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Diocesana de Barcelona

Un NO per a ningú.

La crisi ens empeny cap a noves accions
preventives:

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 acollim
a persones en situació de pobresa
i necessitat i treballem amb elles,
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 a l’atur, Un SÍ a l’ocupació, en especial dels
joves a l’atur1, mitjançant l’orientació, la formació i
l’oportunitat d’experiència laboral.
Un NO als desnonaments, Un SÍ per al Servei de
Mediació en Habitatge (SMH) amb el qual estem
impedint que famílies afectades per la greu situació
d’atur perdin el seu domicili habitual i així evitar
que caiguin en l’exclusió social. (En 8 mesos de
funcionament s’han rebut 826 consultes de les quals
s’han atès 588 casos i d’aquests 245 s’han resolt
positivament).
Un NO a la pobresa hereditària, Un SÍ pel projecte
de Prevenció de la Pobresa Infantil per atendre de
forma integral, integrada i intensiva a nens de 0 a 6
anys i a les seves famílies.
1

Projecte impulsat pel Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Emm. i Rvdm. Lluis Martínez Sistach en motiu del 50è Aniversari
de la seva ordenació sacerdotal.

Tampoc tenen un NO per a ningú:
3.781 voluntaris i 161 persones contractades.
Més de 450 parròquies de les tres diòcesis.
Més de 130 congregacions religioses.

Equip de voluntaris del Servei de Mediació en Habitatge.

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

Suport Centre matern infantil de Rull (Barcelona).

EL NOSTRE BALANÇ
1. Balanç de l’activitat social

2. Sensibilització i denúncia

3. Balanç econòmic
Ingressos -2011
(milers d’euros)
Socis i donants
5.242
Campanyes
2.683
Càritas interparroquials
362
Herències en metàl·lic
2.724
Aplicació de donatius i herències d’anys anteriors
4.202
Prestacions de serveis i altres
1.249
Entitats privades
182
Empreses amb Cor
1.209
Aportacions usuaris
238
Donacions per a Càritas Internacional
471
Fonts privades
18.562
Aportacions del Fons Social Europeu
93
Programa Pro-infància “Fundació la Caixa” (1)
2.547
Altres fonts
2.640
Generalitat, Xarxa Ajuntaments AMB i
2.740
Diputació BCN (2)
Fonts públiques
2.740

Un NO per a ningú, un SÍ per a 57.868 persones
(any 2010 - 56.789)
Un NO per a ningú, un SÍ per oferir 74.676 serveis (any
2010 - 70.449)

ACOLLIDA
I
ACOMPANYAMENT
Un sí per a
54.902 persones

FAMÍLIA
I INFÀNCIA
Un sí per a
1.846 persones

GENT GRAN
Un sí per a
913 persones

SENSE LLAR/
HABITATGE
Un sí per a
341.333 nits
d’atenció

AJUDES
ECONÒMIQUES
I COBERTURA DE
NECESSITATS
BÀSIQUES
3,3 milions d’ euros
FORMACIÓ I
INSERCIÓ
SOCIOLABORAL

456 PUNTS
D’ATENCIÓ

Un sí per a
10.428 alumnes

Ingressos totals

Curs de jardineria de Terrassa.

Import total gestionat en concepte de béns i serveis per Càritas dins el
programa Caixa Pro-infància.
(1)

MIGRACIÓ I
CODESENVOLUPAMENT

(2)

Un sí per a
1.182 persones
INSERCIÓ
SOCIAL
PENITENCIÀRIA
Un sí per a
40 persones

23.942

60è aniversari de l’Assessoria Jurídica General dels advocats voluntaris de
Càritas. (any 2011 han atès 408 persones).

