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El lema de la Campanya d’aquest any “Els drets humans
són universals, les oportunitats també ho haurien de ser“
pretén dir que la pobresa i l’exclusió social dificulta i nega
als grups més desafavorits de la població els drets humans.
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Qui som?

Presentació
Un any més us presentem la memòria de Càritas Diocesana
de Barcelona on es recull l’acció més significativa que s’ha
dut a terme durant l’any 2006 en el conjunt del territori
dels tres bisbats de Sant Feliu, Terrassa i Barcelona. En
primer lloc el que volem amb la publicació de la memòria
és donar a conèixer el conjunt de projectes i activitats
que es fan gràcies a la generositat i la fidelitat de molts
socis i donants particulars que, un cop més han confiat
en l’acció de Càritas. La seva aportació desinteressada
representa el volum més important dels ingressos que té
Càritas. L’acció social que s’ha fet el 2006 també ha estat
possible gràcies al compromís de les comunitats cristianes
i dels milers de voluntaris que cada dia estan treballant
per fer possible que les persones que atenem i que reben
els serveis de Càritas tinguin una vida més digna. No
oblidem tampoc que la qualitat i l’eficàcia que distingeix
l’acció de Càritas Diocesana de Barcelona es gràcies als
equips de tècnics. És gràcies a la voluntat i al compromís
de tots els que formem Càritas que la nostra organització
treballa incansablement per fer del nostre un mon més
just i igualitari on tothom pugui viure amb dignitat.
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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.

La memòria de Càritas ofereix dades molt significatives
referents a la realitat de la pobresa. El nombre de persones
ateses durant el 2006 s’ha incrementat un 12’7% respecte
a l’any passat. Si observem les dades anteriors, veurem
que en dos anys hem incrementat en un 20% les persones
ateses per Càritas en els tres bisbats de Sant Feliu,Terrassa
i Barcelona. Cal dir que també hem augmentat el nombre
d’hores i de punts d’acollida en les Càritas parroquials.
Però si l’acció i el compromís de Càritas creixen és perquè
creix el nombre de persones que viuen al marge del nivell
m´nim d’estabilitat econòmica dels nostres pobles i ciutats.
Persones i famílies que no poden cobrir les necessitats
més bàsiques i que han de recórrer als nostres serveis i
punts d’acollida per demanar ajuda.
La pobresa i l’exclusió social presents en la nostra societat
vulneren els drets humans fonamentals. Els pobres i
l’exclusió són l’expressió visible que aquest món no és el
Regne de Déu, esperat i anhelat. Més aviat representen
una crida a continuar treballant per fer-lo possible i una
crida a renovar el compromís dels cristians en favor de
la dignitat de tota persona humana.

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 social: lluitant contra la pobresa, l’exclusió,
la intolerància, la discriminació i qualsevol altra violació dels drets humans.
Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè tots siguem solidaris
veritablement de tots.

Càritas la formen les
comunitats cristianes, els
voluntaris, els professionals,
els socis, els donants...,
totes aquelles persones
i grups que, des de
diferents accions i
responsabilitats, treballen
conjuntament a favor de
la missió que Càritas té
encomanada.

Càritas és present a tot el món: Irradia la caritat i la justícia social en el món.
Càritas parroquial: és l’organització de l’acció sociocaritativa des del compromís del
conjunt de la comunitat cristiana.
Càritas interparroquial / Càritas arxiprestal: les Càritas parroquials es coordinen per
sumar i optimitzar recursos, i formen 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
multidisciplinaris del camp social. Manté 43 punts d’atenció i duu 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.

L’acció social que s’ha fet el 2006 també ha estat
possible gràcies al compromís de les comunitats
cristianes i dels milers de voluntaris que cada dia
estan treballant per fer possible que les persones
que atenem i que reben els serveis de Càritas
tinguin una vida més digna.
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Al servei de qui estem?
Les persones ateses per Càritas el 2006
Per situació legal (majors de 18 anys)
Aquest any la campanya institucional de Càritas amb lema “Els drets humans
són universals, les oportunitats ho haurien de ser” pretén reflectir com la pobresa
i l’exclusió social dificulten i fins i tot neguen l’empara dels drets humans als grups
més desfavorits i especialment vulnerables.
El 2006, més de 25.323 homes, dones i infants en situació
de vulnerabilitat o exclusió han estat atesos pels serveis
de Càritas. Això suposa l’increment del 12,7% respecte
de l’any passat. Són persones i famílies en dificultat que
han rebut el suport de la xarxa de serveis de Càritas a
les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i
Terrassa. El nombre de persones ateses no només respon
a la suma d’una llista de situacions particulars o individuals;
les xifres revelen que, més enllà del sofriment personal,
el que tenim davant és un problema d’ordre social. Moltes
d’aquestes situacions són l’expressió d’una realitat de
pobresa i exclusió que dificulta, i fins i tot nega, la garantia
d’accés als drets humans fonamentals, segons la Declaració
universal dels drets humans de 1948.
Allò que està en joc és la dignitat de la persona i la
dignitat de la societat. Ens referim a les dificultats amb
què es troben amplis sectors de la societat a l’hora
d’accedir als drets més fonamentals, considerats universals
però en realitat no garantits, els grups més fràgils i
vulnerables als quals es nega el dret a una vida digna.

Quan es nega el dret a l’habitatge, a una feina estable, a
unes pensions dignes o a una plaça d’escola bressol es
limita severament el desenvolupament personal i familiar.
En un context de fort creixement econòmic, superior
al de molts altres països de la Unió Europea, paradoxalment
estem veient augmentar el risc de pobresa i exclusió.
Un risc que es va ampliant i generalitzant i que afecta
capes senceres de la població: les persones grans soles;
els immigrants que no poden regularitzar la seva situació
legal; les famílies amb fills; el nombre creixent de mares
soles; els treballadors amb salaris baixos, i els joves que
busquen una primera feina o que en tenen una de precària.
Una realitat que es concentra en barris amb entorns
degradats, on s’acumulen els factors de risc: l’atur i la
precarietat laboral, el fracàs i l’absentisme escolar,
l’infrahabitatge i l’amuntegament, l’increment i recidiva de
malalties, l’aïllament, la falta de suport relacional i la
desprotecció social.

Per procedència

47%
34%

40%
25%

23%

19%
5%

3%
DNI

Documentació Sense
en regla
documentació
en regla

3%

1%

Estat
Amèrica Amèrica Àfrica
Àfrica
Europa Àsia
espanyol del sud central del Magreb Subsahariana

Persones ateses (comparatiu)

L’any 2004
L’any 2005
L’any 2006

21.018
22.463
25.323

Dades globals de persones ateses: 25.323
Per edats

Per sexe

Per nacionalitat
78%

58%

46%
42%
26%

23%

22%
5%

Menors Joves Adultes Grans

Homes

Dones

Espanyoles Estrangeres

“En dos anys hem
incrementat en un 20 %
el número de persones
ateses.”
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Del 2004 al 2006 hi ha un augment gradual de situacions
ateses per Càritas. Respecte a l’any 2004, l’increment
de persones ateses és del 20%. Són persones que vénen
per voluntat pròpia o que han estat derivades pels serveis
socials públics o per d’altres entitats amb les quals
treballem fent xarxa en la lluita contra les noves formes
d’exclusió. En aquests anys també s’han augmentat les
hores i els punts d’acollida a les Càritas parroquials per
tal d’arribar als que més ho necessiten, en especial, gent
gran, famílies, dones i infants la majoria nouvinguts. En
paral·lel, ha crescut la participació i la presència activa
dels voluntaris de Càritas en els espais i projectes
d'acollida. El temps gratuït dels voluntaris i el suport dels
equips professionals fan que a Càritas es prevegi com a
primera necessitat de la persona el fet de sentir-se acollit
i acompanyat.
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Característiques de la població atesa
Per tipus de família

