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Ha estat un procés de reflexió participatiu, dinàmic i
interactiu de tots els grups de Càritas que ha concretat
els eixos d'actuació de Càritas: l'acollida, la sensibilització
i la denúncia.
Una acollida que és la raó de ser de Càritas, l'eix central
de la nostra actuació, que s'ha materialitzat en l'atenció
a 27.120 homes, dones i infants en situació de vulnerabilitat
o exclusió. 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. Una
realitat aclaparadora i creixent, en un context de fort
creixement econòmic.
Per a Càritas, sensibilitzar és sentir, veure, escoltar, deixarse commoure per la realitat, el dolor i el sofriment de
l'altre. Una sensibilització que convida a la implicació, a la
presa de consciència, al posicionament, al compromís, a
la transformació personal. Una sensibilització que s'ha
materialitzat a través de l'actuació diària, de les campanyes,
les publicacions, les exposicions, els programes d'Educació
en valors i Empreses amb Cor...
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Qui som?

Presentació
El 2007 ha estat un any molt significatiu per Càritas, perquè
hem acabat un procés de reflexió interna iniciat l'any
2005. Partint del mandat episcopal i de l'Església, i tenint
en compte la missió, els valors i els principis bàsics de
Càritas, el context de l'Església, el context social i la visió
de Càritas 2010, s'inicià una profunda reflexió que tenia
com a objectius aprofundir, actualitzar i clarificar el marc
d'acció de Càritas en relació als eixos estratègics.
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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 desenvolupament
integral, 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 nostra denúncia parteix d'opcions clares i no d'idees
abstractes. És concreta, basada en arguments, fets i
accions. És objectiva i propositiva. No és neutral: aposta
pels desfavorits i demana compromís i responsabilitats.
Convida a la vegada al canvi d'estructures i a la
transformació personal. En aquest sentit, Càritas ha publicat
dos informes: L'Habitatge: un factor d'exclusió social i Vides
trencades. Pobresa i salut precària: una visió des de Càritas,
i hem estat presents en espais informatius dels mitjans de
comunicació.
Acollida, sensibilització i denúncia, tres eixos convergents
amb un clar objectiu: fer costat als més desfavorits, des
d'una opció evangèlica, fraterna, que veu en cada una
d'aquestes persones el germà o germana que necessita
del nostre suport, perquè tots som membres d'una gran
família. I en aquest fer camí, tenim la sort de comptar
amb moltes persones i institucions que ens recolzen
(voluntaris, socis, donants, parròquies, congregacions,
empreses, fundacions, administracions públiques...) i que
fan possible una altra realitat, en què -com ens recorda
el lema de la campanya 2006-2008- tothom tingui
oportunitats per tenir un projecte de vida -personal i
familiar- digne i que ens permeti a tots realitzar-nos com
a persones.

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.

Càritas està present a tot el món:
Càritas parroquial: és l'organització de la caritat des del compromís del conjunt de
la comunitat cristiana.
Parròquia de Sant Bartomeu. Barcelona

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 a favor de la
missió que Càritas té
encomanada.

Càritas interparroquial / Càritas arxiprestal: les Càritas parroquials es coordinen per
sumar i optimitzar recursos, formant les Càritas interparroquials i arxiprestals.
Càritas Diocesana de Barcelona: des de l'opció evangèlica preferencial pels pobres
i en el si de l'Església diocesana, l'acció de Càritas, és la resposta activa i organitzada
de la comunitat cristiana, que camina en la triple missió de denunciar, anunciar i
transformar.
Càritas Catalunya està constituïda per l'agrupació de les Càritas de Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat i Terrassa, Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Tortosa, Urgell i Vic.
Càritas Espanyola
5.000 Càritas parroquials formen la xarxa estatal de Càritas a tot l'Estat.
68 Càritas diocesanes treballen amb les seves Càritas autonòmiques i 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 i internacionals d'Europa en favor dels més pobres i per a la construcció d'un
món de justícia i pau.
Càritas Internationalis: 154 organitzacions catòliques de servei confederades que
treballen en més de 198 països i territoris d'arreu del món.
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Al servei de qui estem?
Les persones ateses per Càritas el 2007
Una societat de pau es veu seriosament amenaçada per l'existència d'innombrables desigualtats
injustes. Entre elles són particularment insidioses, per una banda, les desigualtats en l'accés a
béns essencials com el menjar, l'aigua, l'habitatge o la salut; per una altra, les persistents
desigualtats entre home i dona en l'exercici dels drets humans fonamentals. El dret a la vida
com a dret fonamental inclou el dret a portar una existència digna i disposar dels elements
essencials per a la vida.
Benet XVI, en el missatge per a la Jornada Mundial de la Pau, 2007.
El 2007, 27.120 homes, dones i infants en situació de
vulnerabilitat o exclusió han estat atesos pels serveis
de Càritas. Això suposa un increment d'un 7% respecte
a l'any passat, aproximadament un 29% en tres anys.
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.
A l’Estat espanyol hi ha hagut un període de fort
creixement econòmic, superior al de molts altres països
de la Unió Europea. Paradoxalment, durant aquests
mateixos anys, des de Càritas hem vist augmentar el
risc de pobresa i exclusió. En el 2007 hem entrat en
un nou cicle econòmic que ens fa pensar que l'anterior
ha estat una ocasió perduda. Els alts nivells de creixement

registrats, tant en el conjunt de la Unió Europea com
en el cas específic de l'Estat espanyol, no han estat
suficients per reduir substancialment les condicions de
vulnerabilitat i risc social. Des de Càritas Diocesana de
Barcelona, acabem l'any 2007 sentint els efectes negatius
de l'augment del cost de la vida, l'atur i la precarietat
que afecten en primer lloc als més vulnerables. Les
persones que arriben a Càritas són en la seva majoria:
famílies amb rendes baixes que no poden arribar a fi
de mes, persones que viuen soles, estrangers de recent
arribada, dones joves i gent gran.

