
La realitat marca l’acció de Càritas:

Un NO a la pobresa hereditària. Un SÍ a la prevenció 
de la pobresa infantil. Els centres Paidós d’atenció 
integral i integrada a famílies de Barcelona, L’Hospitalet 
i Sant Adrià tenen l’objectiu d’eradicar la pobresa infantil 
hereditària, amb un treball intensiu, integral i integrat 
amb famílies amb fills de 0 a 6 anys, agents socials i 
comunitat. 

Un No a l’atur. Un SÍ a millorar les capacitats per a 
l’ocupació.  A iniciativa de l’arquebisbe de Barcelona, 
Lluís Martínez Sistach, neix el curs d’habilitats 
prelaborals per tal que joves sense una trajectòria 
acadèmica o laboral prèvia desenvolupin les pautes 
bàsiques que exigeix l’entorn laboral actual.

Un NO a la fam. Un SÍ a una alimentació adequada i 
suficient. Treballem per innovar i, combinant diverses 
fórmules d’intervenció, donar cobertura al més ampli 
ventall de persones que tenen dificultats per tenir una 
alimentació digna i adequada. Des dels menjadors 
socials, que tenen un caràcter més assistencial, fins a 
fórmules que garanteixin que les famílies que poden 
cuinar i menjar a casa seva ho continuïn fent i que el 
seu dret a l’alimentació no suposi la pèrdua de la seva 
intimitat i autonomia.

Fruit del treball en xarxa sorgeix la campanya pels drets de les 
persones sense llar.

Les rodes de premsa són eines de sensibilització i 
denúncia.

3. Informació econòmica

memòria 2012
Càritas Diocesana de Barcelona

mira’m als ulls
i digues que puc comptar amb tu.

Un NO per a ningú.

Un any més volem compartir les dades de l’acció so-
cial de Càritas. A través de la nostra tasca constatem 
que la pobresa cada vegada és més intensa, extensa i 
crònica.

Si bé és cert que la situació que vivim és difícil, ens 
complau poder dir que hi ha molta gent que se sent 
interpel·lada per aquesta crida. Gràcies al seu com-
promís, Càritas Diocesana de Barcelona ha pogut 
atendre gairebé 60.000 persones l’any 2012 i més de 
200.000  han rebut ajuda de les Càritas parroquials o 
arxiprestals.

Tampoc tenen un NO per a ningú:

Les 4.004 persones voluntàries -765 noves incorpora-
cios del 2012- amb què compta Càritas. 

La nostra tasca consisteix a acompanyar el voluntariat 
tant de les Càritas parroquials i arxiprestals com de la 
pròpia CDB, fer el seguiment dels projectes que du a 
terme i també incentivar-lo perquè en generi de nou 
sen funció de la demanda de la comunitat cristiana.

La labor del voluntariat és estar al costat de les perso-
nes que més ho necessiten, escoltant-les i acompan-
yant-les des del compartir fratern.

Ainhoa Arteta ha ofert un concert benèfic i solidari a favor 
del projecte “Joves a l’atur” de CDB i per a la restauració i 
posada en funcionament de l’espadanya i les campanes de 
Santa Maria del Mar.Els comptes estan auditats per l’auditora Deloitte & Touche.

APLICACIÓ DELS RECURSOS
Atenció social
Emergències Tercer Món (Càritas Internacional)
Programa ProInfància Fundació “la Caixa”
Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials
Previsió per fer front a la crisi
Subtotal despeses acció social
Dinamització i acompanyament del voluntariat
Comunicació i sensibilització
Administració
TOTAL APLICACIONS

DIFERÈNCIA

14.791
227

2.235
1.932
3.600

22.785
440
311

1.858
25.394

52

(milers d’euros)

RECURSOS 
Socis i donants
Campanyes
Càritas interparroquials
Aplicació de donatius i herències
Prestacions de serveis i altres
Entitats privades
Empreses amb Cor
Aportacions usuaris
Donacions per a Càritas Internacional
FONTS PRIVADES 
Generalitat de Catalunya
Ajuntaments i Diputació
FONTS PÚBLIQUES
Aportacions IRPF aplicades a acció social
Programa ProInfància Fundació “la Caixa”
ALTRES FONTS

RECURSOS TOTALS

7.251
3.073

390
4.106
1.349

446
2.158

199
227

19.199
1.710

957
2.667
1.345
2.235
3.580

25.446

(milers d’euros)

Fonts privades (90%)

Fonts públiques (10%)

Acció social (90%)
Administració (7%)

Dinamització i acompanyament al voluntariat (2%)

Comunicació i sensibilització (1%)



Càritas Diocesana de Barcelona
Pl. Nova, 1

08002 Barcelona
Tel. 933 013 550 / Fax 933 013 961

infocaritas@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org

Bisbat 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
Armenteres, 35

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. 937 830 466 / Fax 937 337 095

bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org
www.bisbatde terrassa.org
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 A més de les 59.853 persones ateses per 
Càritas Diocesana de Barcelona, les 359 Càritas 
parroquials i arxiprestals han ajudat en concepte 
d’aliments i necessitats bàsiques a 200.849 persones. 
Sumant 260.702 persones ateses.

