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EDITORIAL

El nostre compromís
és la seva esperança

Nuestro compromiso
es su esperanza

per Jordi Roglá de Leuw
Director de Càritas Diocesana de Barcelona

N

uestra sociedad afronta problemas de gran alcance: vivimos una
profunda crisis económica, pero también una crisis de valores
que no nos puede dejar indiferentes.
Como Iglesia, nos sentimos interpelados por el sufrimiento de las personas que, a pesar de sus esfuerzos, han quedado excluidas del mercado
laboral; de las madres y padres que no disponen de recursos suficientes
para atender adecuadamente a
sus hijas e hijos; de las personas
que no tienen hogar o son expulsadas de él; y de las que no pueden acceder al derecho básico
de la alimentación.
Sus miradas nos piden que
actuemos, y esto es lo que hacemos, guiados por los valores
en los que se fundamenta Cáritas: el servicio que invita a estar
al lado de los más desvalidos, como nos dice el Evangelio de Mt
25, 35: «Porque tuve hambre, y
me disteis de comer; tuve sed,
y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a mí». La compasión
que nos exhorta a tratar a las personas más vulnerables con amor,
como hizo el buen samaritano.
El valor de la honestidad, que nos
exige gestionar con esmero el dinero que nos confían las personas que colaboran con Cáritas,
porque somos depositarios de
unos bienes que son de las personas que atendemos. Bienes que,
como nos dice la parábola de
los talentos, tenemos que compartir y poner al ser vicio de los
demás para que den fruto. Y el valor de la colaboración, que nos
mueve a tejer redes para evitar
que estas personas caigan en
el abismo de la exclusión, porque
hacemos nuestro su sufrimiento.
Queremos ayudar a los nuevos rostros de la pobreza, porque «queremos ser testimonios
del amor de Cristo apoyando a
las personas que sufren la actual
crisis». Es por ello que estamos desarrollando acciones en el ámbito de
la ocupación, la infancia, la vivienda y la alimentación para dar respuesta a su clamor. Acciones que hablan de compromiso y de esperanza, y de
un sueño que Cáritas tiene: que ninguna persona sienta que está sola.
¡Os invitamos a que nos ayudéis a hacerlo realidad!
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L

a nostra societat afronta problemes de gran abast: vivim una profunda crisi econòmica, però també una crisi de valors que no ens
pot deixar indiferents.
Com a Església, ens sentim interpel·lats pel patiment de les persones que, malgrat els seus esforços, han quedat excloses del mercat laboral; de les mares i pares que no disposen de recursos suficients per
atendre adequadament les seves filles i fills; de les persones
que no tenen llar o en són expulsades; i de les que no poden ni
accedir al dret bàsic de l’alimentació.
Les seves mirades ens demanen que actuem, i això és el
que fem, guiats pels valors en
què es fonamenta Càritas: el
servei que empeny a estar al costat dels més desvalguts, com ens
diu l’Evangeli de Mt 25, 35: «Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure;
era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era
a la presó, i vinguéreu a veure’m».
La compassió que ens esperona a tractar les persones més
vulnerables amb amor, com va
fer el bon samarità. El valor de
l’honestedat, que ens exigeix
gestionar amb cura els diners
que ens confien les persones que
col·laboren amb Càritas, perquè
som dipositaris d’uns béns que
són de les persones que atenem.
Béns que, com ens diu la paràbola dels talents, hem de compartir i posar al servei dels altres
perquè donin fruit. I el valor de
la col·laboració, que ens mou a
teixir xarxes per evitar que aquestes persones caiguin a l’abisme
de l’exclusió, perquè fem nostre
el seu patiment.
Volem ajudar els nous rostres de la pobresa, perquè «volem ser testimonis de l’amor de
Crist fent costat a les persones
que pateixen l’actual crisi». És
per això que estem desenvolupant accions en l’àmbit de l’ocupació, la infància, l’habitatge i l’alimentació per donar resposta al seu clam. Accions que parlen de compromís i d’esperança, i d’un somni que Càritas té: que cap persona
senti que està sola.
Us convidem que ens ajudeu a fer-lo realitat!