Moltes de les situacions que Càritas
atén són l'expressió d'una realitat de
pobresa i exclusió, una realitat que
dificulta, i fins i tot nega, el dret de viure
sota l'empara dels Drets Humans
fonamentals. La nostra societat no
assegura els eixos bàsics de la inserció
social: el dret a un treball i un salari
digne i el dret a un habitatge digne. Les
víctimes són els més pobres, els més
fràgils, els més vulnerables, els que no
compten per a determinades lògiques
econòmiques i polítiques. El que està
en joc en cadascuna de les situacions
de pobresa és la dignitat de la persona
i la dignitat de la societat.

Dades globals de persones ateses: 27.120
Per edats
Per sexe

Per nacionalitat
79%

56%

45%
44%
27%

21%

23%
4%

1%

Menors Joves Adultes Grans NS/NC

Homes

Dones

Espanyoles Estrangeres

Per procedència

Per tipus de família
47%

37%
40%
24%

25%

10%
1%

Comparativa despeses en protecció social (% del PIB). 1995-2005

Nuclear Persona Sola Viu amb NS/NC
i
sola amb fills d’altres
extensa
no parents

35
30
25
20

5%

4%

2%

3%

1%

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

UE
Alemanya

Persones ateses: comparatiu
27.120

Grècia
25.323

Espanya
França
22.463

Itàlia
Suècia
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

21.018
20.866

2003

2004

2005

2006

2007

Font: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

MEMÒRIA2007

MEMÒRIA2007

1%
NS/NC

06

07

Característiques de la població atesa
Des de Càritas optem cada dia per la vida que es construeix des de la perspectiva, el projecte i l'esperança.
Un convenciment guia el nostre posicionament i l'anàlisi que fem de la informació recollida: pel sol fet de
néixer qualsevol persona té dret a tenir drets.
Informe Vides Trencades. Pobresa i salut precària: una visió des de Càritas. Càritas, 2007.

Per edat, nacionalitat i sexe
45%

Del 2003 al 2007 hi ha un augment gradual de situacions
ateses per Càritas. 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
famílies, dones i infants la majoria nouvinguts. També
s'atenen les situacions de precarietat i soledat de la gent
gran i la pobresa extrema de les situacions dels sense llar.
En paral·lel, ha crescut la participació i la presència activa
dels voluntaris de Càritas en els espais i projectes d'acollida.
Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li
asseguri a ella i a la seva família, la salut i el benestar,
especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència
mèdica i serveis socials necessaris (Declaració Universal
dels Drets Humans). Des de Càritas però, es fa palès que
encara ens queda un llarg camí per poder parlar d'equitat
de drets i oportunitats per a tothom. L'acció diària de
Càritas ens revela que queda molt per fer per tal de

40%
35%
30%
25%

construir una societat cohesionada quan hi ha sectors
de la població que segueixen quedant fora del sistema
de prestacions o que no reben unes prestacions
suficientment dignes. Són persones que no tenen coberts
els mínims vitals, persones que pateixen situacions de
molta pressió. I quan el sofriment i la desprotecció
s'allarguen en el temps, inevitablement repercuteix en la
salut i el benestar de les persones. Per això, el 2007 amb
l'Informe Vides Trencades. Pobresa i salut precària: una
visió des de Càritas, Càritas va fer emergir una realitat
invisible: les situacions de deteriorament físic, psíquic i
emocional de les persones quan la precarietat i la
vulnerabilitat deixen de ser provisionals i s'instal·len en
les seves vides.

20%
15%
Dones espanyoles

10%

Homes espanyols

5%

El 79%

El 45%

El 40%

El 47%

de la població atesa
són estrangers

són persones en edat
adulta entre 30 i 65 anys

són persones soles sense
una xarxa de suport
familiar o relacional

són situacions
familiars amb
dificultats
econòmiques

El 56%

El 26%

El 10%

El 27%

de la població atesa
són dones

son dones entre 25 i 45
anys amb greus dificultats
per compaginar l’horari
laboral amb les funcions
maternes.

són mares soles amb
fills que no disposen d’un
suport social o familiar

de les persones ateses son
infants.Hi ha un augment
progressiu de les famílies
amb nens i rendes molt
baixes

Dones estrangeres

0%

Homes estrangers

0-14

15-17

18-25

25-45

45-65

+65

Perfil general
Les noves situacions que s'han atès al llarg del 2007 segueixen responent a les situacions de primera acollida de
persones estrangeres de recent arribada. En la seva majoria són les dones les que s'adrecen a Càritas per demanar
ajuda. Les famílies no poden fer front a les despeses més elementals per a la seva supervivència per la incapacitat
de pagar el lloguer, la hipoteca, els rebuts d'aigua, llum i gas; els menjadors i els llibres escolars i les despeses d'activitats
extraescolars o de lleure dels fills, que resten sols al domicili quan els pares estan treballant.
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Un fet en el qual incideix
la creixent feminització de
la migració
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L’ajuda econòmica per a cobrir necessitats bàsiques
L'ajuda que reben les famílies va orientada a cobrir
necessitats molt bàsiques, de primer ordre: aliments,
dutxes, bugaderia, habitació, assessorament legal, despeses
escolars, etc. També s'ofereixen serveis que permeten
iniciar un procés d'integració a la nova cultura i la societat
d'acollida com són: l'orientació i la ubicació en l'entorn,
l'aprenentatge de la llengua, l'assessorament legal i
l'orientació laboral.