 Durant el 2012 a CDB s’han atès 59.853 
persones, un 3% més que l’any anterior, amb la 
prestació de 78.638 serveis, un 5% més.

 Les ajudes econòmiques a necessitats bàsiques 
han suposat un total de 5,3 M€ (entre les ajudes 
en metàl·lic, els aliments i les donades a través 
del Programa ProInfància de “la Caixa”).

477 PUNTS 
D’ATENCIÓ

ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

Un sí per a
23.640 persones 

VELLESA

Un sí per a 
704 persones

SENSE LLAR I 
HABITATGE

Un sí per a 
268 pisos

1.150 places

INSERCIÓ SOCIAL 
VIH-Sida

Un sí per a
35 persones

INSERCIÓ SOCIAL 
PENITENCIÀRIA

Un sí per a 
38 persones

SALUT MENTAL

Un sí per a
445 persones

MIGRACIÓ I 
CODESENVOLUPAMENT

Un sí per a
901 persones

FORMACIÓ 
I INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL

8.082 alumnes
359 cursos

AJUDA A 
NECESSITATS 

BÀSIQUES
36.007 persones
5.338.284 euros

FAMÍLIES I INFÀNCIA

Un sí per a 
2.169 persones

Diocesana

Parroquials i 
arxiprestals

TOTAL

Barcelona

19.966

132.127

152.093

Sant Feliu

11.524

33.535

45.059

PERSONES ATESES PER CÀRITAS

Total

59.853

200.849

260.702

Terrassa

28.363

35.187

63.550

EL PERFIL DE LES PERSONES ATESES:

  1 de cada 3 és menor d’edat.
  La majoria de famílies tenen fills a càrrec i 

viuen de lloguer.
  El 43% de les persones ateses és nascuda a 

l’Estat espanyol.
  El 68% està en situació d’atur. Només treballa 

amb contracte l’11%.
  La renda anual neta mitjana disponible de les 

famílies ateses per CDB és de 3.505€, per sota 
del llindar de pobresa severa (5.478€).

  La majoria d’ingressos familiars provenen de 
transferències socials. El 28% de les famílies no 
rep cap tipus d’ingrés.

Treballem per sensibilitzar la ciutadania de les realitats 
socials que pateix i per denunciar-ne les causes, les con-
seqüències i el patiment humà que desencadenen. Per 
això, fem sensibilització i denúncia amb la complicitat 
dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

També des d’Entitats amb Cor, que engloba empre-
ses, fires, clubs esportius i universitats, compromeses en 
el desenvolupament del benestar social i amb les quals 
compartim els valors de la solidaritat, la justícia, el res-
pecte i la igualtat.

Aquest any ens hem centrat en els problemes per conservar 
l’habitatge, la pobresa hereditària i l’accés a una feina.

  Els voluntaris d’Educació en Valors han fet 32 
accions formatives (1.552 alumnes).

  203 alumnes han participat en els 10 cursos 
d’iniciació del Voluntariat.

  A les sessions informatives per a voluntariat hi 
han assistit 945 persones.

1. Activitat social 2. Sensibilització i denúncia

Al llarg de l’any s’han emès 13 comunicats de premsa per fer 
arribar la denúncia a la societat. Destaquem:

  29.02 .“CDB insta el Govern central a abordar el proble-
ma de l’habitatge més enllà de les hipoteques i aposta per la 
mediació”: Caldria habilitar un FROB de rescat a les famílies.

 23.05. “CDB reclama la retirada de l’avantprojecte 
de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de 
lloguer d’habitatges” perquè suposa un greu retrocés en la 
protecció dels llogaters.

 28.11. “FFHS i CDB aposten pel lloguer social i per una 
llar digna per a tothom”. Les dues entitats tenen previst su-
perar els 500 pisos unifamiliars el 2015.

 25.11. “El dret a la protecció social de les persones més 
vulnerables”, conjuntament amb la Xarxa d’Atenció a les 
Persones Sense Llar.

 06.06. “Les persones s’han trencat”. L’arquebisbe de 
Barcelona afirma per Corpus que aquesta és una crisi “antro-
pològica i de valors”.

 05.09. “Per combatre la pobresa infantil és necessari 
un treball en xarxa”, explica la posada en funcionament del 
projecte Paidós.

 01.05. “CDB reitera la urgència d’un pacte unànime per 
l’ocupació i advoca per una societat més humanitzada”. La 
crisi pot ser una oportunitat per repensar la nostra societat.

 04.05. “Comunicat de la Plataforma d’entitats cris-
tianes amb els immigrants sobre l’eliminació del dret a 
l’assistència sanitària de les persones estrangeres sense 
autorització de residència”,  ja que és una greu i inacceptable 
involució en Drets Humans.

Foto de grup en la presentació dels Ambaixadors amb Cor, lluint 
la samarreta identificativa.

La protecció a la infància és una de les nostres prioritats.


