives que ens donen
suport o amb les quals treballem plegats.

Empreses amb Cor
A les Empreses amb Cor que ens aporten productes o
serveis o que col·laboren fent aportacions econòmiques:
A) A.B. Ingerniería Civil, S.L.; Aceros Bergara, S.A.; A.C.Y.S.A.;
Agencia de Representación Comercial Hequip 2; Alimentos
Freisa, S.A; Antoni Canals, S.L.; Arquitectes Díez Gascón, S.L.;
Arrendadora Vallesana de Inmuebles, S.L.; Asesoría Cardellach
Panadés, S.L.; Atento Telecomunicaciones; Avis Contact
Centres, S.A.
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H) Henkel Iberica S.A.; Hermex Ibérica, S.A.; Hospital de
Sant Rafael; Hotel Arts Barcelona.
I) Icart, S.A.; Ilurorètols. S.C.P.; Index Book, S.L.; Industrial
Olivé, S.A.; Industrias Plásticas Triana, S.A.; Inmadisa, S.A.;
Inmobiliaria Bacama, S.A.; Inmobiliaria Catalana, S.A.;
Inmobiliaria Colonial.
J/K) Jané Bertran, S.L.; Jané I.A.F., S.L.; JICONSA; J. Isern
Patentes y Marcas, S.L.; José Peraire, S.A.; KINGSBROOK, S.L.;
Konga Music, S.L.

B) Balma, S.A.; Bergaturi, S.L.; Bioibérica, S.A.; Biplano; Bopan;
Brokservice, S.A; Bunyespo.

L) Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.; Laboratorios Ordesa;
Lindt & Sprüngli, España, S.A.; Llarg, S.A.; Luis Jover, S.A.

C) Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona; Can Xiol, S.L.; Cargotransports, S.L.; CarnisseriaXarcuteria Cerdanya; Cartonajes M. Petit, S.A.; Casa Gimeno;
Catalana Occidente; Cavall Ferrat, S.L.; Caviar Investment, S.L.;
Celler Mas Salori; CELSA-Compañía Española de Laminación,
S.A.; Centre Alba; Centre d'Estudis Musical Haro, S.L;
Clasificacion y Lavaje de Lanas S.A.; Clinica Cyclops; Cobega,
S.A.; Cofidis Hispania, S.A.; Comercial Gallo, S.A.; Confecciones
Sienna, S.L.; Congelats Reunits, S.A. (La Sirena); Construcciones
Bosch Pascual, S.A.; Coral S.A.; Corporación Medichem, S.L.;
Cottet, S.A.; Creaciones Olimpia, S.A.; Crescendo, S.L.; Cruz
Verde-Legrain Sara Lee/D·E España, S.A.

M) Menzolit Vitroplast, S.L.; Miele; Milenium Teleinformática,
S.L.; Misola Productions, S.L.; Moray Fish International; Must of
Wines, S.L.

D) Danone, S.A.; Deloitte & Touche España, S.L.; Denver
Ibérica, S.A.; Desarrollos Gus, S.L.; Desglàs, S.L.; Dietisa;
Dinament, S.L.; Diseño y Textura, S.A.

N) Natura Bisse Internacional, S.A.; Negocis Will B.C.N., S.L.;
Neocerámica, S.A.; Norte Hispania.
P) Pada, S.A.; Pérez Camps, S.A.; Planchistería Industrial
JOSMA, S.A.; P. Office Box, S.L.; Port Esport Sant Adrià;
Premeser, A.I.E.; Procredit Holding, S.L.; Promotora
Barcelonesa, S.A.; Promotora Maresme, S.A.; Prosánitas, S.A.
R) Radio Watt, S.A.; Restaurante Bilbao-Berria; Rivero y
Asociados, S.L.; Rubimar-Autocares Hermanos Martín, S.A.

E) Ecosenda; Empresa Can Xec, S.L.; Espais Promocions
Immobiliàries, S.A.; Estebanell i Pahisa S.A.; Euroimplementos,
S.L.; Euro-tronix, S.A.; Exor, S.L.

S) Sabater-Tobella Análisis, S.A.; Sara Lee Southern Europe,
S.L.; Schneider Electric España, S.A.; Seguros Poniente, S.A.;
Servei Municipal de Pompes Fúnebres; Servicenter, S.L.;
Servicios Acogida, S.L.; Servo Recambios, S.A.; Setram, S.A.
Sociedad Anónima Damm; Successors de J. Moncunill, S.L.

F) Factor Executive Search, S.L.; Fainsa; Farmàcia García Vela;
Farmàcia Jesús C. Gómez; Ferrer y Ojeda Asociados;
Ferreteria Camps, S.L.; Ficosa Internacional; Floch, S.L.; Frigo.

T) Taulers Sotoca, S.L.;Textil A. Ortiz, S.A.; ,Tintorería Dr.
Fleming, S.L.;TMA Arquitectura, S.L.;Toguimar, S.L.; Torras
Junoy;Transnatur, S.A.

