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Más de 3.600 voluntarios y 170 personas 
contratadas.

Más de 450 parroquias de las tres diócesis.

Más de 130 congregaciones religiosas.

Y las más de 400 empresas e instituciones 
(fundaciones, universidades, clubes deportivos, 
escuelas, colegios profesionales, etc.) que han 
colaborado con nosotros.

Cáritas es una entidad de la 
Iglesia católica y actúa siguiendo 
los valores cristianos. En Cáritas 
no tenemos un NO para nadie y 
por eso acogemos a personas en 
situación de pobreza y necesidad 
y trabajamos con ellas, para 
ayudarles a desarrollar una vida 
plena, sin importar sus creencias, 
su origen o su cultura. Cáritas 
diocesana de Barcelona no tiene un 
NO para nadie en Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat y Terrassa.

Un NO para nadie.

Tampoco tienen un NO para nadie:

Curso de cocina en Cornellà de Llobregat

Apoyo materno-infantil de Badalona



“En Cáritas no sólo encuentro nuevos 
amigos y compañeros, sino un faro de 
esperanza que ilumina mi camino”.
Margarit. (Persona atendida)

Un SÍ para todos.

• Un NO para nadie, un SÍ para más de 56.700   
 personas. (año 2009 - 51.372)

• Un NO para nadie, un SÍ para ofrecer más
 de 70.400 servicios.  (año 2009 - 63.287)

Centro abierto La Llumeneta en Hospitalet de Llobregat

Centro de acogida El Xiprer en Granollers

Agradecimientos:
“Grupo de Expertos para el Diagnóstico y Prospectiva” (2010), para 
promover propuestas de actuación y de prevención para hacer frente a las 
necesidades sociales agravadas por la crisis económica.
· Sr. Salvador Cardús. Sociólogo.
· Sr. Ernesto Casa. Economista y actuario.
· Sr. Joaquim Cervera. Sociólogo.
· Sr. Mateu Martínez. Ingeniero químico. 
· Sr. Francesc Xavier Mena. Economista.
· Sr. Arcadi Oliveres. Economista.
· Sr. Sebastià Sarasa.  Economista y sociólogo.
· Sr. Joan Rigol. Doctor en Teología y ex presidente del Parlament de Catalunya.

NUESTRO BALANCE

3. Balance económico

GASTOS E INVERSIONES – 2010
Programas de atención social
Emergencias tercer mundo (Cáritas Internacional)
Programa Pro-infancia de la Fundación “la Caixa”
Inversiones nuevos proyectos sociales y amortizaciones
Previsión para hacer frente a la crisis
Subtotal gastos e inversión acción social
Dinamización y acompañamiento del voluntariado
Comunicación y sensibilización
Administración
Gastos más inversiones totales

Diferencia final

14.576
333

2.953
1.598
1.100

20.560
383
492

1.703
23.138

-104

(en miles de €)

89% de ingresos privados

88% del gasto destinado a acción social

1. Balance de la actividad social

ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

Un sí para
52.230 personas

SALUD MENTAL

Un sí para
508 personas

8 centros de atención
y orientación
psicológica

VIVIENDA

Un sí para
2.387 personas
259.150 noches

de atención

MIGRACIÓN
Y CODESARROLLO

Un sí para
1.096 personas

4 proyectos 
de codesarrollo

FAMILIA
E INFANCIA

Un sí para
1.566 personas

AYUDAS ECONÓMICAS 
Y COBERTURA DE 

NECESIDADES BÁSICAS

 2,5 millones de euros

PERSONAS MAYORES

Un sí para
948 personas

FORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL

Un sí para
9.842 alumnos
y 278 cursos

430 PUNTOS

DE ATENCIÓN

Un NO para nadie, 
un SÍ de más de 3.600 voluntarios.
un SÍ de más de 4.500 socios. 
un SÍ de más de 7.000 donantes. 
un SÍ de los medios de comunicación. 

“Actualmente no puedo colaborar económicamente con Cáritas como lo 
hacía hasta ahora, pero les mando la participación de la lotería de Navidad 
que cada año nos hace llegar la empresa donde trabajaba.”

Montserrat. (Donante)

(1) Importe total gestionado por Cáritas dentro del programa Pro-infancia.
(2) Subvenciones y convenios con administraciones públicas..