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, per evitar que els nens restin
sols a casa, segueixen essent un fet real, una mostra de
la feble protecció social a les famílies.

Perfil general de les situacions ateses
des del Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)
Les característiques de les persones que han rebut ajut econòmic són:

Un 41%

Un 58% Un 20% Un 37%
són dones

són persones de
nacionalitat espanyola i un
80%, estrangera.

El que més destaca són les atencions individuals que s'han
fet a dones en els punts de formació, orientació i inserció
laboral. La seva majoria són persones estrangeres que
volen aprendre la llengua i formar-se per obtenir una feina
digna i estable que asseguri els mínims vitals de les
seves famílies.

són persones soles, un 12%
persones soles amb fills, la
majoria són dones; un 46%
persones que viuen en
famílies nuclears o extenses
i un 1%, de persones que
viuen amb algú altre sense
cap parentiu.

de les ajudes s'han donat
directament a menors, un
20% a joves, un 39% a adults
(les dels adults repercuteixen
també en els menors ja que
són les ajudes per aliments
i habitatge principalment) i
un 4%, a gent gran.

55,03%
Ajuda econòmica per pagar el lloguer de pis i el relloguer d’habitacions
70,94%

18,68%
44,04%

15,38%

44,96%

2,77%
Aliments

Habitatge
i llar

Despeses
relacionades
amb la infància

Salut

0,79%
Repatriacions
i documentació

Transport

3,36%

50,91%

34,43%

36,55%

54,78%

42,71%
35,27%

3,99%

50,04%

33,29%

30,84%

24,43%

30,03%

22,47%

20,19%

Altres
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Relloguer
Lloguer
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Càritas treballa des del compromís de les comunitats cristianes i els grups
parroquials i arxiprestals. Per dur a terme la seva missió que és l'atenció als
últims i la denúncia de les situacions d'injustícia es fan moltes accions amb
l'objectiu de promocionar i acompanyar el compromís social de les comunitats
i de cadascun dels seus membres.
Eixos estratègics de Càritas diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat
i Terrassa. 2007

L’acolliment i l’acompanyament

11

La sensibilització i la denúncia
Denúncia que fem a través de
les notes i rodes de premsa i
els informes, dels quals sovint
se’n fan ressò els mitjans de
comunicació.

TV

L'acollida és la raó de ser de Càritas, l'eix central de la nostra actuació, està intrínsecament vinculada a la nostra
missió. Si no hi ha acollida no hi ha Càritas. L'acollida compor ta una manera de fer i de ser.

BTV
TD8
TV3
TVE

Acollim totes les persones, independentment de la seva procedència, raça, religió i tendències polítiques.
L'acollida és una relació humana que té valor en ella mateixa. És normalment el primer contacte que tindrem amb
la persona que demana ajuda. És un espai on es posen en funcionament les potencialitats (qualitats, habilitats,
coneixements…) de la persona, les reforça i potencia.

Repartits en les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa,
Càritas Diocesana de Barcelona ha desenvolupat un total de 140 projectes
i compta amb 136 punts d'atenció:
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 2007 ha vist com s'han desenvolupat les quatre campanyes anuals: la
campanya de Migració, el Dia de la Caritat -campanya de Corpus-, la
campanya del Dia dels Sense Llar i la campanya de Nadal.
D'altra banda, voluntaris i voluntàries amb professionals de Càritas de les
tres diòcesis van donar a conèixer la nostra acció en diferents espais de
difusió en molts municipis.
Càritas també es va fer ressò de les situacions d'emergència que es van
donar en diferents països del món (Perú, Mali, Darfur, etc.), recolzant les
campanyes d'ajut endegades per les Càritas nacionals i amb les quals van
col·laborar les diocesanes de l'Estat.
Els voluntaris i voluntàries del programa Educació en valors -que enguany
compleix cinc anys de funcionament- han efectuat 41 conferències en
centres escolars a1.986 alumnes.

RADIO
Catalunya RADIO
COM RADIO
COPE
ONDA CERO
RAC 1
Ràdio Estel
Ràdio Internacional
Ràdio La Mina
Ràdio Tiana
RN1
SER

PRENSA
20 Minutos
ABC
ADN
AVUI
Catalunya Cristiana
Dossier Econòmic
Diari de Sabadell
Diari de Terrassa
El 9 Nou
El Mundo
El País
El Periódico
El Punt
La Vanguardia
Metro
Qué!

Precisament durant el 2007 hem celebrat la inauguració de
nous punts d'atenció, com els d'El Carmel i Viladecans, les obres
de millora a l'Alberg de Vilafranca, el Centre Folre (Badalona)
o Càritas Sant Cugat. Altres centres, com el Centre Obert
Glamparetes del barri de la Barceloneta, van obrir les seves
portes al barri per mostrar com es fa realitat un projecte
impulsat per la comunitat cristiana.

Voluntariat amb la gent gran
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Com actuem?
Animació i dinamització del voluntariat
Les accions de sensibilització i de denúncia que es fan des de les comunitats
cristianes destaquen per la proximitat de la nostra xarxa a la realitat social,
per la implicació de les comunitats, dels voluntaris i dels assalariats, per les
actituds, valors i creences que compartim, i per la credibilitat que té la nostra
institució en el conjunt de la societat.