G) Gas Natural. SDG, S.A.; GESBIO, S.L.; Gestora Vértice de
Inversiones, S.A.; Grau Luminotècnica, S.A.; Grup Lasem
Gestió, S.L.; Grupo Galilea-Assegurances; Grusvip;Virgen del
Patrocinio, SCCL.

V/W) V33 España; S.A.;Vda. de W.Vila, S.A.;Vda. de W.Vila II,
S.A.;Vidal i Porta, S.L.;Vijen; S.A.; Winterthur.
X/Z) Xavcoma, S.L.; Xicapam, S.L.; Zambra S.L.; Zapimor, S.L.

Entitats públiques i fundacions
A les entitats públiques i fundacions que
col·laboren econòmicament a través de subvencions i convenis, donant suport a les nostres activitats:
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Entitats vinculades
A les entitats vinculades a Càritas que reforcen la nostra missió: el
CECAS, la Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social, la Fundació
Formació i Treball, OBA i SISAL.
• El CECAS és un servei de l'Església de Catalunya per al tractament, la
rehabilitació i la reinserció de persones drogodependents; l'any passat va
atendre més de 500 persones en vuit punts de serveis. Són persones entre
els 25 i els 36 anys amb estudis primaris i sense feina, que no han treballat
mai abans, que volen superar el dolor patit per la seva addicció i tornar a
fer camí per la vida, amb dignitat.
• La Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social ofereix habitatges socials de lloguer, per un temps limitat, a famílies en procés de reinserció i
que per la seva situació socioeconòmica no poden accedir a un habitatge en
el mercat lliure, ni tan sols a pisos de protecció oficial. L'any passat van ajudar
a tenir una llar digna a 80 famílies, que representà un total de 300 persones.
• La Fundació Formació i Treball (FiT), endegada per Càritas
Diocesana de Barcelona l'any 1992, és una empresa d'inserció sense ànim
de lucre que té com a principals objectius la formació i la inserció laboral de
persones amb especials dificultats d'integració en el mercat ordinari, i el
desenvolupament del Programa d'Entrega Social (PES). Una tasca que féu
possible l'atenció a prop de 1000 persones d'inserció i que ajudà més de
2.000 famílies a través del PES.
• La finalitat actual de l'OBA - Organisme Benèfico-Assistencial entitat creada per l'estimat beat Pere Tarrés i el Dr. Gerard Manresa- és l'atenció, en dos centres residencials, a persones grans especialment sense
recursos i amb mancances socials, i a menors amb carències sociofamiliars.
La Residència Sol Ponent va acollir un centenar de persones grans amb
diverses dependències i i la Residència la Immaculada va acollir 40 nens i
nenes d'entre 4 i 14 anys en situacions socials i familiars de risc.
• El Servei d'Integració Social i Ajuda a la Llar-SISAL ha continuat
la seva tasca de donar servei d'atenció a domicili a prop de 500 persones
i/o famílies (la majoria són dones vídues que tenen entre 81 i 90 anys) en
el seu mateix domicili i procurar per la integració social en els casos de
mancances familiars, de situacions conflictives, de persones grans amb
malalties mentals i/o persones amb qualsevol tipus de disminució (física,
psíquica o sensorial), amb preferència a les més necessitades, a fi que
puguin estar-se el màxim de temps possible a la seva llar.

Ajuntament de Badalona.
Ajuntament de Barcelona.
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Mataró
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Caixa de Pensions “la Caixa”
Caixa Terrassa
Caja Madrid
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Correus i Telègrafs
Fundació Abadia de Montserrat
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Antoni Serra Santamas
Fundació Auris4
Fundació Benèfica Privada Barnola-Vallribera,
Sant Josep
Fundació Caixa Sabadell
Fundació Catalana Occident.
Fundació Cultural Privada Palcam
Fundació Winterthur
Fundació d'Atenció Primària Joaquim M. Arra.
Fundació Empresarial Catalana
Fundació J. Espona
Fundació Institut Industrial i Comercial
Fundació “la Caixa”
Fundació Llor
Fundació Mina Aigües Terrassa
Fundació Ntra. Sra. de Brugués
Fundació Privada ESADE
Fundació Privada Josep Moncusí Castells
Fundació Privada Miarnau
Fundació Privada Sant Llorenç
Fundació Roviralta
Fundació Un Sol Món
Fundació Viure i Conviure
Fundació Voramar
Fundación Accenture
Fundación IUVE.
Fundación Miguel Mas Molas
Fundación Privada Carmen y María José Godó
Fundación Privada Hombres Sagrado Corazón
Fundación Privada Méndez Mateu
Fundación Privada San Joaquín
Fundación Royan Villar
Generalitat de Catalunya
Isolana Fundació Privada Protecció Sostenible
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