INGRESOS -2010
Socios y donantes
Campañas
Cáritas interparroquiales
Herencias en metálico
Aplicación de donativos y herencias de años anteriores
Prestaciones de servicios y otros
Entidades privadas
Empresas con Corazón
Aportaciones de usuarios
Donaciones para Cáritas Internacional
Total fuentes privadas
Aportaciones IRPF aplicadas a acción social
Programa Pro-infancia de la Fundación “la Caixa” (1)

Total otras fuentes
Generalitat de Catalunya
Red de Ayuntamientos AMB y Diputación BCN (2)

Total fuentes públicas
Ingresos totales

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

(en miles de €)

2. Sensibilización y denuncia

A lo largo de 2010, Cáritas ha tenido la siguiente presencia informativa:

• 241 noticias en prensa diaria, revistas y publicaciones, prensa digital; 80 en radio;
34 en TV. Y 21 notas de prensa / comunicados en los medios de comunicación.
• 2 ruedas de prensa. 
• 61.134 visitas a la página web www.caritasbcn.org y 82 noticias publicadas.
• 4 campañas de sensibilización: Navidad, Corpus, Migración y Sin Hogar.
• 1.500 demandas informativas vía correo electrónico info@caritasbcn.org
• 2 números de la revista MAC– Más cerca de Cáritas– 4 extras de Cáritas 
dentro de la Hoja dominical y 3 boletines informativos de Empresas con Corazón.
• 1.293 alumnos han participado en las charlas realizadas por los voluntarios 
del Programa de Educación en Valores. 
• Ha participado en 17 ferias y reuniones en las tres diócesis.
• 1 concierto  de agradecimiento a socios, donantes y voluntarios en la 
Basílica de Santa María del Mar.
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GRAN BARCELONA
Allau de crítiques pel culebró de les ocelleries

CONFLICTE 3Pàgina 38

La nova pobresa a la capital catalanaSostre sense casa
Més de 25.000 usuaris de Càritas 
viuen en habitacions o amb familiars

ROSA MARI SANZBARCELONA

P aradoxalment durant el 2010, que és l’Any Euro-peu de Lluita contra la Po-bresa, no s’ha reduït gens 
ni mica l’exclusió social. Al contra-
ri, les entitats del sector constaten 
cada dia la cronificació de moltes 
situacions i l’aparició de nous afec-
tats que truquen a la seva porta per-
què no poden cobrir les necessitats 
bàsiques, principalment la vivenda. 
Càritas de Barcelona alerta d’una si-
tuació que s’està agreujant: la fal-
ta d’una casa. De l’1 de gener al 30 
de novembre han atès més persones 
que mai: 55.000 pobres, gairebé la 
meitat dels quals (el 46%, uns quants 
més de 25.000) tenen com a sostre el 
d’habitacions rellogades o el de vi-
vendes d’amics i familiars que els 
deixen un lloc per viure. El més dramàtic d’aquesta situ-

ació, va subratllar ahir la responsa-
ble de gestió social i programes de 
l’entitat catòlica, Mercè Darnell, 
és que ha augmentat considerable-

ment el nombre de les famílies ate-
ses amb nens (parelles i monoma-
rentals), que representen la meitat 
dels usuaris. Entre els menors, s’ha 
detectat dèficits alimentaris, d’es-
colarització i d’educació. «La majo-
ria d’aquestes famílies viuen amun-
tegades en una habitació, han de 
pagar en alguns casos per anar al la-
vabo, fer torns per utilitzar la cuina 
i no disposen de cap espai perquè els 
menors estudiïn».  

LA INFÀNCIA, PREOCUPANT / I si la infàn-
cia és una de les principals preocu-
pacions que va mostrar ahir també 
el director de Càritas de Barcelona, 
Jordi Roglà, el creixent col·lectiu 
d’homes que tenen més de 55 anys 
amb baixa qualificació que s’han 
quedat a l’atur i els joves que tornen 
a la llar familiar perquè ja no es po-
den pagar un pis propi no queden 
enrere. «El problema de la vivenda 
ha afectat la classe mitjana i treba-
lladora, i l’atur impedeix a molts 
ciutadans pagar un lloguer o un re-
lloguer», va afirmar.  En xifres, en el balanç d’atesos 

aquest any (de moment, un 7% més 
que el 2009) es manté un augment 
d’usuaris espanyols (un 5% més que 
l’any passat), que ja representen el 
36% dels que recorren a l’oenagé. A 
continuació hi ha barcelonins pro-
cedents de l’Amèrica Central i de 
l’Amèrica del Sud (26%), i del Magrib 
(25%). També ha entrat amb força un 
nou col·lectiu, el de persones subsa-
harianes soles, que presenten una 
vulnerabilitat especial. Les perspectives no són precisa-

ment favorables, segons Roglà, que 
augura un any 2011 encara pitjor. 
«La congelació de les pensions, l’aug-
ment de l’IVA i la desaparició de la 
prestació de 426 euros afectarà ne-
gativament els més desafavorits», va 
explicar. I entre aquests, va assenya-
lar, moltes persones grans que ja co-
bren prestacions per sota del llindar 
de la pobresa. H

L’oenagé demana un fons de rescat per a hipotecats
33 Roglà va demanar ahir un fons 
de rescat per als damnificats dels 
deutes amb els bancs. «No es pot 
rescatar només la banca. Els que 
no poden fer front als deutes són 
sovint les persones més inexper-
tes que es van veure animades a 
hipotecar-se».