Durant el 2006 les mares soles amb fills representen el 20% de la població que rep les ajudes econòmiques directes
que s’han efectuat des del Servei d’Ajut Econòmic de Càritas (SAE). Els ajuts directes per a la infància són ajudes
pels conceptes de guarderies, bolquers, menjar per a nadons, escoles, material escolar i activitats extraescolars. Les
dificultats d’una mare per obtenir una beca de menjador o unes colònies d’estiu gratuïtes segueixen sent un fet
real, una mostra de la feble protecció social a les famílies. Voldríem destacar que l’any 2006 un terç de l’ajut
econòmic de Càritas a la infància ha estat per pagar guarderies. Els darrers anys hem vist incrementar les peticions
d’ajudes per aquest concepte, ens trobem amb què algunes guarderies no són escoles bressol sinó ludoteques,
equipaments pensats legalment per cobrir algunes hores fora d’horari escolar, però que, atesa la manca d’escoles
bressol i el seu preu, funcionen com a guarderies.

Situació laboral (persones en edat laboral)
60%

46%
41%
19%
12%
7%

6%

1%
Nuclear
i extensa

Persona
sola

Sola
Viu amb
amb fills d’altres
no parents

Atur

8%
Les dinàmiques excloents deixen al marge els sectors més
fràgils. Els més vulnerables ho són a partir de la seva
fragilitat econòmica, legal, laboral, formativa, familiar o
relacional. És més vulnerable el jove, la dona o l’immigrant
i pel sol fet de ser-ho es troben exposats a més dificultats.
El cas paradigmàtic l’estem trobant a Càritas, quan es
perfila que moltes de les ajudes econòmiques que s’han
fet són per a mares joves i soles amb fills, d’origen immigrant,
amb greus dificultats per trobar una feina i compaginarla amb la cura dels fills que tenen al seu càrrec. Per a la
mare que viu sola amb els fills, sense l’ajuda de la família,
els amics o els veïns, sense una feina segura i sense una
plaça a l’escola bressol, la soledat és una de les companyes
més dures de suportar.

Treballa Contracte Contracte Altres
sense
temporal fix
contracte

Ingressos

Habitatge

65%
53%

31%
23%
11%
2%
Relloguer Lloguer Propietat
/compartit

1%

2%

Sense
Pensió Institució
habitatge

1%

3%

3%

5%

Sense
Rendes Prestació Pensions
Pensions no Altres
ingressos laborals atur
contributives contributives

El

56%

de les persones que han
rebut un ajut econòmic
directe són dones.

Perfil general
Poques diferències qualitatives separen les acollides fetes
el 2006 de les que vam fer el 2005. El 2006 torna a
destacar la situació de moltes mares soles amb fills que
no disposen d’un suport social o familiar i amb greus
dificultats per compaginar l’horari laboral amb les funcions
maternes, un fet en el qual incideix la creixent feminització
de la migració. Els infants són les primeres víctimes de
la situació de penúria econòmica en què es troben les
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mares que treballen en feines inestables, de baixa qualificació,
mal pagades, moltes vegades d’empleades de la llar o de
neteja, sense un contracte. El servei domèstic és un sector
que encara avui està molt desprotegit. Les feines sovint
precàries tampoc no permetran l’accés al mercat privat
de l’habitatge. Els més petits són els primers que viuen
les conseqüències de l’amuntegament en habitacions i
pisos de relloguer.

L’any 2006 es torna a fer palès l’augment progressiu de
famílies amb nens i rendes molt baixes que han de
demanar ajut a Càritas. La situació de precarietat i de
penúria s’agreuja en les famílies nombroses i en les unitats
familiars en què hi ha un únic perceptor de renda. S’estan
donant greus situacions de privació social per als menors,
que representen el 26% de la població atesa per Càritas.
Moltes famílies amb nens, i en situació laboral molt precària,
compren un pis, s’endeuten, contracten hipoteques, tenen
uns salaris molt baixos i els és molt difícil cobrir les
importants despeses que els fills representen. El 2006
també es confirma l’augment de la precarietat i
l’endeutament sistemàtic de moltes famílies en situació
de pobresa tot i tenir feina. Moltes famílies alternen

El 40%

El 12%

dels ajuts per a la infància

de les famílies són mares
soles amb fills al seu
càrrec.

són guarderies.

períodes d’ocupació amb l’atur; treballen en feines molt
precàries o sense contracte. Les famílies no poden fer
front a les despeses més elementals per a la seva
supervivència a causa de la incapacitat de fer front al
lloguer, la hipoteca, els rebuts d’aigua, llum i gas; els
menjadors i els llibres escolars i les despeses d’activitats
extraescolars o de vacances. Així, per fer front a aquestes
situacions, especialment les derivades de l’habitatge,hem
vist incrementar-se les demandes d’ajudes per a l’alimentació
en el Servei d’Ajut Econòmic.
L’any 2006, i en relació amb el que hem vist fins ara,
tornem a destacar el fenomen creixent dels treballadors
pobres. Creix el nombre de persones ateses per Càritas
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que, tot i treballar, no escapen a les situacions de privació
social. Són persones i famílies amb sous o prestacions
molt insuficients, la qual cosa no els permet afrontar el
cost i les despeses que genera la vida quotidiana. Són
treballadors víctimes de la precarietat i d’unes rendes
salarials que només els permeten sobreviure en una
situació de gran dificultat. En moltes llars, l’ajut públic que
reben per als fills no cobreix ni de lluny les necessitats
més elementals. El feble sistema de prestacions i de

El 26%
de la població atesa
són menors.
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protecció social de les famílies és un dels altres factors
determinants a l’hora de parlar de pobresa. Des de Càritas
constatem el nombre creixent de famílies que tenen dret
a cobrar uns mesos de l’atur o de la PIRMI, però que
necessiten un complement que els ajudi a cobrir les
despeses reals que han d’afrontar. Per això les primeres
necessitats que arriben a Càritas tenen relació amb
demandes molt vitals com ara tenir un habitatge digne,
la inserció en el mercat laboral, o les ajudes i el suport

han passat de ser el 29% al 34% de les situacions ateses
per Càritas. Hem fet palès un cop més que, per parlar
d’integració, l’aspecte legal és absolutament necessari i
indispensable.És el primer pas, tot i que no l’únic, per promoure
la cohesió social de la societat.

El 46%

El 65%

A Càritas seguim atenent els qui s’han quedat sense permís de residència ni laboral; en definitiva, milers de ciutadans
que han de viure en situacions d’extrema vulnerabilitat personal, i als quals se’ls nega el que són drets fonamentals
de la persona.

de les situacions

de les persones ateses no

ateses són famílies
nuclears i extenses.

tenen ingressos fixes.

El

13%

tenen un contracte
laboral:
un 6% contracte fix i un
7% un contracte temporal.