N A D A L 2 0 1 3 - C À R I TA S

II

15 de desembre de 2013

B A R C E L O N A , S A N T F E L I U D E L L O B R E G AT i T E R R A S S A

FULL DOMINICAL

Càritas

Càritas inaugura un centro Paidos
en Hospitalet de Llobregat
de prevención de la pobreza infantil
que como sociedad todos somos responsables
de la pobreza de unos cuantos. Por tanto, el proyecto Paidos y Cáritas trabajan también en la comunidad cercana y con recursos más amplios
(salud, vivienda, inserción laboral) para apoyar
a las familias que tienen menos oportunidades
que otras.
Es importante destacar la intensidad de las
acciones que el proyecto contempla (hay actividades programadas cada día de la semana, por
la mañana y por la tarde) y su perspectiva integradora, que se concreta con el trabajo en red.
Sin la suma de los esfuerzos de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, esta iniciativa no habría sido posible.

© CÀRITAS

Su futuro es el nuestro

Los niños y las niñas son el futuro

quetes y de la Barceloneta— y en Sant Adrià de
Besós.

É

sta es la premisa que inspira el trabajo de
Cáritas en el ámbito de la infancia y que ha
impulsado, desde hace años, iniciativas para ayudar a los niños y a las niñas de entornos
empobrecidos. A través del proyecto Paidos se
les facilitan oportunidades de futuro, trabajando
tanto con los más pequeños (de 0 a 6 años) como con los adultos que les cuidan.
A principios de octubre, representantes de Cáritas Diocesana de Barcelona, de la Fundació
Pere Tarrés y del Ayuntamiento de Hospitalet
de Llobregat inauguraron el centro Paidos de esta localidad, que se suma a los otros tres que ya
funcionan en Barcelona —en los barrios de Ro-
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Un enfoque integral e intenso
Con Paidos, todos los miembros de la familia se
comprometen con el proceso de transformación
que implica mejorar la comunicación, los hábitos de alimentación y de vida, aprender a jugar
con los hijos e hijas, escuchar sus necesidades,
ayudarlos con la escuela... Este enfoque holístico de las necesidades de la familia también
se traduce en abordar las dificultades en otros
ámbitos como la salud, la vivienda o el empleo.
La causa de la situación de pobreza de estas
familias no recae sólo en ellas mismas, puesto
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Para Marta Caramés, responsable del proyecto
Paidos, los progresos constatados en las familias se pueden concretar, por ejemplo, «en el hecho de que personas que hacía tiempo que estaban en el paro ahora tienen trabajo. También
vemos como se aprenden nuevas dinámicas de
convivencia que influyen muy positivamente en
los niños: el padre hace los deberes con el hijo
mayor y el otro lo ve, reflexiona e integra la experiencia. La educación es una pieza clave para
que estos niños puedan salir de la situación de
pobreza. Por ello, ayudamos a las familias a ser
conscientes de que sus hijas e hijos, con un poco de ayuda, también pueden acceder a la educación y tener nuevas oportunidades».
El «éxito» del proyecto Paidos, que inauguró
el primer centro en septiembre de 2012, ha hecho duplicar en un año el número de centros y
municipios donde se incide. Así, en 2014, se pasará de las 3 a las 5 ciudades y de los 4 a los 8
proyectos.
Cristina Aluja y Lurdes Ortiz Floriach
Equipo Área de Comunicación

© CÀRITAS

N A D A L 2 0 1 3 - C À R I TA S

15 de desembre de 2013

FULL DOMINICAL

III

B A R C E L O N A , S A N T F E L I U D E L L O B R E G AT i T E R R A S S A
Càritas

Càritas presenta el projecte Feina amb Cor
i el Servei d’Acompanyament a l’Ocupació

E

Concert institucional al Teatre Victòria

sones ateses en edat laboral, 7 de cada 10 no
treballen).
Aquest acte, a més, va comptar amb el testimoni de persones vinculades a Càritas i actuacions musicals per transmetre un missatge d’esperança malgrat les dificultats que planteja el
mercat de treball actualment.