33  El director de Càritas de 
Barcelona va destacar un aug-
ment dels petits donatius de par-
ticulars: «Ja no s’ha de parlar de 
solidaritat, sinó de generositat». 
El 88% del pressupost prové de 
donacions privades.

endeutats i sense casa

JAIME CADENA 3 OBRER AMB POCA FEINA«Em vaig arruïnar la vida per no saber què era l’euríbor”
No hi ha dia en què Jaime Cadena 
no es repeteixi que s’ha destrossat 
la vida per ser ingenu i per desco-
nèixer com funcionava una hipote-
ca a Espanya. Va arribar de l’Equa-
dor el 1999 per «sortir del forat», 
però després d’11 anys lluitant per 
un futur millor s’ha adonat que ha 
acabat molt més «enfonsat» que 

al principi. Jaime acaba de perdre 
el pis on viu amb els seus cinc fills a 
Ciutat Meridiana i cada dia arriba a 
casa amb el temor de rebre l’ordre 
de desnonament. El 2006, després 
d’haver obtingut els papers i una fei-
na estable en la construcció, va de-
cidir comprar un pis de 240.000 eu-
ros. Amb el seu sou de 1.250 euros 

més els 600 de la seva dona, van ob-
tenir la hipoteca en temps de plena 
borratxera immobiliària. Va comen-
çar pagant 900 euros mensuals, pe-
rò per un augment d’una cosa que 
es deia euríbor i que en aquell mo-
ment ell desconeixia va passar a pa-
gar-ne 1.700, és a dir, la totalitat dels 
ingressos familiars. Jaime va perdre 
la feina, es va separar de la seva dona 
i va començar a endarrerir-se en els 
pagaments. Va demanar préstecs a 
l’Equador, però no va poder trobar 
feina estable per pagar-los. Ara no-
més troba encàrrecs temporals que 
no li han arribat per pagar l’aclapa-
rador rebut hipotecari de cada mes. 
 «Vaig ser molt tonto. Em vaig arru-
ïnar la vida per no saber què era l’eu-
ríbor. Ningú em va advertir que una 
petita pujada d’interès podia multi-
plicar la meva hipoteca per dos. Ara 
em quedaré sense sostre, amb cinc 
fills i amb un deute de 140.000 eu-
ros que no podré pagar mai», diu Jai-
me, que demana que el fotografiïn a 
casa seva per poder ensenyar algun 
dia als seus néts la pitjor compra de 
la seva vida. A Jaime li sap greu quan veu la res-

ta dels seus amics que miren la cri-
si de reüll, els seus pisos de lloguer, 
mentre ell pateix tots els mals de la 
ressaca immobiliària. «Estic condem-
nat a ser pobre, però em causa dolor 
que gràcies a la meva pobresa altres 
s’hagin enriquit», es lamenta. H

MARISA AMUGU 3 PENSIONISTA I EMBARGADA«Volen fer-me fora amb els meus fills discapacitats»Després de treballar durant més de 
30 anys com a infermera i comerci-
al per mantenir amb un bon nivell 
de vida els seus dos fills discapaci-
tats, Marisa Amugu té por de que-
dar al carrer. Tenia uns còmodes 
ingressos per les dues feines que 
li van permetre adquirir una casa 

que va reformar per als seus fills i per 
la qual va pagar 270.000 euros.
  «Vaig treballar com una màqui-
na per viure amb comoditat, però va 
arribar la crisi, es van disparar els in-
teressos i em vaig quedar sense fei-
na», explica. A Marisa Amugu li van 
detectar fa pocs anys quatre hèrnies 

a l’esquena que la van allunyar defi-
nitivament de la feina.  Amb uns ingressos de 6.000 eu-

ros al mes mantenia els seus fills en 
centres d’atenció especialitzats, pe-
rò després del diagnòstic mèdic els 
va haver de treure d’allà i dedicar-se 
a cuidar-los. Ara només cobra 1.200 
euros, no pot pagar la hipoteca i li 
han embargat el pis. «Quan vaig fer 
la reforma, el Banco Santander va ta-
xar la vivenda en 384.000 euros, pe-
rò ara se l’ha quedat per 218.000. I 
no es conformen només amb això 
sinó que a més a més tinc un deute 
de 80.000 euros per despeses d’advo-
cats», explica.  Marisa s’ha apuntat a la platafor-

ma d’afectats per les hipoteques que 
ha proposat al Congrés dels Dipu-
tats que si un propietari no pot assu-
mir el pagament de la vivenda, saldi 
el deute quan entregui la casa, com 
passa als Estats Units i en altres paï-
sos d’Europa, però el PSOE s’hi opo-
sa frontalment. «Em sento culpable per no haver 

pogut pagar, però crec que no és just 
ni ètic que a més a més de quedar-se 
la casa per menys diners dels taxats, 
em vulguin endeutar i fer fora de ca-
sa meva amb els meus dos nois dis-
capacitats», afegeix. La Marisa ara té 
por que la seva altra filla hagi d’assu-
mir els seus deutes. Ella també figu-
ra com a propietària. H
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Cáritas diocesana de Barcelona,
Sant Feliu i Terrassa
933 446 900. www.caritasbcn.org

Un NO para nadie.