L’ajuda a la infància del Servei d’Ajut Econòmic (SAE)

Beques
de menjador

12%

L’augment de situacions que s’han atès al llarg del 2006
segueix responent a les situacions de primera acollida de
persones estrangeres que acaben d’arribar de països
pobres com ara Bolívia. L’ajuda que reben aquestes
persones va orientada a cobrir necessitats molt bàsiques
de primer ordre: aliments, dutxes, bugaderia, habitació,
assessorament legal, despeses escolars, etc. També
s’ofereixen ser veis que permeten iniciar un procés
d’integració a la nova cultura i la societat d’acollida com
ara: l’orientació i la ubicació en l’entorn, l’aprenentatge de
la llengua, l’assessorament legal i l’orientació laboral. L’any
2005 vam viure els efectes positius del procés de
regularització d’un nombre molt important de persones
estrangeres. Tot i així, el 2006 molts dels que segueixen
arribant a les primeres acollides no tenen la documentació
en regla. Són famílies que han de viure de relloguer o
compartir l’habitatge, que no tenen accés al món laboral
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El 53%

El 47%

El 19%

de les persones ateses
tenen nacionalitat
estrangera.

de les famílies viuen en
habitacions rellogades o
pisos compartits.

de les persones ateses
no tenen la documentació
en regla (entre els majors
de 18 anys).

del total de les
persones ateses treballen
sense contracte.

“La pobresa està estretament vinculada a una distribució desigual de la riquesa. A Catalunya,
l’IDESCAT (octubre de 2006) situa el 17,7% de la població sota el llindar de la pobresa (500 euros
mensuals). Una de cada cinc persones a l’Estat espanyol és pobra (INE’05). Pobresa és també la
desprotecció social dels nostres vells amb pensions per sota del llindar de la pobresa. El 56% del
pensionistes cobren pensions per sota dels 500 euros mensuals: 60.000 persones a Catalunya i
400.000 a l’Estat espanyol voregen la pobresa severa amb pensions de 301,55 euros mensuals.”

Llibres
i material
escolar
Activitats
escolars i
Menjar Servei
extraescolars Bolquers nadons de cangur

26%

El 78%

L’ajuda econòmica per cobrir necessitats bàsiques

Guarderies

40%

Malgrat aquesta dada positiva, una altra gran constatació
que fem de l’any 2006, tot i la regularització, és la situació
insostenible que segueix generant la Llei d’estrangeria

i les irregularitats en la seva gestió. Concretament les
dificultats en la renovació dels expedients de residència
i la lentitud per resoldre l’arrelament, el reagrupament
familiar o les demandes de residència per raons
humanitàries, i la rigidesa en els criteris de resolució. El
2006, tot i la regularització, i en continuïtat amb els anys
anteriors, segueix augmentant el nombre de persones
estrangeres ateses per Càritas en situació administrativa
irregular (del 44% el 2005 al 47% el 2006).

5%

5%

5%

5%

Colònies

Altres

1%

1%

legal, però que treballen o fan tota mena de feines no
declarades que els permeten sobreviure. Ho fan sobretot
—però no únicament— en el servei domèstic i en l’atenció
a les persones: gent gran, infants i malalts. També treballen
en bars i restaurants, en la construcció, en hotels, i en
determinades activitats industrials.
L’any 2006 s’ha constatat que el procés de regularització
d’estrangers del 2005 va suposar per a moltes persones
l’assoliment d’una estabilitat en la seva situació legal i
laboral regular. Aquest fet, però, no ha resolt les dificultats
de molts estrangers de mantenir les feines i la seva situació
legal a Espanya. En algunes ocasions, els mateixos
treballadors estan cobrint de manera irregular les quotes
de la Seguretat Social de responsabilitat empresarial per
mantenir la seva legalitat. Del 2005 al 2006 les persones
majors de divuit anys que tenen la documentació en regla

Comunicat de Càritas el Dia de l’Eradicació de la Pobresa 2006

La primera acollida
d’immigrants evidencia que
des del Servei d’Ajuda
Econòmica continua la
tendència dels darrers anys
de donar resposta a les
necessitats bàsiques:

55%

20%
14%
4%
Aliments

Habitatge
i llar

Despeses
relacionades
amb la infància

Salut

2%

2%
Repatriacions
i documentació

Transport

3%
Altres
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Què fem?

Les campanyes de sensibilització que hem dut a terme durant el 2006:
La Campanya de migració: «Les migracions, signe dels temps.»

“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, la feina de
sensibilització en les comunitats i la societat, i la denúncia profètica. En el
seu quefer diari, l’acció evangelitzadora és obra de testimonis animats per
l’amor que l’Esperit vessa en els cors.”
60a Assemblea de Càritas Espanyola. Madrid, 2006.

L’acolliment i l’acompanyament
Les accions d’assistència i acompanyament en situacions de necessitat són el primer
graó de l’acolliment que es fa a Càritas.
L’acollida integral de la persona l’entenem més enllà de la relació assistencial. Per això
es creen espais de formació i de relació. Treballem junts per canviar les coses, promoure
la justícia i esdevenir subjectes actius del mateix desenvolupament i de la construcció
d’una societat més justa i solidària.

Repartits en les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat
i Terrassa, Càritas Diocesana de Barcelona compta amb:
43 punts d’atenció d’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 model d’acció social propi de Càritas opta per redescobrir i cultivar els espais, les
dinàmiques, el sentit i l’espiritualitat de l’acollida. Càritas vol anar més enllà de
l’assistencialisme i es dirigeix a promoure processos d’integració i de participació social.

La sensibilització
L’acció de sensibilització
i denúncia té un objectiu
clar per a Càritas: la transformació i la millora de la
realitat social per fer del
nostre un món més just
i solidari.
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La Campanya de Corpus: «Un futur per a tothom: construïm un espai comú.»
El Dia dels Sense Llar: «Sense sostre, sense drets. Avui també dormo al carrer.»
La Campanya de Nadal sobre el dret a un habitatge digne: “Els drets humans
són universals. Les oportunitats ho haurien de ser.”
L’any 2006 des de Càritas es
van atendre 573 demandes
d’informació (atenció
personalitzada, per correu
electrònic o postal).

Durant el 2006 s’han fet accions de sensibilització a partir d’espais informatius i de les
exposicions Un dia, diferents realitats i Els objectius del mil·lenni, que van estar en
setze espais diferents dels quals destaquem els centres escolars; les estacions de plaça
Catalunya i de plaça d’Espanya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; l’Expodidàctica
2006 i el 22è Congrés de la Federació d’Associacions Mèdiques Catòliques.

Enguany també hem estat a
peu de carrer en 32 mostres
de solidaritat de diferents
poblacions de les tres diòcesis.

El 2006 continua creixent l’acció de sensibilització que es fa a Càritas a través del programa
Educació en valors: s’han impartit 48 conferències a prop de 2.700 alumnes d’ESO, batxillerat
i cicles formatius.
El programa Empreses amb cor ha continuat apropant les empreses a l’acció social de Càritas i
hem col·laborat en la concreció de diferents propostes arrelades en la responsabilitat social
corporativa. Més de dues-centes empreses fan possibles moltes de les nostres activitats quotidianes.

La denúncia profètica
Càritas, en la lluita contra
la pobresa, fa un paper de
vigia molt important. La veu
de Càritas és la veu dels
sectors més febles de la
societat, d’aquells que no
es poden fer sentir o que
es prefereix no escoltar. Des
de Càritas arriben les veus
dels més desvalguts i
oblidats a la opinió pública
en general i als estaments
que tenen el poder de fer
canviar la realitat.

El 2006 Càritas ha estat notícia en més de 200 espais informatius i han
augmentat considerablement les visites a la nostra pàgina web (www.caritasbcn.org):
de 22.000 visites mensuals hem passat el 2006 a prop de 38.000.
A través de les notes de premsa, les rodes de premsa i els manifestos, Càritas ha fet
palès el seu posicionament sobre l’eradicació de la pobresa, la situació de les persones
sense llar, les pensions no contributives, la realitat de la immigració...
Les publicacions (Revista Més a prop de Càritas-MAC, els quatre extres del Full
Dominical, les memòries, la revista Retalls de Vida, la d’El Caliu) i nombrosos materials
de sensibilització han difós abastament les activitats de Càritas i s’han fet ressò de
diferents problemàtiques socials.
El 2006 destaquem especialment:
El Consens social sobre migracions.

