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El valor de la fragilitat
Salvador Busquets
Director de Càritas Diocesana
de Barcelona

Abans de començar a llegir aquest suplement de Càritas Diocesana de Barcelona, et demano que paris un minut i recordis algun moment en què
t’hagis sentit fràgil. Et demano aquest
exercici, que potser t’ha sorprès, perquè sovint no ens adonem que la fragilitat és pròpia de l’ésser humà.
Durant els anys més difícils de la
crisi, a Càritas vam observar com
augmentava la fragilitat de les persones d’una manera exponencial, fins
al punt que vam aplicar solucions d’emergència, com les que s’apliquen,
si fem el símil, després d’un terratrèmol. Ara ens trobem en el moment en
què reconstruïm les persones després del terratrèmol. Per aquest motiu ens plantegem fer un pas més i
buscar noves solucions que promoguin la dignitat i el desenvolupament
de la persona a llarg termini.
Davant del context, moltes persones sense feina, o amb feina precària, reclamen una renda garantida de
ciutadania. Mentre aquesta renda no
arriba, estem dignificant la distribució d’aliments en espècie i apostem
també per donar diners a les famílies
perquè puguin comprar en els comerços habituals.
Després d’un temps de proves, hem
posat en marxa a tota la diòcesi el
servei de la tarja moneder, una targeta bancària com la que tots portem al moneder o a la cartera, que
Càritas carrega amb diners i la dóna
temporalment a les persones perquè
puguin escollir quan, on i què comprar,
sobretot aliments. Aquesta decisió té
molt de valor, i fa que aquestes persones sentin que són iguals als altres
ciutadans. Gràcies a tu podem donar
aquests diners i, per tant, aquesta autonomia.
Vull compartir amb vosaltres el desig de Càritas per a aquest Nadal: que
redescobrim i acceptem la pròpia
fragilitat, de la mateixa manera que
aquests dies celebrarem la vinguda
del Déu que es va fer infant, fràgil, però ple d’esperança. Comptem novament amb el vostre suport per dir als
qui pateixen que no estan sols, que
tots volem tenir cura de tots.
Gràcies per formar part d’aquesta
comunitat. Aprofito per desitjar-vos un
molt Bon Nadal.
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L’alimentació com un dret a la ciutadania

Centre de Càritas on la gent dina en comunitat diàriament per potenciar la seva xarxa de relacions i acompanyar-los en el seu desenvolupament personal

En el context actual, després de vuit anys de crisi continuada, les persones que atenem a Càritas Diocesana de Barcelona disposen cada dia de menys
recursos per fer front a necessitats bàsiques com l’alimentació. Per això, volem situar els aliments al centre i reflexionar sobre com oferim la millor resposta
a les persones i famílies que acollim i acompanyem
des de Càritas Diocesana de Barcelona.
Les ajudes alimentàries es canalitzen per mitjà
de la distribució d’aliments en espècie, de menjadors socials o d’ajudes econòmiques. Una part d’aquestes ajudes econòmiques han anat destinades
a cobrir necessitats en matèria alimentària. Durant
el 2016, haurem ajudat 2.270 persones de la diòcesi de Barcelona a omplir la nevera destinant
680.000 E.
Des de Càritas ens hem adonat que durant els darrers anys de la crisi s’ha produït un augment d’aquestes ajudes. Si al 2007 l’import mitjà per llar no
arribava als 400 E, a dia d’avui l’ajuda en alimentació se situa en una mitjana de 782 E anuals.
En un context postcrisi com l’actual, entenem que
la distribució d’aliments en espècie que realitzen les
parròquies i arxiprestats és indispensable, i la tasca
dels DISA (Distribució Solidària d’Aliments) ha ajudat
a dignificar-ne el repartiment. Amb tot, i donat que
els pobres cada vegada són més pobres, creiem
que cal combinar la distribució d’aliments en espècie amb l’entrega de diners a les persones perquè
puguin tenir una alimentació equilibrada i adaptada a les necessitats de cadascú per poder seguir

comprant als comerços de la ciutat. Per això fa dos
anys que fem servir la targeta moneder.
Som conscients que la targeta suposa un veritable
repte. D’una banda, volem que la targeta complementi

les dinàmiques solidàries existents i, de l’altra, volem explicar a les comunitats parroquials i als voluntaris que la
seva tasca continua sent indispensable per cobrir aquelles emergències alimentàries que puguin esdevenir-se.

Import mitjà per llar beneficiària dels ajuts econòmics per aliments de Càritas Diocesana
de Barcelona. (Font: Elaboració pròpia)
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«Amb la targeta moneder
he tornat a anar al supermercat»
Text i fotografia: Jordi Julià Sala-Bellsolell
Àrea de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona
La K. ens rep de manera alegre i oberta. Mare d’una criatura d’un any, la K.
és una de les moltes persones que
acollim i acompanyem a Càritas. D’origen hondureny, la K. va arribar a Barcelona deu fer uns tres anys. Després
de quedar-se embarassada, la seva
parella la va deixar, i va acudir a Càritas. «Em van dir que anés a Càritas i
preguntés per l’Àgueda, que allà m’ajudarien», ens explica la K. «En aquell
moment em sentia més fràgil que el
meu fill acabat de néixer. Em sentia