Durant l'any 2007 volem destacar l’augment de la participació del voluntariat i,
enguany recordem especialment els següents projectes:
Espai d'acollida diari per a dones “La
Mercè”, al barri Gòtic de Barcelona: 12
persones voluntàries.

Reforços educatius per a infants i
adolescents en diferents punts de les tres
diòcesis: 150 persones voluntàries.

Eixos estratègics de Càritas diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat
i Terrassa. 2007.

Espai grupal diari per a dones “Bon Dia”
a Montcada: 21 persones voluntàries.

Espai diari per a nens de 0 a 3 anys
“Mimos” al barri de la Prosperitat de
Barcelona: 6 persones voluntàries.

Voluntaris i professionals formen un únic equip que comparteix missió, objectius,
coneixements, experiències i il·lusions.

X Aniversari d’El Xiprer. Granollers

Els programes de voluntariat i de dinamització 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 les
tres diòcesis.

Durant l'any 2007 s'ha comptat amb el suport de 2.897 voluntaris que han permès dur a terme gran part de
l'activitat de Càritas en cada territori. S'han incorporat 430 nous voluntaris per treballar en els diferents equips
de Càritas.
L'any 2007 destaca el compromís ferm dels voluntaris que fan possibles les accions de Càritas. Són exemples
els projectes d'acompanyament; el d'Educació en Valors a les escoles; el programa portat per un equip de
voluntaris d'Empreses amb Cor; i nombrosos projectes com els d'orientació laboral i recerca de feina de les
parròquies.

Espai grupal diari per a dones “El Talleret”
a Sant Cugat del Vallès: 9 persones
voluntàries.
Espai grupal per a dones “Tadamon” a
Mollet: 11 persones voluntàries.

Curs de formació i llengua “Dona, obre't
camí” a Terrassa: 27 persones voluntàries.
Curs de llengua per a dones al Centre
Sant Pau de Mataró: 14 persones
voluntàries.

Centre Obert diari per a infants
“Glamparetes”, al barri de La Barceloneta
de Barcelona: 15 persones voluntàries.

La formació dels seus agents
Des de 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.

Hem participat en les dues modalitats d'escoles d'estiu
de Càritas Espanyola: L'Escola de Formació Social i l'Escola
de la Caritat.

L'Escola de Formació de Voluntariat enguany ha fet 87
accions formatives; 157 sessions de formació i hi han
participat un total de 1.900 voluntaris de Càritas.

L'any 2007 s'han fet 20 sessions informatives sobre el
treball del voluntariat a Càritas en les quals han participat
192 persones interessades.

A partir de les demandes i necessitats del diferents equips i territoris de Càritas, s'incorpora el voluntari a un equip
i/o a un projecte concret, amb altres professionals i voluntaris formant així un sol equip de treball. Per acompanyar
les persones en el dia a dia en la seva tasca es promouen trobades conjuntes i espais d'intercanvi d'experiències i
coneixements amb l'objectiu de que la persona voluntària no resti desvinculada de l'entitat i pugui anar aprofundint
en aquells temes i habilitats més adients al servei que realitza.

Espai de formació de voluntariat. Barcelona
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L’Acció de Càritas al territori
Què fem?

La diòcesi de Barcelona
2.080.676
205
1.641

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

Serveis

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, Cornellà,
Badalona Sud, Badalona Nord, Gramenet, la Cisa i Mataró.

Aquesta diòcesi comprèn Barcelona ciutat,
L’Hospitalet, Cornellà, Sant Adrià, Badalona, Santa
Coloma de Gramenet i tota la comarca del
Maresme fins a Mataró

Dades globals de persones ateses: 9.692 (5.299 famílies)
Per edats

Per sexe

Per nacionalitat Per procedència
79%

45%

56%

44%

44%
27% 23%

21%

26%
15%
6%

4% 1%
Menors Joves Adultes Grans NS/NC

Homes Dones

4% 3% 1%

Espanyoles Estrangeres Estat
Amèrica Amèrica Àfrica
Àfrica Europa
espanyol del sud central del Magrib subsahariana

1%

Àsia NS/NC

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

Projectes /
Punts d’atenció

18
16
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori

Reforç educatiu. Mataró

8
7
4
8
Tot el territori
1
1
26
6
1
3
1
Tot el territori
1
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
17
9
7
11
3
Tot el territori
Tot el territori

Boughoun Thió. Centre Sant Pau. Mataró
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Projecte d'orientació
sociolaboral i formatiu de
la Sagrada Família
Aquest projecte neix del compromís social i la inquietud per
millorar el servei als més necessitats del grup d'acollida de
l'Arxiprestat de Sagrada Família. Des de les parròquies de la
zona augmentava el nombre de població nouvinguda de recent
arribada que es trobava sense feina i amb greus dificultats
econòmiques. Amb el suport dels equips de Càritas Diocesana
de Barcelona el projecte de la Càritas arxiprestal funciona des
de fa més de deu anys i s'ha anat adaptant a les noves necessitats
i realitats del moment. L'any 2007 s'ha atès 3.200 persones i
750 han passat pels cursos de formació.
Des de l'Arxiprestat de Sagrada Família es fan accions d'orientació
social i laboral, ajudant les persones a adaptar-se al nou entorn
i oferint les eines necessàries per poder ser protagonistes actius
de la seva pròpia recerca de feina.
La finalitat del projecte és oferir una orientació social i laboral,
a més d'un suport formatiu. Pel que fa al suport formatiu
s'analitza l'oferta laboral, les novetats que es produeixen i
s'intenta capacitar les persones que ho necessiten en
determinades tasques. Es fan activitats en diferents espais:

17

Inici d'un programa pilot de
Codensenvolupament
L'Espai de recerca de feina va adreçat a persones en situació
d'atur (especialment immigrants) que busquen feina i pertanyen
a la demarcació de l'Arxiprestat.
L'Espai d'orientació laboral funciona dos cops per setmana:
dimarts matí i dijous tarda gràcies a la tasca i dedicació d'un
grup de 16 voluntaris (8 matí / 8 tarda). Hi ha un alt percentatge
d’ocupació (80%) en acabar el curs.
Els Cursos de formació, quasi des del seu inici, són setmanals
i de 20 h de durada. Els duen a terme un grup de 10 voluntaris
i voluntàries. Aquest espai és veritablement un punt de referència
per als nous veïns que arriben a la zona. El compromís de la
comunitat cristiana de la Sagrada Família manté viu l'esperit i
la missió de Càritas d'estar a prop dels que més ho necessiten:
acollint l'estranger i fent que es senti enmig de la comunitat,
com a casa.

Activitats i espais d'acollida.

El procés migratori és un fenomen d'abast mundial present
a totes les societats actuals degut a les desigualtats socials,
econòmiques i culturals. A Càritas Diocesana de Barcelona
entenem el codesenvolupament com la implicació de la
població immigrant en el desenvolupament dels seus
països d'origen.
El codesenvolupament és una oportunitat per treballar
en xarxa entre els col·lectius d'immigrants, voluntaris i
professionals tenint com a finalitat tant la integració a la
nostra societat -comunitat d'acollida- com el
desenvolupament dels seus països de procedència
-comunitat d'origen-.
En 2007 s'han posat en marxa projectes de
codesenvolupament al Marroc i a Barcelona.
Al Marroc, Càritas Diocesana de Barcelona ha col·laborat
amb quatre projectes gestionats per les Filles de la Caritat
a la ciutat de Ksar el Kebir. Les ajudes són en forma de
beques escolars, millora de les condicions de l'habitatge,
suport als microcrèdits de famílies per comprar bestiar i
ajuda per a la millora de les condicions sanitàries.
Amb la comunitat filipina de Barcelona s'ha treballat en
un projecte immediat de microcrèdits.

Sessions informatives i d'ubicació en l'entorn.
Assessorament legal.

Projecte de Codesenvolupament
Filles de la Caritat - Càritas
Ksar el Kebir. Marroc.

Espai o Taller de Recerca de Feina.
Mòdul de formació.

Projecte d’orientació sociolaboral de l’Arxiprestat Sagrada Família.
Barcelona
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Què fem?

La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

Alberg de Vilafranca
(Centre d'acollida per a homes sense llar)

964.678
121
547

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

Serveis

Aquesta diòcesi comprèn, totalment o parcial, les
comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès
l’Anoia, el Bages i el Vallès Occidental
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: 4.503 (1.572 famílies)
Per edats

Per sexe

Per nacionalitat
70%

54%
46%

41%

36%

30%
19%
4%
Alberg de Vilafranca

Menors Joves Adultes Grans

Espanyoles Estrangeres

Homes Dones

Per procedència
42%
34%
17%
1%

1%

2%

1%

Estat
Amèrica Amèrica Àfrica
Àfrica
Europa Àsia
espanyol del sud central del Magrib subsahariana

2%
NS/NC

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

4
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

6
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

Des de fa més de 30 anys, Càritas Interparroquial
de Vilafranca té un projecte d'atenció a homes
en situació de sense llar. Aquest 2007, amb motiu
del 55è aniversari d'aquesta Càritas, s'ha iniciat
una nova etapa en l'atenció a aquest col·lectiu.
Des de Càritas entenem que una llar és molt
més que un sostre o un lloc per viure. Per això,
el procés d'acompanyament i l'atenció a les
persones es fa en la línia de la recuperació personal
i la reinserció.
Al Centre d'acollida per a homes sense llar s'hi
han realitzat importants obres de rehabilitació;
però l'aspecte més destacable fa referència als
canvis que s'han introduït en la millora de l'acollida
i l'atenció a les persones. Al llarg d'aquest any
les persones ateses en aquest servei han
esdevingut protagonistes dels seus processos
personals. No només han estat beneficiaris d'un
projecte sinó que aquest els ha demanat una
implicació en la dinàmica quotidiana del Centre:
participació en petites tasques domèstiques, en
manteniment, al jardí...
En tots els canvis l'equip de voluntaris de la
Càritas Interparroquial de Vilafranca ha estat
present per fer millores en: l'acollida i
l'acompanyament personal, l'espai de relació, el
suport a l'equip de professionals, la detecció de
noves necessitats i l'oferta de nous serveis. Per
altra banda la important aposta feta per Càritas
Diocesana i Càritas Interparroquial ha permès
ampliar l'equip de professionals del Centre i els
serveis que s'ofereixen tots els dies des de mitja
tarda, i també els caps de setmana.
Càritas promou iniciatives i experiències des de
fa molts anys amb els sense llar com l'Alberg, que
és una resposta des del compromís de la comunitat
cristiana. També des de la comunitat es renova el
compromís i es fan innovacions que fan néixer
nous projectes per respondre a la realitat del
moment com les experiències dels pisos
compartits, una passa més en el procès de
recuperació i promoció personal.

Alberg de Vilafranca
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Què fem?

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

Aquesta diòcesi comprèn
les comarques del Vallès
Oriental i Occidental.

