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A Càritas acompanyem les persones 
que més ho necessiten i que traves-
sen una situació de vulnerabilitat. 
Malauradament, la nostra ajuda con-
tinua sent avui més imprescindible 
que mai perquè, dia rere dia, veiem 
com la pobresa es cronifica: a dues 
terceres parts de les persones ate-
ses enguany ja les havíem atès en 
anys anteriors. A més a més, el 70% 
de les llars no ha notat els efectes 
de la recuperació econòmica. 

Aquest Nadal, volem acostar-vos a 
un col·lectiu que en moltes ocasions 
és invisible, el de la gent gran. Les per-
sones grans que acollim i acompa-
nyem des de Càritas Diocesana de 
Barcelona ens aporten les seves vi-
vències i experiències, i la nostra tas-
ca és fer-los-hi costat en el darrer tram 
de la seva vida. El passat 2016, vam 
atendre 1.312 persones de més de 
65 anys, un 11% més que al 2015. 
Observem com el 60% de les perso-
nes grans acompanyades per CDB 
viuen soles, i treballem perquè totes 
elles puguin comptar amb la nostra 
escalfor. En aquest Full dominical, us 
fem partícips del relat de la Pepita i 
la Victòria, dues senyores a les quals 
recolzem activament des del Progra-
ma de Gent Gran de Càritas.

És a les nostres mans fer que per-
sones com la Pepita i la Victòria vis-
quin amb esperança, i tinguin una mà 
a què agafar-se per poder fer camí en 
companyia. La solitud és un proble-
ma molt acusat en la nostra societat, 
i és responsabilitat de tots poder-hi 
fer front.

Aquest Nadal, et demanem que si-
guis part de la solució contra la pobre-
sa.

Sigues part de la solució 
contra la pobresa
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Fer-se companyia 
l’una a l’altra

La Victòria és de Badalona i sempre va viu-
re amb els pares i la germana. Quan van mo-
rir, el propietari li va rescindir el contracte, 
i la Victòria no va tenir més remei que marxar 
de casa. En el cas de la Pepita, vivia de re-

lloguer en una habitació de la ronda Sant An-
toni, i quan la llogatera del pis va morir la propie-
tat també li va rescindir el contracte i va haver 
de deixar l’habitació on vivia. Malgrat que fo-
ren situacions difícils, les dues diuen que grà-

cies a Càritas ara no els hi falta de res, i pas-
sant una estona amb elles hem pogut compro-
var com desprenen un positivisme envejable.

La Pepita és filla de Sant Romà d’Abella, un 
poblet d’uns seixanta habitats situat a la co-

Text i fotografia: Jordi Julià Sala-Bellsolell
Àrea de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona

La Victòria i la Pepita són companyes de pis des de fa un any i mig. 
Viuen a la Rambla del Raval, en un pis compartit de Càritas Diocesana 
de Barcelona, i aquest Nadal han volgut obrir-nos les portes de casa seva
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marca del Pallars Jussà (Lleida). La primera 
vegada que va viatjar a Barcelona es va que-
dar meravellada per la ciutat, i va decidir ve-
nir-hi a viure. «Vaig venir a Barcelona de jove 
amb el meu pare, i després de veure la ciu-
tat vaig dir-li que jo em quedava aquí», afirma 
convençuda. Des de llavors ha viscut a Bar-
celona, i malgrat les dificultats que ha tingut 
al llarg de la vida, creu que no es pot queixar. 
«Fa nou anys que visc en aquest pis compar-
tit. Preferiria viure sola, però totes les compa-
nyes del pis ens respectem i convivim correc -
tament», explica. En aquest pis de la Rambla 
del Raval hi comparteixen vida quatre dones, 
i tot i que la convivència és bona, la Pepita i 
la Victòria diuen que a vegades calen normes 
i horaris perquè cadascuna pugui desenvolu-
par la seva vida de la manera més autònoma 
possible. «Una de les normes que tenim mar-
cades és que no poden entrar homes al pis, 
i vostè deu ser dels primers que hi entra», 
diuen tot rient.

Per la seva banda, la Victòria ens explica que 
fa un any i mig que viu al pis compartit, i que li 
agrada viure acompanyada. «Sóc filla de Ba-
dalona, i després de cuidar durant molts anys 
els meus pares i la meva germana, vaig ha-
ver de marxar de casa meva.» La vida de la 
Victòria no ha estat senzilla. Ha treballat tota 
la vida, però admet que sempre han sigut 

feines temporals. Quan els seus pares es van 
posar malalts, ella se’n va fer càrrec fins que 
van morir, i seguidament va veure’s obligada 
a cuidar de la seva germana, que estava ma-
lalta. «Quan tens pocs recursos, t’has de fer 
càrrec de moltes coses, i el temps que has de 
dedicar-hi no te’l valora ningú», admet la Vic-
tòria.

Tant la Pepita com la Victòria compten amb 
uns ingressos que volten els 500 E, i aquesta 
fràgil situació comporta que s’hagin d’estar 
de moltes despeses. «Penses que mai hauràs 
de demanar ajuda a entitats socials com Cà-
ritas, que a tu no et passarà —diuen—, pe-
rò ara veiem que a tots ens pot passar.»