2006: l’any de l’encíclica Deus caritas est: el gener del 2006, el papa Benet XVI va
presentar la seva primera encíclica, Deus caritas est, que va tenir una àmplia repercussió
internacional en centrar-se en l’exercici de la caritat. Al voltant d’aquest important text
s’han organitzat durant el 2006 diverses sessions formatives a Barcelona: a la delegació
de Pastoral Social, a l’Institut de Teologia Espiritual, i també en nombroses comunitats
cristianes.

L’Informe sobre pobresa i immigració de Càritas Europa.
L’Informe Família, infància i privació social de Càritas Espanyola.
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Com actuem?
Animació i dinamització del voluntariat
«... Per promoure un desenvolupament integral, cal que la nostra mirada
sobre l’home s’assembli a la de Crist. En efecte, no és possible de cap
manera donar resposta a les necessitats materials i socials dels homes
sense satisfer, sobretot, les profundes necessitats del seu cor.»
BENET XVI. Missatge per la Quaresma, 2006.

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,
i donen a conèixer i promouen accions i compromisos davant de 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.

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 permeten ser més eficaços en la nostra
acció social.

Per tal que l’acció de Càritas sigui veritablement efectiva,
cal que la formació dels professionals i els voluntaris es
dugui a terme des d’una capacitació tècnica que prevegi
alhora la dimensió humana i cristiana del compromís social,
desenvolupats a través del voluntariat, les parròquies i el
treball en xarxa.

Les activitats formatives que s’han dut a terme durant el 2006 són nombroses; en destaquem les següents:
Els equips de Càritas han
participat activament en el
procés de reflexió, que es fa
a partir dels tres eixos de
l’acció de Càritas.

Es va tornar a fer una
enquesta de necessitats
formatives als equips de
professionals contractats
de Càritas.

El curs Càritas: agent de
sensibilització i denúncia.

Durant l’any els equips de
voluntariat i formació han
elaborat un pla de treball sobre
Càritas en la dinamització
i l’acompanyament del
compromís social de les
comunitats cristianes.

Vam participar activament
en els tallers i els cursos de
l’Escola d’estiu de Càritas
Espanyola que es fa a
l’Escorial i al primer curs de
formació de l’Escola de la
Caritat.

També es vetlla per la formació contínua del voluntariat, l’assessorament i la dinamització
dels diversos equips de treball en cada arxiprestat de la diòcesi.
Durant l’any s’ha comptat amb el suport de més de 4.000 voluntaris que han permès
dur a terme gran part de l’activitat de Càritas en cada territori. L’any 2006 s’han
incorporat 522 nous voluntaris per treballar en els diferents equips de Càritas.
L’Escola de Voluntariat enguany ha fet 78 accions de formació, desenvolupades en 161
sessions i hi han participat un total de 2.124 voluntaris de Càritas.
Destaca el compromís ferm dels voluntaris que fan possibles els projectes coordinats
i executats bàsicament amb ells. Són exemples els projectes d’acompanyament a gent
gran com RESIVOL (voluntaris en residències) o Tramats de vida; el projecte d’Educació
en valors a les escoles; el projecte portat per un equip de voluntaris d’Empreses amb
Cor; i els nombrosos projectes com ara els d’orientació laboral i recerca de feina de
les parròquies.
La línia d’acció prioritària ha estat la voluntat d’unir esforços i de treballar conjuntament
en l’àmbit arxiprestal.
Per a Càritas Diocesana és una prioritat l’acompanyament formatiu en l’acció, en un
procés d’acció-reflexió-acció de projectes o espais que fa temps que funcionen: els
grups d’acompanyament a la gent gran a domicili en diferents barris; els consells de
Càritas; els grups de voluntaris que fan l’acollida a les parròquies, i que es troben per
renovar i repensar la seva tasca davant d’una realitat intercultural i canviant.
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Creació de xarxa i comunitat
Càritas ha participat activament en diferents grups de treball
de la Confederació Càritas Espanyola, en diverses iniciatives
de Càritas Catalunya, de la Delegació de Pastoral Social de
l’Arxidiòcesi de Barcelona, com també en nombrosos espais
de coordinació d’entitats socials i en espais participatius
promoguts per les diferents administracions.

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 de Càritas Espanyola.

L’APPNC va comparèixer al Parlament davant
de la Comissió de Política Social
El dimarts 28 de març, representants de l’Associació de
Persones Perceptores de Pensions No Contributives
(APPNC), de la qual Càritas va ser entitat impulsora, van
comparèixer a la Sala de Grups del Parlament de
Catalunya a petició de la Comissió de Política Social i
en relació amb el Projecte de llei de prestacions
econòmiques d’assistència social.

FEANTSA Catalunya va demanar al nou govern
que inclogués en l’agenda política els drets de les
persones sense llar
El dijous 9 de novembre, la Plataforma Catalana de FEANTSA
-formada per Arrels Fundació, Càritas Diocesana de
Barcelona i l’Associació Prohabitatge- va organitzar una
jornada de reflexió i debat sobre la problemàtica de la
ciutadania que viu al carrer, les anomenades persones sense
llar; amb l’objectiu de fer visible una problemàtica que,
malgrat ser present a la majoria de carrers de les principals
ciutats i viles catalanes, passa desapercebuda.
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L’Acció de Càritas al territori
La diòcesi de Barcelona
Habitants totals de la diòcesi:
Total de parròquies:
Voluntaris de Càritas:

Què fa?

2.080.676
205
1.652

Serveis

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

Aquesta demarcació comprèn Barcelona ciutat,
l’Hospitalet i Cornellà.
Habitants:
1.497.140
Total de parròquies:
152

Dades globals de persones ateses: 6.038 (3.384 famílies)
Per sexe
Per nacionalitat Per situació legal
Per edats
(majors de 18 anys)

73%
60%

47%

52%

40%
27%

27%

23% 21%

21%
9%

Menors Joves Adultes Grans

Homes Dones

Espanyoles Estrangeres DNI Regulars Irregulars

Per procedència
54%
29%
4%

6%

2% 4% 1%

Estat
Amèrica Amèrica Àfrica
Àfrica Europa
espanyol del sud central del Magrib subsahariana
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Serveis d’acolliment
i acompanyament
Acollida i acompanyament individual
Acollida i relació grupal
Assessoria jurídica general / estrangers
Ajuda econòmica
Ajuda alimentària
Servei d’animació
i acompanyament en l’acció
social de la comunitat cristiana
Servei de treball en xarxa
amb entitats i institucions
Servei de sensibilització
i comunicació
Servei de formació
i acompanyament del voluntariat
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
Serveis de vellesa
Espais de relació grupal per a la gent gran
Projectes d’acompanyament de gent gran
Habitatges tutelats
Unitats de convivència
Centre de dia per a gent gran
Projecte de vacances per a gent gran
Projecte de suport als cuidadors
Servei de teleassistència
Servei de menjar a domicili
Ajuda a la llar per a gent gran
Serveis de formació
i orientació laboral
Projectes d’orientació laboral
Espais formatius, mòduls de formació
Cursos de llengua i acollida
Serveis de sense llar
Pisos compartits
Centres de dia o nocturns
Serveis de salut mental
Atenció i orientació psicològica
Projecte d’atenció a malalts severs

Projecte de suport a
les mares soles amb fills
Projectes
/ Punts d’atenció

13
12
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
4
6
1
6
Tot el territori
1
1
25
5
1
3
1
Tot el territori
1
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori

En els darrers anys arriben a Càritas moltes
situacions de mares soles amb fills que estan
malvivint en una pensió, en habitacions rellogades
o en habitatges amb condicions precàries, o que
pateixen un procés de desnonament per dificultats
econòmiques. Una de les dificultats més greus
amb què es troben aquestes mares és la de
trobar un habitatge amb unes mínimes condicions
i un preu adequat.
La comunitat cristiana, des de les Càritas
parroquials o arxiprestals, ha respost a aquesta
necessitat social, i amb el seu compromís amb la
realitat ha posat a disposició d’aquestes persones
pisos compartits.
El passat mes de juny del 2006, Càritas va posar
en marxa un nou projecte adreçat a dones
majors de divuit anys amb els seus fills/es menors
a la zona de Ciutat Vella. En aquest cas, el projecte
d’un pis compartit neix de la iniciativa del Pla
integral del Casc Antic de Barcelona, en el qual
participa activament l’equip territorial de Càritas.
L’objectiu final és què les famílies deixin el pis del
projecte perquè han pogut accedir al mercat
d’habitatge privat o públic, ja sigui d’una manera
independent o bé compartint-lo amb altres famílies
del pis. La temporalitat de l’estada permet ajudar
a més famílies.

13
7
2
8
2
Tot el territori
Tot el territori

Àsia
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Què fa?

Demarcació Barcelonès Nord-Maresme
Aquesta demarcació comprèn Sant Adrià, Badalona,
Santa Coloma i tota la comarca del Maresme fins a
Mataró.

Serveis

583.536
53

Habitants totals de la diòcesi:
Total de parròquies:

Arxiprestats:
Badalona Sud, Badalona Nord, Gramenet,La Cisa i Mataró.

Dades globals de persones ateses: 3.477 (1.864 famílies)
Per edats

Per sexe

Per nacionalitat
79%

Per situació legal
(majors de 18 anys)

56%

47%

51%

44%
23%

30%

25%
21%

19%

5%
Menors Joves Adultes Grans

Homes Dones Espanyoles Estrangeres

DNI

Regulars Irregulars

Per procedència
34%
26%
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Reforços educatius
Projectes
/ Punts d’atenció

Serveis d’acolliment
i acompanyament
Acollida i acompanyament individual
Acollida i relació grupal
Assessoria jurídica general / estrangers
Ajuda econòmica
Ajuda alimentària

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 la 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

Els alts índex d’absentisme i de fracàs escolar
en alguns barris és una de les problemàtiques
socials que afecta més directament la infància i el
seu futur d’oportunitats a ciutats com ara
Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià. En la línia
de prevenció i compromesos amb els barris i la
seva gent, des de Càritas fa anys que es fan accions
de suport a les famílies i els infants en el seu
procés d’escolaritat. El reforç educatiu és un servei
que acull a nens de sis a dotze anys, i que dóna
resposta a la necessitat de suport educatiu, afectiu
i d’adquisició d’hàbits.
En els espais de reforç escolar els nens i nenes
assoleixen hàbits de treball que n’afavoreixen
el rendiment escolar i les capacitats personals.
El grau d’implicació i nivell de compromís dels
voluntaris és molt alt, tenen un paper essencial
en el projecte amb la seva constància i dedicació.
El reforç educatiu al Barcelonès Nord és un dels
projectes més consolidats pel que fa a voluntaris,
ja que alguns dels reforços funcionen des de fa
dotze o quinze anys. El reforç educatiu fa una
tasca preventiva, reforça aspectes escolars i
possibilita l’adquisició d’hàbits necessaris que
permetin seguir el ritme i els continguts del grup
classe establerts en l’educació formal.

23%
2%

Estat
espanyol
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8%

5% 2%

Amèrica Amèrica Àfrica
Àfrica Europa
del sud central del Magrib subsahariana

Àsia
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Què fa?

La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Aquesta diòcesi comprèn, totalment o parcial, les
comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès
i l’Anoia.
Habitants totals de la diòcesi:
Total de parròquies:
Voluntaris de Càritas:

Serveis

896.550
121
507

Arxiprestats:
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Vicenç dels Horts, Montserrat, Garraf, Vilafranca, Anoia
i Piera-Capellades.

Dades globals de persones ateses: 4.155 (1.589 famílies)
Per edats

Per sexe

Per nacionalitat

Per situació legal
(majors de 18 anys)

70%
54%
47%

46%

43%
31%

30%

26%

21%

27%

5%
Menors Joves Adultes Grans

Homes Dones Espanyoles Estrangeres

DNI Regulars Irregulars

Centres d’acollida
i formació
Projectes
/ Punts d’atenció

Serveis d’acolliment
i acompanyament
Acollida i acompanyament individual
Assessoria jurídica general / estrangers
Ajuda econòmica
Ajuda alimentària

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

Serveis 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

Servei de salut mental
Atenció i orientació psicològica

Tot el territori

El Centre d’acollida i formació de Càritas a Sant
Boi va ser el pioner d’un seguit d’iniciatives que
s’han anat desenvolupant en el conjunt del territori
diocesà.
Els centres neixen com a espais d’acollida que
amb el temps esdevenen un punt de referència
i un espai de convivència per a la gent i la vida
dels barris. Actualment hi ha un total de set
centres: Sant Boi de Llobregat, Gavà, Sant Andreu
de la Barca, Viladecans, Vilanova i la Geltrú,
Esplugues de Llobregat i Torrelles de Llobregat,
que fan cursos i activitats obertes a una població
d’arribada recent dins del programa d’accions i
acollida i formació de Càritas. La majoria de les
persones que participen de la vida dels centres
provenen del Magrib, l’Amèrica Llatina, l’Europa
de l’Est i la Xina.
El compromís dels voluntaris és molt important
en el projecte, ja que tenen la responsabilitat que
es facin les classes i els tallers o espais, com també
de la participació i l’organització de les festes i
activitats que es van realitzant al llarg del curs.
Càritas està al cor del barri i de la gent que ho
necessita, per construir entre tots ponts de
solidaritat i esperança. L’acollida és una realitat
cada matí, quan arriben des de molt lluny persones
que han deixat enrere la família, la llengua, la
cultura i la terra a la recerca d’un futur millor per
a si mateixes i els seus fills. El repte rau a construir
entre tots un espai comú.

Per procedència
43%

32%
19%
1%

2%

2%

1%

Estat
Amèrica Amèrica Àfrica
Àfrica
Europa Àsia
espanyol del sud central del Magrib subsahariana
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Què fa?

La diòcesi de Terrassa
Aquesta diòcesi comprèn
les comarques del Vallès
Oriental i Occidental.

Habitants totals de la diòcesi:
Total de parròquies:
Voluntaris de Càritas:

1.205.342
120
908

Programa / Servei

Arxiprestats:
Montcada, Sant Cugat-Les Planes,Terrassa, Rubí, Sabadell Centre, Sabadell Nord, Sabadell
Sud, Granollers, Puiggraciós, Mollet, Montseny i Cardedeu-Llinars i Montbui.