1.211.332
120
857

Dades globals de persones ateses: 12.925 (5.848 famílies)
Per sexe

Per nacionalitat
85%

58%
45%
42%
27%

25%

15%

Reforç educatiu

2% 1%
Menors Joves Adultes Grans NS/NC

Projectes /
Punts d’atenció

Serveis

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

Per edats

El Casalet de Rubí

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

9
5
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
Tot el territori
7
5
1
Tot el territori
3
3
2

6
6
9
10
2
1
Tot el territori

Homes Dones Espanyoles Estrangeres

A les acollides de Càritas ens trobem amb un volum
important de dones soles amb fills menors d'un any,
sense suport familiar, moltes d'elles nouvingudes a la
ciutat, tant d'origen autòcton com estrangeres.
L'objectiu general del projecte és el de donar suport
a les dones tant en la seva tasca com a mares, com
possibilitant la seva formació i/o inserció laboral. Per
això es fan activitats per garantir una correcta atenció
als infants mentre les seves mares es formen i/o
treballen. Alhora s'ofereixen elements formatius a les
mares per tal de reforçar la seva funció materna.
També és molt important la relació que s'estableix
entre elles i l'ajuda mútua de les unes amb les altres.
Les mares poden deixar els seus nens de 8 a 14 h
en un espai gratuït i amb garanties per a la seva cura.
Aquest espai és el que permet que les mares facin
un itinerari d'inserció i/o capacitació individualitzat.
Hi ha un espai formatiu dinamitzat per una treballadora
familiar dos dies a la setmana de 10 a 13 h. És un
espai d'acollida de les dones, on s'elaboren els dinars
dels nens, es fan els banys i la formació específica en
el seu rol de mares a partir de xerrades realitzades
per professionals del mateix projecte i d'altres externs
que intervenen en temes d'infància.També es fan
sessions formatives d'ubicació a l'entorn, en relació
als recursos de la ciutat, transports, activitats ciutadanes.
La inserció laboral està determinada per la situació
documental de les persones; les que tenen NIE, poden
accedir als recursos d'orientació laboral de la ciutat
de Rubí i tenen possibilitats d'accedir a una feina. Les
que no estan regularitzades, seran ateses des de
Càritas. Són les que no poden exercir els drets de
plena ciutadania: dones que requereixen feina per
tirar endavant amb els seus fills i que es veuen
abocades a treballar en l'economia submergida;
perquè la seva situació legal les fa més vulnerables i
perquè no són ateses per d'altres, són acollides i
acompanyades des de Càritas.

Per procedència
40%

26%

19%

3%
Estat
espanyol

MEMÒRIA2007

Amèrica Amèrica Àfrica
del sud central del Magrib

7%

3%

Àfrica
Europa
subsahariana

2%
NS/NC
Suport a mares i fills. Sabadell
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Els comptes de Càritas Diocesana
La memòria econòmica recull els comptes consolidats de les tres diòcesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

D’on venen els ingressos de Càritas?

Els 85 euros destinats a projectes socials (quantitat que en valor absolut suposa 11,4 milions d’euros) tenen
aquesta distribució:

Distribució despeses d’atenció social

(en milers d’euros)

Ingressos 2007
DONACIONS
Campanyes
Socis i donants
Herències rebudes en metàl·lic
Empreses
Càritas interparroquials
Aplicació d’herències i donatius
Aportacions usuaris

9.309
2.003
3.230
2.244
652
299
740
141

SUBVENCIONS
Entitats públiques
Entitats privades

3.286
3.023
263

TOTAL INGRESSOS

(en milers d’euros)

2.513 2.255
76%

2.168 1.630
Particulars

1.530
785

24%

Infància
i familia

Administracions

Necessitats Acollida
bàsiques

12.595

Gent
gran

Formació
i inserció
laboral

Sense
llar

446
Salut
mental

Destaca que el muntant de despeses ha crescut respecte l`exercici anterior en 531 milers d'euros.
Els ingressos que hem obtingut durant l'any 2007 han ascendit
a 12,59 milions d'euros.
Els ingressos procedents dels particulars (quotes de socis,
donants particulars, empreses, col·lectes de campanyes, herències,
entitats privades i aportacions d'usuaris) representen el 76%
del total d'ingressos, i les subvencions procedents de les
administracions públiques representen el 24%.
Ha estat un any de millora global dels ingressos procedents
de socis i donants; per contra la captació derivada de les
campanyes de Nadal i Corpus s'ha vist lleugerament disminuïda.
Les aportacions de les Empreses amb Cor s'han mantingut

quasi constants, i augmenten les donacions procedents de
fundacions i caixes.També la participació de les administracions
públiques ha experimentat una millora, especialment per part
de la Generalitat de Catalunya.
El volum total de despeses ha ascendit a 13,36 milions d'euros.
La distribució queda agrupada de la següent manera. De cada
100 euros gastats, 85 es dediquen a atenció social, 4,5 a
comunicació i sensibilització, 2 a voluntariat, i 8,5 al manteniment
dels serveis interns, sense els quals no seria possible dur a
terme la tasca social (són els costos d'administració, recursos
humans i informàtica).

