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AL LLARG DEL 2017 
HEM ATÈS 22.635 
PERSONES EN ELS 
401 PROJECTES QUE 
DUEM A TERME EN 
TOTA LA DIÒCESI

160
PERSONES CONTRACTADES 

2.427 
PERSONES VOLUNTÀRIES 

235
LLOCS DE TREBALL ALS NOSTRES  
PROJECTES AMB PERSONAL EXTERN

22.635 
PERSONES ATESES A ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT 

2.150 
PERSONES ATESES A FAMÍLIA I INFÀNCIA

2.921 
PERSONES ATESES A SENSE LLAR I HABITATGE

5.793 
PERSONES ATESES A FORMACIÓ I 
INSERCIÓ LABORAL

9.145 
PERSONES ATESES A NECESSITATS BÀSIQUES

953 
PERSONES ATESES A MIGRACIÓ

729 
PERSONES ATESES A GENT GRAN                                   

A MÉS A MÉS, 
A LES 170 CÀRITAS 
PARROQUIALS I 
ARXIPRESTALS 
S’HAN ATÈS 
73.676 PERSONES
A través del suport econòmic i 
tècnic a 58 entitats i institucions 
socials d’Església i d’altres entitats 
públiques i privades, a les quals 
hem destinat 1,3 milions d’euros, 
s’han acompanyat 1.210 persones.

SOM:



Des de Càritas donem resposta:

4,4 milions d’euros invertits en necessitats bàsiques, un 3% més que l’any anterior. 
D’aquests, 2,8 milions són ajudes econòmiques que han rebut 6.464 persones.

1.868 persones ateses procedeixen de països, que segons l’ACNUR estan en 
conflicte, a les quals els hem donat atenció psicològica, assessoria jurídica, ajudes 
per a les necessitats bàsiques i habitatge.

Les dificultats per regularitzar la situació administrativa 
són un obstacle per poder sortir al carrer sense por a ser 
detingut i per accedir a un habitatge digne i a una feina en 
l’economia formal

 41% 
de les llars ateses 
correspon a persones soles

 55% 
de les persones ateses
són dones

 59% 
de les persones ateses són 
d’origen estranger

 25% 
de les persones ateses 
no té autorització de 
residència

 25% 
de les persones ateses 
viu en habitacions 
rellogades

Fugint d'una situació de violència, la Nelly ha arribat a Barcelona aquest any procedent 
d'Hondures. Està sola a la ciutat, viu en una habitació en un pis compartit i travessa fortes 
dificultats econòmiques, que s'afegeixen a la seva angoixa perquè no sap com tirar 
endavant. Com que no té autorització de residència i treball i no li han concedit l’estatut 
de refugiada, no pot buscar una feina en l’economia formal, i necessita l’ajuda de Càritas.

La societat que volem permet l’accés 
a drets a totes les persones



Ja fa uns quants anys que coneixem la família Sánchez Roig. En Joan té més de 55 
anys i no troba feina, ja ha esgotat la prestació d’atur. A les nits no pot dormir per 
l’angoixa de pensar que es troben atrapats i sense sortida. La Maria treballa menys 
hores de les que voldria i el sou és insuficient per fer front a totes les despeses. Sort 
en tenen de la pensió de l'avi Pep, que col·labora en l’economia familiar. La seva filla té 
molts problemes d'integració a l'escola i problemes de salut mental a causa de la 
situació que viu a casa. La familia viu a un pis de lloguer social facilitat per Càritas.

La precarietat laboral, l'habitatge insegur i els ingressos 
insuficients acaben repercutint en la salut de les famílies 
que atenem, i la seva situació de vulnerabilitat es cronifica

 44% 
de les llars ateses 
hi ha infants

 65% 
de les persones ja les 
havíem atès en anys 
anteriors

 77% 
de les persones ateses 
en edat laboral es 
troba a l’atur

 17% 
de les persones ateses 
té feina (que sempre 
és precària)

 53% 
de les persones ateses 
no té una llar digna 
perquè no pot accedir 
a un llloguer assequible 
i perquè no existeix un 
parc públic de lloguer 
suficient

 22% 
de les persones fa 
més de cinc anys 
que les atenem

La pobresa es cronifica: 

 17% de les llars ateses  
 són monomarentals

La societat que volem permet l’accés 
a drets a totes les persones



 85%
Fonts privades

15%
Subvencions

públiques

 83%
Atenció social

12%
Administració i 

gestió

Des de Càritas donem resposta:

4.782 persones han participat en algun dels 418 cursos de formació.
  
335 pisos unifamiliars i 56 centres residencials i pisos compartits, amb un total de 
1.351 places.

1,3 milions en ajudes econòmiques per a habitatge.  

Més de 2.000 Infants han participat en els projectes adreçats a famílies amb infants 
(reforç escolar, centres oberts, materns, Paidós...)

1.189 persones han trobat feina.

Mitjançant els ajuts econòmics, la mediació, els pisos compartits i unifamiliars i els 
centres residencials, s’ha evitat que 3.629 persones es quedin al carrer  

469 persones han rebut atenció psicològica 

3%
Comunicació i
sensibilització

2%
Dinamització i

acompanyament
del voluntariat

FONTS DELS RECURSOS      APLICACIÓ DELS RECURSOS

A Càritas Diocesana de Barcelona comptem amb 7.677 socis i donants,
més de 700 Entitats amb cor que ens donen suport i hem disposat 

de 22 milions d'euros durant el 2017

La societat que volem construir garanteix la justícia 
social i una vida digna per a tothom



INFORMACIÓ ECONÒMICA  (milers €)         
RECURSOS  2017

FONTS PRIVADES  18.344

Socis i donants (persones físiques)  3.896
Campanyes  2.122
Aplicació de donatius i herències  6.555
Entitats amb cor (institucions privades)  3.793
Prestacions de serveis i altres  1.684
Aportacions persones ateses  146
Donacions per a emergències internacionals  148

SUBVENCIONS PÚBLIQUES  3.359

Generalitat de Catalunya - Convocatòria ordinària  763
Adm. Estatal - Conv. IRPF (aplicades a acció social)                1.236
Ajuntaments i Diputació  1.360

ALTRES FONTS     610

Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa”  434
Aportacions en espècie - magatzem central  176

  TOTAL RECURSOS GESTIONATS  22.313

APLICACIÓ DELS RECURSOS  2017

Atenció Social  17.925
Emergències Internacionals  148
Programa ProInfància Fundació Bancària “la Caixa”  434

Subtotal despeses acció social  18.507

Dinamització i acompanyament del voluntariat  436
Comunicació i sensibilització  707
Administració i gestió  2.784

  TOTAL APLICACIONS  22.434

RESULTAT  -121
*Els comptes estan auditats per Deloitte, i es troben disponibles a la nostra pàgina web.