Dades globals de persones ateses: 11.653 (5.288 famílies)
Per edats

Per sexe

Per nacionalitat

Per situació legal
(majors de 18 anys)

83%
59%
45%

49%

41%
27%

38%
25%

17%
13%
3%

Menors Joves Adultes Grans
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Serveis d’acolliment
i acompanyament
Acollida i acompanyament individual
Acolliment i relació grupal
Assessoria jurídica general / estrangers
Ajuda econòmica
Ajuda alimentària
Servei d’animació
i acompanyament en l’acció
social de la comunitat cristiana
Servei de treball en xarxa
amb entitats i institucions
Servei de sensibilització
i comunicació
Servei de voluntariat
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
Serveis de vellesa
Espais de relació grupal per a la gent gran
Projectes d’acompanyament a gent gran
Ajuda a la llar per a gent gran
Serveis de formació
i orientació laboral
Projectes d’orientació laboral
Espais formatius, mòduls de formació
Cursos de llengua i acollida
Serveis de sense llar
Pisos compartits
Centres de dia o nocturns
Projecte residencial
Servei de salut mental
Atenció i orientació psicològica

Projecte educatiu
amb joves
Projectes
/ Punts d’atenció

8
8
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
6
2
1
1
3
3
2

El projecte educatiu Vivim aquí, som d’aquí de Càritas
de Terrassa respon a les necessitats dels nois i noies
nouvinguts, amb edats compreses entre els 16-18
anys, i en especial, aquells que desconeixen la nostra
llengua i cultura i que necessiten que se’ls acompanyi
en el procés d’adaptació que estan fent. Molt sovint
són menors procedents del Marroc, de zones rurals
i alguns sense estudis previs, i que per edat queden
fora de l’oferta formativa de l’ensenyament reglat.
Vivim aquí, som d’aquí, pretén ser un espai que permeti
acollir, acompanyar i treballar amb els joves i la comunitat
el respecte, la convivència i la tolerància. Un projecte
educatiu que faciliti l’aprenentatge de la llengua i el
coneixement de l’entorn. Les activitats que es fan van
orientades a la formació i la inserció sòciolaboral dels
joves: classes de català, tallers de xerrades educatives,
sortides formatives, coneixement de l’entorn, taller
de fotografia i altres tallers, intercanvi amb grups i
activitats de descoberta de l’entorn, espais de
convivència i assemblees on els nois puguin expressar
les seves opinions, espais de jocs de taula, espai
d’acollida amb esmorzar, tutories personalitzades i
seguiment individual amb el jove i la família i treball
de grup amb els pares.

6
7
6
6
2
1
Tot el territori

Homes Dones Espanyoles Estrangeres DNI Regulars Irregulars

Per procedència
42%

27%

20%
2%
Estat
espanyol
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Amèrica Amèrica Àfrica
del sud central del Magrib

6%

3%

Àfrica
Europa
subsahariana
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Els comptes de Càritas Diocesana
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De cada 100 € que rebem, distribuïm:
8%

“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, i afavoriran una
coordinació mútua que segurament ajudarà a l’eficàcia del
servei caritatiu.”

La memòria econòmica
recull els comptes
consolidats dels tres bisbats:
Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa. Els
serveis d’administració s’han
portat conjuntament.

(milers d’euros)

Despeses 2006
Atenció Social
Serveis Interns
Comunicació
Voluntariat

10.952
1.015
538
327

TOTAL DESPESES

12.833

85% Atenció social
Els 85 euros destinats a projectes socials (quantitat que en
valor absolut suposa 10,95 milions d’euros) tenen aquesta
distribució:

Ingressos 2006
(milers d’euros)

Distribució despeses d’atenció social

2.043
2.858
2.304
666
216
148

SUBVENCIONS

3.007

Entitats públiques
Entitats privades

2.853
154

2.392
2.245
2.049

76%

1.553

TOTAL INGRESSOS

12.795

Els ingressos que ens han arribat durant l’exercici 2006
han pujat a 11,24 milions d’euros; si afegim les herències
rebudes en anys anteriors i fetes per fer front a les
despeses de l’exercici arribem a un volum total de recursos
de 12,79 milions d’euros. Els ingressos procedents de les
diferents formes de donacions (socis amb quotes, donants
particulars i empreses, col·lectes de campanyes,
herències)representen el 76%.
Ha estat un any d’evolució en totes les partides. Pel que
fa a les donacions, destaquem els llegats rebuts, seguit de
l’augment de les donacions d’empreses i també un lleuger

1.608

659
Acollida Necessitats Infància
bàsiques i familia

24%
Subvencions

increment per part de socis i donants. En les subvencions
procedents de les administracions públiques, en especial
de la Generalitat, es detecta un increment. Les subvencions
de les entitats privades es mantenen.
El volum total de despeses de la entitat ha ascendit a
12,83 milions d’euros. La seva distribució general ha estat
la següent: per cada 100 euros, en destinem 85 a atenció
social, 3 a voluntariat, 4 a comunicació i 8 a serveis interns,
que és la infraestructura de suport de l’activitat
(administració, recursos humans, informàtica).

Gent
gran

Formació
i inserció
laboral

Sense
llar

(milers d’euros)

INGRESSOS ORDINARIS
DESPESSES ORDINÀRIES
Resultat de l’activitat
Herències realitzades

1.590

24% Donacions

11.241

Herències realitzades

Resultat de l’activitat de l’any 2006
(milers d’euros)

8.235

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

INGRESSOS ORDINARIS

3%
Voluntariat

BENET XVI. Deus caritas est.

D’on venen els ingressos de Càritas?

DONACIONS

5%

Serveis interns Comunicació

408

(-39)

RESULTAT FINAL

Salut
mental

Per últim, presentem el resultat final de l’activitat econòmica.
Podem apreciar que el resultat de l’activitat ordinària és
negatiu, si bé el podem equilibrar gràcies als ingressos que
provenen de la realització d’herències rebudes en anys
anteriors.

Els recursos rebuts de la societat i de les institucions són
gestionats per un equip de treballadors, i es compta també
amb la intervenció activa de voluntaris presents en la
gestió. Els comptes consolidats que presentem estan
auditats per la consultora Deloitte.

La despesa social ha revertit en l’acollida de més de 25.000
persones. D’aquestes, 6.500 s’han beneficiat d’altres serveis (ajuda
a domicili:, centres per infants, pisos tutelats, etc.) Hem donat
ajudes econòmiques a 3.500 persones.

En primer lloc agraïm la vostra sensibilitat envers els més
desvalguts i que l’hagueu traduït en una col·laboració
activa. En segon lloc, agraïm la confiança dipositada en
Càritas Diocesana com a entitat gestora d’aquestes
voluntats.

Campanyes d’emergència
Al llarg de l’any s’han produït diferents situacions
d’emergència per les quals s’han recollit 155.700 euros,
que posen de manifest la sensibilitat dels socis i donants
per les situacions d’aquests països. La destinació d’aquestes
aportacions ha estat:

(milers d’euros)

Proper Orient (Jerusalem i Cisjordània)
Àsia (Índia, Indonèsia, Pakistan, Afganistan, Filipines)
Amèrica Central (Mèxic)
Àfrica (Níger-Sahel, Sudan, Grans Llacs, Etiòpia)
TOTAL ANY 2006

MEMÒRIA2006

11.241
12.833
(-1.592)
1.553

6
73
16
60
155
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Agraïments
El dia a dia de Càritas és possible gràcies al suport de
moltes persones i institucions que confien en la nostra
entitat. Des d’aquí el nostre reconeixement...
A les persones ateses per Càritas, per la confiança que
han dipositat en la nostra institució.
Als preveres i arxiprestos, dinamitzadors de la tasca
pastoral i a tots els consells arxiprestals.
A les parròquies i temples, a les Càritas parroquials i
arxiprestals, que possibiliten arribar a tantes i tantes
persones.
Un agraïment especial a les congregacions religioses, per
llur inestimable col·laboració en l’atenció social.

Empreses amb Cor
A tots els professionals de Càritas que fan la seva feina
amb vocació de servei als més desfavorits.
A les entitats vinculades a Càritas i a les organitzacions
no lucratives que ens donen suport o hi treballem plegats.