De cada 100 € que rebem, distribuïm:
8,5%

4,5%

Serveis interns Comunicació

2%
Voluntariat

Despeses 2007

(en milers d’euros)

Atenció Social
Serveis Interns
Comunicació
Voluntariat

11.398
1.120
585
262

TOTAL DESPESES

13.365

Resultat de l’activitat de l’any 2007
(en milers d’euros)

85% Atenció social

MEMÒRIA2007

INGRESSOS ORDINARIS
DESPESSES ORDINÀRIES

12.595
13.365

RESULTAT FINAL

(-770)

D’altra banda, Càritas ha donat suport econòmic a 27 entitats en un intens treball en xarxa: parròquies, centres de lleure, fundacions,
centres formatius...
Càritas, amb una xarxa de 13 entitats, és una de les 4 gestores de l'Àrea metropolitana de Barcelona seleccionades
per portar a terme la gestió del programa de la Fundació “la Caixa”. El programa té per objectiu contribuir a la lluita
per l'eradicació de la pobresa infantil i afavorir els processos d'integració social dels menors en risc d'exclusió social.
Des de l'1 de juliol fins a 31 de desembre de 2007, hem gestionat 661 milers d'euros, amb un total de 1.572 nens
beneficiats.
Els recursos rebuts de la societat i de les institucions són gestionats per professionals, que compten amb la intervenció
activa dels voluntaris. Això fa que s'administrin amb la màxima cura i responsabilitat.
Els comptes consolidats que presentem estan auditats per l'empresa consultora Deloitte. Això suposa per a nosaltres
un camí de millora de la qualitat de la nostra feina, camí que no podem deixar de recórrer amb entusiasme i amb
gran sentit de la responsabilitat, en tant que som dipositaris de les donacions de moltes persones gràcies a les quals
és possible l'acció de Càritas.

(en milers d’euros)

Cooperació internacional
Al llarg de l'any s'han recollit un total de 346 milers
d'euros, dels quals el 78,6% s'han destinat a pal·liar els
efectes del terratrèmol esdevingut al Perú a l'agost de
2007.

Àsia
Sudamèrica
Àfrica
Altres ( Proper i Orient Mitjà; Amèrica Central)

28
273
35
10

TOTAL ANY 2007

346
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Agraïments

Entitats vinculades

Als nostres socis i donants que, amb els seves contribucions
econòmiques, fan possible l'existència de Càritas.

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

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 realitza en totes les diòcesis.

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

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

Als col·legis oficials i a les universitats amb les quals
Càritas desenvolupa accions formatives o d'investigació.

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

Als mitjans de comunicació que es fan ressò de la nostra
feina, i informen a la societat de la pobresa que Càritas
detecta.

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. El 2007 la fundació gestionà 67
habitatges: 61 ocupats per famílies, 2 cedits per equipaments
a Càritas Diocesana de Barcelona i 4 en tràmits d'arranjaments.
Aquests han permès disposar d'una llar digna a 75 famílies
(269 persones).

A les Empreses amb Cor que, a través de diferents mitjans
(inserció laboral, voluntariat corporatiu, donació de
productes, cessió de serveis, aportacions econòmiques,
etc.) recolzen les activitats de Càritas.

La Fundació Formació i Treball (FiT), 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

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 parròquies i temples, a les Càritas parroquials i
arxiprestals, que fan possible arribar a les persones que
ho necessiten.
Un agraïment especial a les congregacions religioses, per
llur inestimable col·laboració en l'atenció social.

El Centre Català de Solidaritat (CECAS) desenvolupa la seva
tasca amb voluntat de ser un instrument eficaç per a l'acollida,
la teràpia i la reinserció social del toxicòman. El 2007 es va
atendre 527 persones. L'atenció es fa des dels serveis formats
per equips multidisciplinars on hi treballen metges, psicòlegs,
treballadors socials, educadors i un important col·lectiu de
voluntaris.

Programa d'Entrega Social (PES). Enguany s'ha donat suport
a 896 persones d'inserció i s'ha ajudat 1.879 famílies a través
del PES.
La Residència Sol Ponent de l'OBA -Organisme BenèficoAssistencial- va acollir 87 persones grans 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 572 persones.
La majoria són dones vídues que tenen entre 81 i 90 anys
amb diferents mancances o malalties. El Servei atén amb
preferència les persones més necessitades, a fi que puguin
estar-se el màxim de temps possible a la seva llar.

A les organitzacions no lucratives que ens donen suport
i/o amb les quals treballem plegats.
A les entitats vinculades a Càritas.

Matern infantil. Sabadell
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Entitats públiques i fundacions
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:

Fundacions:

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 Sant Cugat
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Terrassa
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Correus i Telègrafs
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Unió Europea - Fons Social Europeu