La targeta
moneder empodera
les persones
i els ensenya
a administrar
la seva vida
sola, sense protecció, sense família,
sense persones que estiguessin amb
mi». En aquest camí, la targeta moneder ha suposat un pas més a l’hora
de recuperar l’esperança perduda. Al
despatx de Càritas de Santa Coloma
de Gramenet, compartim una estona
amb la K., l’Àgueda Fernàndez (treballadora social de Càritas) i amb la Lina (voluntària), en què hem parlat i reflexionat sobre la targeta moneder.
«Amb la targeta moneder trio allò
que vull i necessito», ens explica la K.
L’Àgueda exposa que som en un moment en què conviu el model de repartiment directe d’aliments a les parròquies, els DISA (Centres de Distribució
Solidària d’Aliments) com a agrupació del repartiment de diferents parròquies, i el model basat en les targetes
moneder. «La targeta moneder empodera les persones i els ensenya a administrar la seva vida», diu l’Àgueda.
La Lina ens ho confirma: «Fa vint anys
que sóc voluntària i puc dir que la tar-

geta és més humana, més digna. Ja
no cal fer cues al carrer.»
La targeta moneder conté una quantitat de diners que cada mes s’acorda segons la situació de les famílies:
«Compren coses de primera necessitat, allò que necessiten», indica la Lina. «Hi ha persones que s’organitzen
molt bé i d’altres que necessiten més
suport. Es tracta d’aconsellar-les sempre que ho necessitin», diu. I afegeix

que «a Càritas l’alimentació és una de
les primeres necessitats que cal cobrir, i hem de fer-ho ràpidament. Amb
tot, les famílies també tenen dret a decidir allò que volen menjar, i fins i tot a
tenir algun capritx, i més quan hi han criatures a casa». «Els fills comporten imprevistos, i amb la targeta transmetem seguretat a la persona», afirma l’Àgueda.
Des de Càritas, conscients que la
targeta moneder no és la solució defi-

nitiva, demanem a l’Administració prestacions públiques més dignes. Mentre
no arribin, la targeta moneder ens ajuda
a garantir el dret a l’alimentació.
La K. s’acomiada de nosaltres. «Ara
sóc una més entre els altres, una persona més que va al supermercat. El
més dur per a una mare és cuidar un fill
sense saber com tenir-ne cura, i des de
Càritas m’han acollit i acompanyat per
tirar endavant.»
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«La targeta moneder dignifica
l’ajuda alimentària»
Entrevista amb Mercè Darnell, adjunta a l’Acció Social
de Càritas Diocesana de Barcelona
Text i fotografia: Itziar Bravo
Àrea de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona

Quins són els avantatges de la targeta moneder
respecte d’altres models?
L’objectiu de la targeta moneder és que les persones ateses comprin amb autonomia als establiments comercials d’alimentació, per mitjà dels
ajuts econòmics que reben. Amb la targeta volem dignificar l’ajuda alimentària i garantir una
alimentació equilibrada, suficient i adaptada a
les diferents necessitats de cadascú.
Volem que les persones puguin seguir comprant
als punts habituals, botigues de queviures, mercats, supermercats... i que no deixin de fer-ho perquè no tenen ingressos. Això permet que les
persones ateses puguin continuar planificant la
compra setmanal, comprant on desitgin els productes que necessitin.
Quins són els passos que una persona segueix
per adquirir la targeta moneder?
El/la treballador/a social estableix un ajut econòmic en concepte d’alimentació per una persona o
família, tenint en compte els ingressos i les despeses de la família. Llavors se li assigna una de les
targetes i se sol·licita al Departament d’Ajuts Econòmics que la carregui amb l’import econòmic
necessari. La mitjana d’ajut mensual per família
se situa entre els 150 i els 200 euros, i pot allargar-se fins a tres mesos amb opcions de renovació en cas que la família ho necessiti.
Quina és la teva valoració després de gairebé
dos anys de la iniciativa de la targeta?
L’avaluació que en faig és molt positiva. Compleix
la seva principal funció: facilitar els ajuts econòmics per alimentació. Si fem d’aquest un projecte fort, també serem més visibles per a la ciutadania, i incidirem en la seva manera d’entendre
la solidaritat. En definitiva, aconseguirem que les
persones que han caigut en una situació d’exclusió social se sentin més acollides i acompanyades, un dels pilars fonamentals de Càritas.

Inversió de Càritas Diocesana de Barcelona
en ajuda a les necessitats bàsiques
Alimentació
Ajuts econòmics per habitatge,
transport, salut, escoles
bressol, etc.

1.866.000 E
(48%)
Aquestes dades corresponen a desembre de 2016

2.000.000 E
(52%)
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D’on va sortir la idea de la targeta moneder?
Amb un atur elevat, prestacions socials insuficients
i treball precari, durant la crisi vam detectar que
cada vegada hi havia més famílies amb dificultats per accedir a una alimentació suficient i equilibrada. Això ens va portar a augmentar els esforços, adaptant-nos a les necessitats de les
persones i promovent l’autonomia econòmica i
alimentària. Vam creure que això seria possible
amb la targeta moneder.