A les Empreses amb Cor que, a través de diferents modalitats de col·laboració (inserció laboral, voluntariat corporatiu,
donació de productes, cessió de serveis, aportacions econòmiques, etc.) donen suport a les activitats de Càritas:

a

A les escoles que han col·laborat activament amb nosaltres
en campanyes o activitats de sensibilització (programa
d’Educació en valors, setmanes de la solidaritat, etc.), i als
alumnes de pràctiques de mediació cultural.
Als col·legis oficials i a les universitats amb les quals hem
desenvolupat accions formatives o de recerca.
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.

b
c

Als nostres socis i donants que, amb els seves contribucions
econòmiques, possibiliten l’existència de Càritas.
A tots els voluntaris i voluntàries que, amb la seva
dedicació, coneixements i estimació a les persones més
necessitades, col·laboren per fer possible la tasca que
Càritas duu a terme a tota la diòcesi.

Accenture, S.L.; Aceros Bergara S.A.; ADP; Agencia
Representación Comercial Hequip 2 S.L.; Agrupación
Suns Ibérica, S.A. ; Aquarium Barcelona; Arquitectes Díez
Gascon S.L.; Arrendadora Vallesana De Inmuebles S.L.;
Asesoría Cardellach Panadés S.L.; Asesoría Financiera,
S.A.; Atento Teleservicios, Auriga Iberholding, S.L.; Avis
Contact Centres, S.A.; Axa Seguros e Inversiones.
Banc Sabadell; Bioibérica S.A.; Biplano Licensing Marketing
Group S.L.; Bopan Brokservice S.A.; Bucalia.

i

Triana, S.A.;Industrias Titan, S.A.; Inmobiliaria Catalana
S.A.; Instituto Auditivo Español; International Meetings,
S.L.; International Paper España; S.L.; Inversol S.A.; J.
Isern Patentes y Marcas.

Industrias, S.A.; Jiconsa, José Peraire, S.A.; Kao
j-k Jbc
Corporation, S.A.; Kingsbrook, S.L.; Konga Music S.L.
Masia Can Portell; Laboratorios del Dr. Esteve S.A.;
l LaLaboratorios
Ordesa; Leinad, S.A.; Lindt & Sprüngli
España, S.A.; Luis Jover, S.A.

Caixa de Barcelona; Cambra de Comerç Indústria i
Navegació; Can Xiol S.L.; Cargotransports S.L.; CarnisseriaXarcuteria Cerdanya; Casa Gimeno; Catalana de
Occidente; Celsa Compañia Española de Laminación,
S.A.; Centre d'Estudis Musical Haro S.L.; Chupa Chups;
Cicle Serveis Informatics, S.L.; Cima, Clasificación y Lavaje,
S.A.; Clinica Cyclops; Cofidis Hispania S.A.; Confecciones
Sienna S.L.; Congelats Reunits, S.A. (La Sirena);
Construcciones Bosch Pascual, S.A.; Contratas y Obras
Empresa Constructora, S.A.; C.P.S.; Coral S.A., Corporación
Medichem, S.L.; Cottet, S. A.; Creaciones Olimpia S.A.;
Crescendo, S.L.

San Pascual, S.L.; Manipulados y Acabados
M Maderas
Metálicos M.A.M. S.L.; Matratzen, S.L.; Merquinsa
Mercados Químicos, S.L.; Miele; Montes i Roselló,
S.C.P.; M.P. Seis; Museu de La Cera.
Bissé International,Sa; Neocerámica, S.A.; Norte
n-o Natura
Hispana; Novacel Ibérica, S.A.; Optica Sisquella; Oto,
S.L.;.
Zoològic; Pérez Camps S.A., Planchistería Industrial
P Parc
Josma S.A.; Promintra S.L.; Promotora Barcelonesa,
S.A.; Promotora Maresme, S.A.; Prosánitas S.A.;

H L (Magatzem Carrefour); Dalix Consulting S.L.;
d DDanone;
Quaderns Crema S.A.; Racc; Radio Watt, S.A.; Restaurante
Deloitte & Touche España; Denver Ibérica S.A.; q-r
Bilbao-Berria; Ricoh España; Rivero y Asociados, S.L.,;
Desglàs S.L.; Desotecmed S.L.; Deterlora, Dicoinsa S. L.;
Dietisa, S.L., Diseño y Textura S.A.

e

f

g

Ediciones Mayo, S.A.; Editorial Casals-Bergaturi S.L.;
Electrodoméstics Bach, Empleats Deutsche Bank; Empresa
Can Xec S.L.; Espais Promocions Immobiliàries S.A.;
Estebanell y Pahisa S.A.; Euro Implementos S.L.; Eurotrónix
S.A.; Exor S.L.
Factor Executive Search S.L.; Fainsa (Fabricación Asientos
Vehículos Industriales; Farmacia Jesús C. Gómez Martínez;
Federació Farmacèutica; Ferrer y Ojeda Asociados;
Correduría Seguros, S.A.; Ferreteria Camps S.L.; Ficosa
Internacional; Floch S.L.; Foix de Sarrià S.L.; Font Vella
S.A.; Fragomar S.A.; Freigel Food Solutions; Frigo
Fundació Empresarial Catalana; Fundación Privada Renta
Corporación.
Garda Import; Gas Natural; Gesbio S.L.; Gestora Vértice
de Inversiones S.A.; Gomarfo, S.L.; Grup Lasem Gestió
S.L.; Gruparpa, S.L.; Grupo Galilea Seguros; G.S. Llem S.L.

Rovira y C.A.; Rovisofor S.L.
Miguel; Sara Lee Southern Europe, S.L.; Schneider
s San
Electric España, S.A.; Servicenter, S.L.; Servihabitat;
Serviutil, S.L.; Servo Recambios S.A.; S.E.S. Josep Comas
i Solà; Setram, S.A.; Sony España,S.A.

t Taulers Sotoca S.L. ; Televisió De Catalunya, S.A; Textil
A. Ortiz, S.A.; Tibidabo; Tintoreria Dr. Fleming S.L.; Tma
Arquitectura S.L. .;Torras Junoy;Transnatur, S.A.;Turismo
de Barcelona; Tyco Electronics.
Uniland Cementera; Uson Assessors, S.L.;
u Umbralia;
USP Instituto Oftalmológico.

v Vda. De W. Vila II, S.A.; Vda. De W. Vila, S.A.
w Winterthur; Wolters Kluwer España, S.A.
x-z Xavcoma, S.L.; Zambra, S.L.

Ibérica S.A.; Hermex Ibérica, S.A.; Hidrologia i
h Henkel
Qualitat de l'Aigua; Hotel Miramar; Ilurorètols. S.C.P,.;
Index Book S.L.; Industrial Olivé S.A.; Industrias Plásticas.
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Adreces

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 Centre Català de Solidaritat (CECAS) és una fundació
promoguda per les Càritas diocesanes catalanes: va néixer
el 1991 amb voluntat de ser un instrument eficaç per a
l’acollida, la teràpia i la reinserció social del toxicòman. El 2006
s’hi van atendre a 660 persones. L’atenció es fa des dels
serveis formats per equips multidisciplinaris en els quals
treballen metges, psicòlegs, treballadors socials, educadors i
un important col·lectiu de voluntaris. La seu social del CECAS
és a Barcelona, però hi ha serveis d’informació i acollida a
les diferents diòcesis catalanes.
La Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social va ser
promoguda per Càritas l’any 1990. La fundació ofereix
habitatges socials de lloguer, per a 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. El 31 de
desembre del 2006 la fundació disposava de 67 habitatges:
59 ocupats per famílies, 2 cedits per equipaments a Càritas
Diocesana de Barcelona i 6 en tràmits d’arranjaments. Aquest
volum ha permès tenir una llar digna a 69 famílies al llarg del
2006, que va representar un total de 250 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). Al
servei d’aquests objectius s’emmarca tant l’oferta de formació
ocupacional com la de feina a la mateixa Fundació. Una feina
que va fer possible l’atenció a 900 persones d’inserció i que
va ajudar 2.191 famílies a través del PES.
La finalitat actual de l’Organisme Benèfico-Assistencial (OBA)
-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 96 persones grans i la
Residència La Immaculada va acollir 40 nens i nenes d’entre
quatre i catorze 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
587 persones o famílies (la majoria són dones vídues que
tenen entre vuitanta-un i noranta anys) al seu domicili i procurar
per la integració social en els casos de mancances familiars,
situacions conflictives, persones grans amb malalties mentals
o persones amb qualsevol tipus de disminució (física, psíquica
o sensorial), amb preferència a les més necessitades, a fi que
puguin quedar-se el màxim de temps possible a casa seva.