9. ADRECES
Punts d'acollida

Diòcesi de Barcelona - Ens trobareu a:
1. Pl. Nova, 1. Barcelona.Tel. 933 013 550.
2. Aurora, 12. Barcelona.Tel. 933 298 301.
3. Via Laietana, 5. Barcelona.T. el 932 687 910.
4. Banys Vells, 9. Barcelona.Tel. 933 107 312.
5. Almirall Cervera, 10. Pq. Santa Maria de Cervelló. Barcelona.
6. Comte d'Urgell, 178. Pq. Sant Isidor. Barcelona.Tel. 934 534 330.
7. Alexandre Galí, 46-48. Barcelona.Tel. 934 086 337.
8. Santa Engràcia, 107. Barcelona.
9. Concili de Trent, 297. Pq. Sant Ambrós. Barcelona.
10. Pere IV, 398. Pq. Sagrat Cor. Barcelona.
11. Pl. del Canonge Rodó s/n. Pq. Sant Martí del Clot. Barcelona.
12. Cardenal Tedeschini, 52. Pq. Sant Puis X. Barcelona.
13. Pons i Gallarza, 32. Barcelona.Tel. 933 455 142.
14. Bernat Bransi, 11. Barcelona.Tel. 934 209 380 (provisionalment a Alexandre Galí).
15. Constitució, 28. Barcelona.Tel. 934 210 011.
16. Constitució, 17. Pq. Sant Medir. Barcelona.
17. Sant Eloi, 9. Pq. Mare de Déu del Port. Barcelona.
18. Costabona, 23-25. Barcelona.Tel. 933 546 849.
19. Santa Eulàlia, 203. Pq. Santa Eulàlia Provençana. L'Hospitalet de Ll.
20. Mn. Jaume Busquets, 7. Pq. Mare de Déu dels Desemparats. L'Hospitalet de Ll.
21. Av. Europa, 30. Pq. Sant Joan Evangelista. L'Hospitalet de Ll.
22. Ermita, 63. Pq. Mare de Déu de Bellvitge. L'Hospitalet de Ll.
23. Buri, 8. Càritas interparroquial. Cornellà de Llobregat.
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Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat - Ens trobareu a:
1. Dr. Reig, 104. Centre de culte Mare de Déu de Montserrat.Viladecans.
Tel. 936 373 690
2. Pl. Just Oliveres, 7. Pq. Sant Baldiri. Sant Boi de Llobregat.
3. Dr. Marañón, s/n. Pq. Mare de Déu de Montserrat. Castelldefels.
4. Pl. Arxiprest Llorenç Garriga, 1. Pq. Sant Antoni Abad.Vilanova i la Geltrú.
5. Font, 35. Càritas interparroquial.Vilafranca del Penedès.
6. Pl. Sant Joan Baptista, s/n. Pq. Sant Joan Baptista. Sitges.
7. Riu, 55-57. Pq. Sant Vicenç. Sant Vicenç dels Horts.
8 Pl. del Treball, s/n. Pq. Sant Josep. Sant Vicenç dels Horts.
9. Pl. de l'Església, 9. Pq. Sant Andreu. Sant Andreu de la Barca.
10. Pg. de l'Església, 9. Pq. Sant Pere. Abrera.
11. Pl. de la Vila, 2. Pq. Sant Llorenç. Sant Feliu de Ll.
12. Pl. de l'Església, 1. Pq. Santa Maria. Martorell.
13. Santa Eulàlia, 7. Pq. Santa Eulàlia. Esparraguera.
14. Major, 1-3. Pq. Sant Pere. Gelida.
15. Laureà Miró, 209. Pq. Santa Magdalena i Sant Mateu. Esplugues de Ll.

Diòcesi de Terrassa - Ens trobareu a:
1. Mare de Déu de la Salut, 42. Càritas Interparroquial de Sabadell.Tel.
937.255.553.
2. Blasco de Garay, 34. Càritas Terrassa.Tel. 937 809 888.
3. Pl. de l'Església s/n. Pq. Santa Engràcia. Montcada.
4. Pl. de l'Església s/n. Pq. Sant Esteve. Granollers.Tel. 938.790.486.
5. Pl. de l’om, 2. Pq. Sant Pere. Sant Cugat del Vallès.
6. Sant Martí, 80. Pq. Sant Martí. Cerdanyola del Vallès.Tel. 936.915.932.

A les parròquies dels diferents arxiprestats trobareu serveis d'acolliment.

Arquebisbat de Barcelona
Bisbe, 5
08022 Barcelona
Tel. 932 701 010 | Fax 932 701 303
A/e: secgral@arqbcn.org
Web: www.arqbcn.org
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Plaça de la Vila, 11, 1r 1a
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 327 630 | Fax 936 327 631
A/e: secretaria@bisbatsantfeliu.org
Web: www.bisbatsantfeliu.org
Bisbat de Terrassa
Església, 16, 2n 3a
08221 Terrassa
Tel. 937 830 466 | Fax 937 337 095
A/e: fidelc@parroquiasmc.e.telefonica.net
Web: www.bisbatdeterrassa.org