Caixa Terrassa. Obra Social en col·laboració
Fundació Claror
Fundació Club Natació Barcelona
Fundació Institut Industrial i Comercial
Fundació Jesús Serra
Fundació Llor
Fundació M. Francisca Roviralta
Fundació Privada EUI Sant Joan de Déu
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Josep Moncusí Castells
Fundació Privada Miarnau
Fundació Privada Roca i Pi
Fundació Privada Vella Terra
Fundació Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol
Fundació Sant Pere Claver del Clot
Fundació Un Sol Món
Fundació Valldejuli
Fundación Accenture
Fundación Antoni Serra Santamas
Fundación Axa - Winterthur
Fundación Pía Autónoma Marialar
Fundación Privada Carmen y María José Godó
Fundación Privada Matías Gomá
Fundación Privada Renta Corporación
Fundación Privada San Joaquín
Fundación Santa María
Fundación Tripartita (FORCEM)
Fundación Zamorano Biedma
Obra Social “la Caixa”
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Adreces
Diòcesi de Barcelona. Ens trobareu a:
1. Pl. Nova, 1. Barcelona. Tel. 933 441 650.
2. Aurora, 12, 1r. Barcelona. Tel. 933 248 757.
3. Via Laietana, 5. Barcelona. Tel. 933 446 900.
4. Almirall Cervera, 10. Pq. Santa Maria de Cervelló. Barcelona. Tel. 933 013 550.
5. Comte d'Urgell, 178. Pq. Sant Isidor. Barcelona. Tel. 934 544 330.
6. Alexandre Galí, 46-48. Barcelona. Tel. 934 086 337.
7. Pere IV, 398. Pq. Sagrat Cor. Barcelona.
8. Pl. del Canonge Rodó s/n. Pq. Sant Martí del Clot. Barcelona.
9. Cardenal Tedeschini, 52. Pq. Sant Puis X. Barcelona.
10. Pont, 1. Pq. de Sant Andreu. Barcelona.
11. Agudells, 64, baixos. Barcelona. Tel. 934 071 984.
12. Mare de Déu del Port, 348. Pq. Mare de Déu del Port. Barcelona. Tel. 934 210 011.
13. Santa Eulàlia, 203. Pq. Santa Eulàlia Provençana. L'Hospitalet de Ll.
14. Mn. Jaume Busquets, 7. Pq. Mare de Déu dels Desemparats. L'Hospitalet de Ll.
15. Av. Europa, 30. Pq. Sant Joan Evangelista. L'Hospitalet de Ll.
16. Ermita, 63. Pq. Mare de Déu de Bellvitge. L'Hospitalet de Ll.
17. Buri, 8. Càritas Interparroquial de Cornellà.
18. Sant Marc, 4. Badalona. Tel. 934 602 878.
19. Pl. Pius, 12. Pq. Santa Coloma. Badalona.
20. Bailén, 12-16. Badalona. Tel. 934 602 878.
21. Sant Miquel, 44. Badalona. Tel. 934 602 878.
22. Pl. de l'Església, 3. Pq. de Santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet.
Tel. 934 661 044
23. Bombers Madern i Clariana, 8. Centre Sant Pau. Mataró. Tel. 937 962 496.
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Bisbats

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ens trobareu a:
1. Dr. Reig, 104. Centre de culte Mare de Déu de Montserrat. Viladecans.
Tel. 936 525 760.
2. Pl. Just Oliveres, 7. Pq. Sant Baldiri. Sant Boi de Llobregat. Tel. 936 401 202.
3. Riu, 55-57. Pq. Sant Vicenç. Sant Vicenç dels Horts.
4. Joan Arcs, 4. Sant Andreu de la Barca.
5. Pl. de l'Església, 9. Pq. Sant Andreu. Sant Andreu de la Barca. Tel. 936 530 115.
6. Pg. de l'Església, 9. Pq. Sant Pere. Abrera. Tel. 937 700 544.
7. Pl. Antonio Martin, s/n. El Prat de Llobregat.
8. Pl. Arxiprest Llorenç Garriga, 1. Pq. Sant Antoni Abad. Vilanova i la Geltrú.
Tel. 938 165 009.
9. Pl. de la Vila, 2. Pq. Sant Llorenç. Sant Feliu de Llobregat. Tel. 936 661 226.
10. Pl. de l'Església. Pq. Santa Maria. Martorell.
11. Font, 35. Càritas Interparroquial. Vilafranca del Penedès. Tel. 938 181 378.
12. Pl. Sant Joan Baptista, s/n. Pq St. Joan Baptista. Sitges
13. Santa Eulàlia, 7. Pq. Santa Eulàlia. Esparreguera.
14. Major, 1-3. Pq. Sant Pere. Gelida.
15. Laureà Miró, 209. Pq. Santa Magdalena i Sant Mateu. Esplugues de LL.
16. Dr. Marañon, s/n Pq. Mare de Déu de Montserrat. Castelldefels.
Botiga Càritas Interparroquials de Vilafranca

Arquebisbat de Barcelona
Bisbe, 5
08002 Barcelona
Tel. 932 701 010 | Fax 932 701 303
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
secretaria@bisbatsantfeliu.org
www.bisbatsantfeliu.org

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

Càritas Diocesana de Barcelona
Diòcesi de Terrassa. Ens trobareu a:
1. Mare de Déu de la Salut, 42. Càritas Interparroquial de Sabadell. Sabadell.
Tel. 937 255 553.
2. Topete, 23. Terrassa. Tel. 937 808 788.
3. Viver, s/n. Pq. Santa Engràcia. Montcada i Reixach.
4. Llevant, 10. Centre Cívic La Ribera. Montcada i Reixach. Tel. 935 648 804.
5. Pl. Constitució, 1. Ripollet. Tel. 936 921 585.
6. Cristóbal Colón, 2. Mollet. Tel. 935 701 290.
7. De la Pau, 8. Mollet. Tel. 935 702 025.
8. Pl. de l'Església, 9. Pq. Sant Esteve. Granollers. Tel. 938 790 486.
9. Guayaquil, 72. Centre Pius XII. Granollers.
10. Josep Umbert, 145. El Xiprer. Granollers. Tel. 938 791 292.
11. Pl. de l'om, 11. Pq. Sant Pere. Sant Cugat del Vallès. Tel. 936 742 907.
12. Església, 6. Pq. Sant Martí. Cerdanyola del Vallès. Tel. 936 915 932.
13. Pl. Dr. Guardiet 6. Rubí. Tel. 936 991 205.
14. Camí de Ca N'Oriol s/n. Rubí. Tel. 936 990 222.

Pl. Nova, 1
08002 Barcelona
Tel. 933 441 650 | Fax 933 013 961
info@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org

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

MEMÒRIA2007

MEMÒRIA2007