Entitats públiques i fundacions

Diòcesi de Barcelona. Ens trobareu a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pl. Nova, 1. Barcelona.Tel. 933 013 550.
Aurora, 12, 1r. Barcelona.Tel. 933 248 757.
Via Laietana, 5. Barcelona.Tel. 932 687 910.
Banys Vells, 9. Barcelona.Tel. 933 107 312.
Almirall Cervera, 10. Pq. Santa Maria de Cervelló. Barcelona.Tel. 933 013 550.
Comte d’Urgell, 178. Pq. Sant Isidor. Barcelona.Tel. 934 544 330.
Alexandre Galí, 46-48. Barcelona.Tel. 934 086 337.
Santa Engràcia, 107. Barcelona.
Concili de Trento, 297. Pq. Sant Ambrós. Barcelona.
Pere IV, 398. Pq. Sagrat Cor. Barcelona.
Pl. del Canonge Rodó, s/n. Pq. Sant Martí del Clot. Barcelona.
Cardenal Tedeschini, 52. Pq. Sant Pius X. Barcelona.
Pons i Gallarza, 32. Barcelona.Tel. 933 455 142.
Bernat Bransi, 11. Barcelona.Tel. 934 074 380 (provisionalment a Alexandre Galí).
Mare de Déu del Port, 348. Pq. Mare de Déu del Port. Barcelona.Tel. 934 210 011.
Costabona, 23-25, 3r 3a. Barcelona.Tel. 933 546 849.
Santa Eulàlia, 203. Pq. Santa Eulàlia Provençana. L’Hospitalet de Ll.
Mn. Jaume Busquets, 7. Pq. Mare de Déu dels Desemparats. L’Hospitalet de Ll.
Av. Europa, 30. Pq. Sant Joan Evangelista. L’Hospitalet de Ll.
Ermita, 63. Pq. Mare de Déu de Bellvitge. L’Hospitalet de Ll.
Buri, 8. Càritas interparroquial de Cornellà.
Sant Marc, 4. Badalona.Tel. 934 602 878.
Pl. Pius, 12. Pq. Santa Coloma. Badalona.
Bailén, 12-16. Badalona.Tel. 934 602 878.
Sant Miquel, 44. Badalona.Tel. 934 602 878.
Pl. de l’Església, 3. Pq. de Santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet. Tel. 934 661 044.
Bombers Madern i Clariana, 8. Centre Sant Pau. Mataró.Tel. 937 962 496.

A les entitats públiques i fundacions que col·laboren econòmicament a través de subvencions i convenis, i donen
suport a les nostres activitats:
Entitats públiques

Entitats privades

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 San Cugat
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Terrassa
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Fundació Antoni Serra Santamans
Fundació Banc dels Aliments
Caixa de Pensions “la Caixa”
Caixa Terrassa
Caja Madrid
Correus i Telègrafs
Fundació Caixa Sabadell
Fundació Catalana Occident
Fundació Empresarial Catalana
Fundació Institut Industrial i Comercial
Fundació “la Caixa”

MEMÒRIA2006

Fundació Llor
Fundació Mina Aigües Terrassa
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Miarnau
Fundació Privada Josep Moncusí Castells
Fundació M. Francisca Roviralta
Fundació Winterthur
Fundación Accenture
Fundación Privada Carmen y María José Godó
Fundación Privada San Joaquín
Fundación Royan Villar
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Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ens trobareu a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Av. Roureda, 44. Església Mare de Déu de Montserrat.Viladecans. Tel. 936 373 690.
Pl. Just Oliveres, 7. Pq. Sant Baldiri. Sant Boi de Llobregat. Tel. 936 401 202.
Riu, 55-57. Pq. Sant Vicenç. Sant Vicenç dels Horts.
Pl. del Treball, s/n. Pq Sant Josep. Sant Vicenç dels Horts.
Pl. de l’Església, 9. Pq. Sant Andreu. Sant Andreu de la Barca. Tel. 936 530 115.
Pg. de l’Església, 9. Pq. Sant Pere. Abrera. Tel. 937 700 544.
Pl. Arxiprest Llorenç Garriga, 1. Pq. Sant Antoni Abat.Vilanova i la Geltrú. Tel. 938 165 009.
Pl. de la Vila, 2 B. Pq. Sant Llorenç. Sant Feliu de Llobregat. Tel. 936 661 226.
Pl. de l’Església. Pq. Santa Maria. Martorell.
Font, 35. Càritas interparroquial.Vilafranca del Penedès. Tel. 938 181 378.
Pl. Sant Joan Baptista, s/n. Pq. Sant Joan Baptista. Sitges.
Santa Eulàlia, 7. Pq. Santa Eulàlia. Esparreguera.
Major, 1-3. Pq. Sant Pere. Gelida.
Laureà Miró, 209. Pq. Santa Magdalena i Sant Mateu. Esplugues de Ll.
Dr. Marañon, s/n. Pq. Mare de Déu de Montserrat. Castelldefels.
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Bisbats
Arquebisbat de Barcelona
Bisbe, 5
08022 Barcelona
Tel. 932 701 010 | Fax 932 701 303
A/e: secgral@arqbcn.org
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
www.bisbatsantfeliu.org

Bisbat de Terrassa
Església, 16, 2n 3a
08221 Terrassa
Tel. 937 337 120 | Fax 937 337 095
A/e: bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org
www.bisbatdeterrassa.org

Càritas Diocesana de Barcelona
Diòcesi de Terrassa. Ens trobareu a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mare de Déu de la Salut, 42. Càritas Interparroquial de Sabadell. Sabadell. Tel. 937 255 553.
Topete, 23.Terrassa.Tel. 937 808 788.
Viver, s/n. Pq. Santa Engràcia. Montcada i Reixach.
Llevant, 10. Centre Cívic La Ribera. Montcada i Reixach. Tel. 935 648 804.
Pl. Constitució, 1. Ripollet.Tel. 936 921 585.
Cristóbal Colón, 2. Mollet.Tel. 935 701 290.
De la Pau, 8. Mollet.Tel. 935 702 025.
Pl. de l’Església, 9. Pq. Sant Esteve. Granollers. Tel. 938 790 486.
Guayaquil, 72. Centre Pius XII. Granollers.
Pl. de l’Om, 11. Pq. Sant Pere. Sant Cugat del Vallès. Tel. 936 742 907.
Església, 6. Pq. Sant Martí. Cerdanyola del Vallès. Tel. 936 915 932.
Pl. Dr. Guardiet 6. Rubí.Tel. 936 991 205.

Pl. Nova, 1
08002 Barcelona
Tel. 933 013 550 | Fax 933 013 961
A/e: info@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org

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