En què consisteix el nou servei?
Més enllà de la formació i l’orientació, Càritas vol
oferir un assessorament personalitzat perquè
la cerca de feina sigui exitosa. Aquest és un dels
motius pel qual es posa en marxa el Servei d’Acompanyament a l’Ocupació (SAO), dins del
marc del projecte Feina amb Cor. En dos anys,
la finalitat és atendre entre 1.000 i 2.000 persones.
Amb aquest servei, un professional guiarà i
assessorarà les persones (en situació d’atur de

llarga durada) de forma personalitzada perquè
puguin aconseguir un contracte de feina, perquè puguin mantenir-lo, i perquè si mai han de tornar a cercar feina, puguin fer-ho de forma autònoma.
El servei s’adreça tant a les persones que atenem a Càritas com a les que es trobin en la situació següent: fa més d’un any que estan a l’atur, tenen familiars al seu càrrec i han esgotat,
o estan a punt de fer-ho, la prestació per desocupació. Primer, aquest assessor del SAO valorarà quin és el perfil de cada persona tenint en
compte la seva trajectòria professional i vital i,
posteriorment, se li proposarà un pla de treball
per fer possible la seva inserció laboral. Les persones interessades a ser ateses per aquest servei poden adreçar-s’hi trucant al telèfon 931
149 047.
Lurdes Ortiz Floriach
Àrea de Comunicació
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Després de la roda de premsa, va tenir lloc un
acte, presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, per explicar amb
més detall l’esforç addicional de Càritas a favor
de l’ocupació. 800 persones es van reunir al
Teatre Victòria, incloent uns 200 empresaris,
per conèixer de primera mà el nou projecte de
Feina amb Cor i obrir noves vies de col·laboració. En el seu parlament, Martínez Sistach va
recordar el missatge del Papa Francesc: «On
no hi ha feina, falta dignitat». I va explicar com
el fet de perdre la feina i no tenir perspectives laborals aboca les persones, i famílies senceres,
a l’exclusió social.
Així, els assistents van poder conèixer la realitat de Càritas, que cada cop ajuda més persones que no tenen feina ni recursos (de les per-
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l servei s’adreça a persones que estan a
l’atur des de fa més d’un any i que tenen
càrregues familiars.
Des de Càritas Diocesana de Barcelona, fem
un pas més en l’àmbit de l’ocupació mitjançant
el projecte Feina amb Cor, que es basa en un
treball en xarxa amb empreses i entitats. L’objectiu és arribar a més persones, millorar l’acompanyament que reben en el seu procés laboral i ajudar-les a recuperar l’autoestima.
«Més enllà de les xifres que parlen de l’atur al
nostre país, ens preocupa el patiment humà de
les persones», va afirmar el director de Càritas
Diocesana de Barcelona, Jordi Roglá, durant la
roda de premsa de presentació el passat 28
d’octubre. Per la seva banda, el delegat episcopal, Mn. Salvador Bacardit, va assegurar que
«l’Església s’ha de sentir interpel·lada per la situació actual i ha d’intentar donar resposta al
drama de l’atur, ja que es tracta d’una qüestió
de justícia social».
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Ha nacido un niño en una familia
sin hogar
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avidad es la festividad cristiana en la que
se celebra el nacimiento de Jesús y que,
al coincidir con el inicio del invierno, invita a estar en casa y en familia. Esta imagen de
postal se oscurece cuando pensamos en los más
de 200.000 hogares de Cataluña que no disponen de una vivienda digna y asequible. Su situa-

ción nos lleva a pensar en Jesús como un niño
que, debido al egoísmo de su época, nació en
una familia sin hogar, y esta imagen nos traslada al momento actual. Al mirar su rostro vemos
a las personas que se dirigen a Cáritas desbordadas por los problemas de vivienda, que van
desgastando su autoestima y esperanza.
Cáritas Diocesana de Barcelona atiende a estas personas y busca opciones según las problemáticas que plantean. Una vía de apoyo son las
ayudas directas para el pago de la vivienda, de
la habitación o de los suministros. En 2012 se
destinaron 5,3 millones de euros a este tipo de
ayudas y, de estos, 2 millones se dedicaron a cubrir las necesidades de vivienda de cerca de
2.400 hogares, formados por unas 8.000 personas. Otra es el Servicio de Mediación de la
Vivienda, puesto en marcha en septiembre de
2011, que actúa como mediador entre familias
que corren el riesgo de perder la vivienda y los
propietarios o las entidades financieras. Durante los dos años de funcionamiento ha atendido
a 6.000 personas y se han evitado más de 400
desahucios. Y a todo esto se debe añadir el alojamiento que ofrece Cáritas y su fundación Foment de l’Habitatge Social, a través de los 366 pisos o residencias que acogen a 1.630 personas.