Durant la setmana les visita la Sara, una tre-
balladora familiar que els dimarts i els dijous 
es troba amb elles per veure com estan i si pot 
ajudar-les en alguna cosa. «La Sara és molt 
maca, sempre ens pregunta com ha anat la 
setmana i si necessitem alguna cosa», diuen. 
La Victòria ens diu que, en el seu cas, la Sara 
l’acompanya al metge en moltes ocasions. «Fa 
un any i mig que visc aquí, i com pot pensar, 
Barcelona no me la conec tan bé com Bada-
lona», diu. Quan la Victòria ha de traslladar-se 
fora del Raval, la Pepita l’acompanya per la ciu-
tat, i d’aquesta manera s’ajuden en tot allò que 
poden. «Ens fem companyia l’una a l’altra», 
afirmen.

Sobre les seves aficions, la Victòria diu 
que cada setmana va al Casal Tarradellas si-
tuat a la plaça de les Caramelles del barri 
del Raval. Al casal hi va algunes tardes, i 
allà es troba amb la resta de companys amb 
què celebra dinars, berenars i fins i tot fa 
alguna excursió. La Pepita diu que ella ha 
d’estar pendent de la seva mare, ja que és 
molt gran i viu en una residència de Tremp. 
Quan pot planificar-s’ho, la Pepita passa 
uns dies a la capital del Pallars Jussà per 
fer-li companyia. A més a més, les dues in-
tenten assis tir a tots els actes que el Progra-
ma de Gent Gran de Càritas Diocesana 
de Barcelona organitza, i no volen perdre’s 
la festa de la Gent Gran o les Vacances de la 
Gent Gran que cada estiu se celebren a 
Vic.

Els preguntem sobre els seus desitjos d’a-
quest Nadal. Les dues coincideixen que el 
més important és tenir salut. En el cas de la 
Pepita, afegeix que ella voldrà passar els 
dies de Nadal amb la seva mare, i la Victòria 
diu que espera assistir a la festa de Nadal de 
Càritas. 

El desig de Càritas per a aquest Nadal és 
poder continuar ajudant persones com la Pe-
pita i la Victòria, persones que tenen esperan-
ça a continuar aquest camí i mirar al futur 
amb optimisme.
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•  Amb 50 E hem ajudat l’Olga a trobar una feina. El projecte Feina 
amb Cor li ha tornat la confiança en les seves capacitats, l’ha en-
coratjada a presentar-se a una entrevista de feina i ha estat selec-
cionada.  

•  Amb 100 E les filles de l’Arpine compten amb un espai on ser ne-
nes i oblidar la pobresa, almenys durant unes hores, perquè cada 
tarda els educadors del projecte Paidós les acullen amb una abra-
çada. Ella i el seu marit també es relacionen amb altres famílies 
i participen en tallers que incrementen les seves competències.

•  Amb 150 E garantim que en Josep tingui una llar on sentir-se 
acompanyat i segur. Viu en un pis compartit de Càritas amb altres 
companys que també han viscut la dura experiència de viure al carrer.

Darrere l’Arpine, l’Olga i el Josep hi ha històries de superació. Gestos 
quotidians que amaguen històries extraordinàries.

Inclourem les seves dades a la base de dades general d’administració de Càritas Diocesana de Barcelona amb la finalitat de prestar-li els serveis que demani i de mantenir-se informat/ada de 
les nostres activitats i projectes. Només les cedirem quan una llei o una autoritat legitimada ho exigeixin. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu 
electrònic a infocaritas@caritasbcn.org o per correu postal escrivint a Càritas Diocesana de Barcelona, Via Laietana, 5, entresòl, 08003 Barcelona.

Moltes gràcies per ajudar-nos a escriure finals 
esperançadors a històries de superació

Enviï’ns la butlleta emplenada a: Càritas Diocesana de Barcelona - Plaça Nova, 1 (08002) Barcelona

També pots escanejar la butlleta i fer-nos-la arribar a infocaritas@caritas.barcelona

Ajuda’ns a ajudar!
Necessitem el seu suport per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o ex-
clusió social dels nostres pobles, barris i ciutats.

Amb la seva ajuda periòdica, i gràcies a l’acció que realitzem voluntaris i professionals, po-
dem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran i migrants, entre al-
tres. Amb la seva ajuda, farem que aquestes persones se sentin acollides i acompa nyades.

 �
VULL SER SOCI/A DE CÀRITAS

Nom

Cognoms

NIF

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Correu electrònic

� Vull fer-me soci aportant ___________ E, amb una peridiocitat:   � Mensual   � Trimestral   � Semestral   � Anual

O bé:

� Vull fer una aportació puntual de ___________ E 

Si prefereix fer un donatiu puntual, pot fer-ho trucant al 931 127 010, entrant a www.caritas.barcelona o per transferència als següents números de compte:

ES12 2100 0965 5102 0001 0269 (LA CAIXA) ES59 3025 0002 4014 3327 0208 (CAIXA D’ENGINYERS)

ES59 0081 0603 0600 0106 2212 (SABADELL ATLÀNTIC) ES46 0182 6035 4100 0075 7164 (BBVA)

Si és una empresa: ES85 2100 0965 5002 0011 0175 (LA CAIXA) C
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