SALUT MENTAL
Un sí per a
646 persones

A més de les 57.868 persones ateses per la Càritas Diocesana,
les Càritas parroquials i arxiprestals han ajudat en concepte d’aliments
i necessitats bàsiques a 195.723 persones:
PERSONES ATESES

Barcelona

Sant Feliu

Terrassa

TOTAL

Càritas
Parroquials
i Arxiprestals

127.856

33.705

34.162

195.723

Càritas
Diocesana

18.278

13.416

26.174

57.868

TOTAL

146.134

47.121

60.336

253.591

Nota: L’any 2011 hem lliurat 7,2 M€ en ajudes econòmiques i
necessitats bàsiques: 3,3 M€ des de la Càritas Diocesana, 1,6 M€ des de
les Càritas parroquials i arxiprestals i 2,3 M€ gestionats en concepte de
béns des del programa Caixa Pro-Infància.

Càritas, al llarg de 2011, ha tingut la següent presència informativa i
institucional:
1 acte institucional al Palau de la Música Catalana per presentar la campanya
“Un NO per a ningú”amb l’assistència de 1.800 persones.
90 notícies en premsa diària, revistes, publicacions i premsa digital; 87 en ràdio,
54 en TV, 12 notes de premsa/comunicats als mitjans de comunicació
i 2 rodes de Premsa.
70.000 visites a la pàgina web www.caritasbcn.org i 80 notícies publicades.
4 campanyes de Sensibilització: Nadal, Corpus, Migració i Sense Llar.
1.686 demandes informatives via correu electrònic info@caritasbcn.org
1 número de la Revista Més a prop de Càritas– MAC i 4 extres de Càritas dins
del Full Dominical.
2 informatius d’Entitats amb Cor, 59 notícies publicades al Bloc d’Entitats
amb Cor http://entitatsambcor.org, 2 participacions a salons de la Fira de
Barcelona- Construmat i Expoquimia- i 102 accions de sensibilització a clubs
esportius i empreses.
790 alumnes han participat en les xerrades realitzades pels voluntaris del
Programa d’Educació en Valors, 603 persones han assistit a les sessions
informatives de Voluntariat i 1.892 alumnes han participat a l’escola de
Formació de Voluntaris.

Subvencions i convenis amb administracions públiques.

(milers d’euros)
DESPESES - 2011
Atenció Social
16.830
Emergències tercer món
471
(Càritas Internacional)
Programa Pro-infància “Fundació La Caixa”
2.547
Amortitzacions projectes socials
1.781
Subtotal despeses acció social
21.629
Dinamització i acompanyament del voluntariat
381
Comunicació i sensibilització
495
Administració
1.859
DESPESES TOTALS
24.364
RESULTAT 2011
INVERSIONS EN NOUS PROJECTES SOCIALS 2011

La professora d’ètica, Begoña Román, en un moment de la seva intervenció a
l’acte institucional celebrat el 30 de juny al Palau de la Música.

-422
713

Fonts privades (89%)
Fonts públiques (11%)
Despeses Acció Social i de Dinamització i
Acompanyament del Voluntariat (90,3%)
Comunicació, sensibilització i Administració (9,7%)
Els comptes estan auditats per l’auditora Deloitte & Touche

Voluntaris de Càritas davant l’urna-guardiola de la campanya “Un No per
a ningú” que va crear l’agència de publicitat Bassat Ogilvy.

“Quan tens un problema rere l’altre,
la sortida fàcil, a vegades, és molt destructiva.
Però Càritas em va rescatar. Ara sóc conscient
que el més important a la vida no és aconseguir
coses, sinó donar als altres”.
Josep (Persona atesa)

“Tot i que em costa sostenir la quota,
vull mantenir-la perquè hi ha persones
que estan pitjor”.
Joan (Donant)
“Tinc la seguretat que el que dono
arribarà a bon port”.
Cristina (Sòcia)

Càritas Diocesana de Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa
933 446 900 www.caritasbcn.org
www.facebook.com/caritasbarcelona
www.twitter.com/caritasbcn

Un NO per a ningú.

Disseny: cedit per Bassat Ogilvy

“Fent de voluntària comprovo que tothom
és susceptible de fer un canvi. Cada dia
em fan créixer com a persona,
són gent amb una gran escola de la vida.”
Rebeca (Voluntària)