La labor de Cáritas, dirigida a ayudar a las personas a tener o mantener una vivienda, ha conseguido que 2.500 personas tuviesen, cada día,
un techo durante el año 2012.
Carme Trilla
Responsable de acción social
de la diócesis de Barcelona

24 DE NOVIEMBRE DE 2013

Día de las personas
sin hogar
Con esta celebración queremos denunciar la situación de las personas sin hogar,
un colectivo invisible a pesar de estar presente en las calles por las que cada día pasamos.
Es por esta razón que el 22 de noviembre, siguiendo una convocatoria compartida en toda España, nos reunimos en la
Plaça de Sant Jaume de Barcelona para
denunciar que además de no tener acceso a una vivienda también tienen problemas de acceso a la salud.

Objectiu: garantir una alimentació
digna i adequada

L

cional els impedeix cuinar, puguin menjar equilibradament com a mínim un cop al dia.
L’any 2012 Càritas tenia 6 menjadors socials, amb 130 places, principalment per a persones en situació de greu exclusió social i
que no disposen d’habitatge o no hi poden cuinar.
Durant aquest 2013 hem obert dos nous menjadors que donen resposta a necessitats que encara no estaven cobertes. Al mes de març d’aquest any vam obrir un menjador social per a
40 persones, principalment famílies amb fills.
A més a més, per cobrir les necessitats de sopars
de les persones amb situació d’exclusió social
severa, vam obrir al maig un menjador social de
nit on es reparteixen 100 sopars cada dia. En
aquests moments, Càritas disposa de 8 menjadors socials, amb 270 places, que han ofert
98.550 àpats a persones amb dificultats per accedir a una alimentació adequada.
Mercè Darnell
Àrea de programes i serveis
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a situació actual ens ha empès a augmentar els esforços en relació a l’alimentació.
Això ha suposat que les Càritas parroquials,
arxiprestals i diocesana haguem repartit aliments en espècie per a gairebé 200.000 persones en 119 punts diferents de distribució. A
més a més, s’ha creat i potenciat el DISA, una iniciativa de l’Arxiprestat de Trinitat-Roquetes, amb
Mn. Cuadrench al capdavant. Aquest és un supermercat solidari coordinat entre les vuit parròquies
de l’arxiprestat que dignifica el repartiment d’aliments per a persones necessitades.
Fa anys que Càritas Diocesana de Barcelona
lliura ajuts per garantir l’accés a una alimentació digna i adequada a les famílies que no disposen d’ingressos suficients. Durant aquest any,
hem lliurat 1.100.000 ¤ en ajuts en espècie i econòmics per aquest concepte. Aquests tenen com
a objectiu potenciar l’autonomia, perquè permeten que la persona pugui decidir quin menjar necessita, el pugui comprar, cuinar i compartir en
família. Aquestes ajudes es complementen amb
diferents accions que caminen en la mateixa direcció, des del suport a menjadors socials fins
al repartiment directe d’aliments.
Les famílies cada vegada disposen de menys
ingressos i els cal més ajuda i durant més temps.
Tenen més dificultats per accedir als aliments i
aquest fet ens ha empès a augmentar els esforços per donar-hi resposta. Estem ampliant les
nostres accions, que es caracteritzen per atendre situacions més complexes i, per tant, donar
una resposta més adaptada a les necessitats.

També hem recolzat projectes d’ajuda al voltant del menjar preparat, perquè les persones
que no poden cuinar a casa seva, sigui perquè
viuen de relloguer i no tenen dret a fer servir la
cuina, sigui perquè la seva feblesa física o emo-

«Tota persona té dret a un nivell de vida que
asseguri la seva salut, el seu benestar i els
de la seva família, especialment quant a
alimentació, vestit, habitatge, atenció mèdica i els necessaris serveis socials.»
Article 25
Declaració Universal
dels Drets Humans
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