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Més de 3.600 voluntaris i 170 persones 
contractades.

Més de 450 parròquies de les tres diòcesis.

Més de 130 congregacions religioses.

I les més de 400 empreses i institucions 
(fundacions, universitats, clubs esportius, 
escoles, col·legis professionals...) que han 
col·laborat amb nosaltres. 

Càritas és una entitat de l’Església 
catòlica i actua seguint els 
valors cristians. A Càritas no 
tenim un NO per a ningú i per 
això treballem amb persones en 
situació de pobresa i necessitat 
i les acollim, per ajudar-les a 
desenvolupar una vida plena, 
sense importar la seva creença, 
origen o cultura. Càritas 
diocesana de Barcelona no té un 
NO per a ningú a Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat i Terrassa. 

Un NO per a ningú.

Tampoc tenen un NO per a ningú:

Curs de cuina a Cornellà de Llobregat

Suport maternoinfantil de Badalona



“A Càritas no només hi trobo nous amics 
i companys, sinó un far d’esperança que 
il·lumina el meu camí.”
Margarit. (Persona atesa)

Un SÍ per a tothom.

• Un NO per a ningú, un SÍ per a més de 56.700  
 persones. (any 2009 - 51.372)

• Un NO per a ningú, un SÍ per oferir més de  
 70.400 serveis. (any 2009-63.287)

Centre obert La Llumeneta a l’Hospitalet de Llobregat

Centre d’acollida El Xiprer a Granollers

Agraïment:
“Grup d’Experts per a la Diagnosi i Prospectiva” (2010), per promoure 
propostes d’actuació i de prevenció per fer front a les necessitats socials 
agreujades per la crisi econòmica.
· Sr. Salvador Cardús. Sociòleg.
· Sr. Ernesto Casa. Economista i actuari.
· Sr. Joaquim Cervera. Sociòleg.
· Sr. Mateu Martínez. Enginyer químic. 
· Sr. Francesc Xavier Mena. Economista.
· Sr. Arcadi Oliveres. Economista.
· Sr. Sebastià Sarasa.  Economista i sociòleg.
· Sr. Joan Rigol. Doctor en Teologia i expresident del Parlament de Catalunya.

EL NOSTRE BALANÇ

3. Balanç econòmic

DESPESES I INVERSIONS -2010
Programes d’atenció social
Emergències tercer món (Càritas Internacional)
Programa Pro-infància de la Fundació “la Caixa”
Inversions nous projectes socials i amortitzacions
Previsió per fer front a la crisi
Subtotal despeses i inversió acció social
Dinamització i acompanyament del voluntariat
Comunicació i sensibilització
Administració
Despeses més inversions totals

Diferència final

14.576
333

2.953
1.598
1.100

20.560
383
492

1.703
23.138

-104

(milers d’€)

89% d’ingressos privats 
88% de la despesa destinada a Acció Social

1. Balanç de l’activitat social

ACOLLIDA
I ACOMPANYAMENT

Un sí per a
52.230 persones

SALUT MENTAL

Un sí per a
508 persones

8 centres d’atenció i 
orientació psicològica

HABITATGE

Un sí per a
2.387 persones

259.150 nits d’atenció

MIGRACIÓ I 
CODESENVOLUPAMENT

Un sí per a
1.096 persones
4 projectes de

codesenvolupament

FAMÍLIA
I INFÀNCIA

Un sí per a
1.566 persones

AJUDES ECONÒMIQUES
I COBERTURA DE

NECESSITATS BÀSIQUES

 2,5 milions d’euros

GENT GRAN

Un sí per a
948 persones

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 
SOCIOLABORAL

Un sí per a
9.842 alumnes

i 278 cursos

430 PUNTS
D’ATENCIÓ

Un NO per a ningú, 
un SÍ de més de 3.600 voluntaris.
un SÍ de més de 4.500 socis. 
un SÍ de més de 7.000 donants. 
un SÍ dels mitjans de comunicació. 

“Actualment no puc col·laborar econòmicament amb Càritas com ho havia 
fet fins ara, però els envio la participació de la loteria de Nadal que cada 
any ens fa arribar l’empresa en què treballava.”

Montserrat. (Donant)

(1) Import total gestionat per Càritas dins el programa Pro-infància. 
(2) Subvencions i convenis amb administracions públiques.

INGRESSOS -2010
Socis i donants
Campanyes
Càritas interparroquials
Herències en metàl·lic
Aplicació de donatius i herències d’anys anteriors
Prestacions de serveis i altres
Entitats privades
Empreses amb Cor
Aportacions d’usuaris
Donacions per a Càritas Internacional
Total fonts privades
Aportacions IRPF aplicades a acció social
Programa Pro-infància de la Fundació “la Caixa” (1)

Total altres fonts
Generalitat de Catalunya
Xarxa Ajuntaments AMB i Diputació BCN (2)

Total fonts públiques
Ingressos totals

5.005
2.844

377
2.189
3.458
1.084

109
896
232
333

16.527
1.031
2.953
3.984
1.635

888
2.523

23.034

(milers d’€)

2. Sensibilització i denúncia

Càritas ha tingut al llarg de 2010 la presència informativa següent:

• 241 notícies en premsa diària, revistes i publicacions, premsa digital; 80 en 
Ràdio; 34 en TV. I 21 notes de premsa/comunicats als mitjans de comunicació.
• 2 rodes de premsa. 
• 61.134 visites a la pàgina web www.caritasbcn.org i 82 notícies publicades.
• 4 campanyes de sensibilització: Nadal, Corpus, Migració i Sense Llar.
• 1.500 demandes informatives via correu electrònic info@caritasbcn.org
• 2 números de la revista Més a prop de Càritas– MAC, 4 extres de Càritas 
dins del Full Dominical i 3 fulls informatius d’Empreses amb Cor.
• 1.293 alumnes han participat en les xerrades realitzades pels voluntaris 
del Programa d’Educació en Valors. 
• Ha participat en 17 fires i trobades a les tres diòcesis.
• 1 concert d’agraïment a socis i donants a la Basílica de Santa Maria del Mar.



Un NO per a ningú.
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Càritas diocesana de Barcelona,
Sant Feliu i Terrassa
933 446 900. www.caritasbcn.org


