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“Atrapats en la precarietat” és el lema 
de la Campanya de Corpus d’enguany, 
que vol posar en relleu la situació que 
estan vivint les persones i les famílies 
que atenem a Càritas Diocesana de 
Barcelona. Perquè la crisi eco-
nòmica potser ens diuen que 
ja ha passat, però ens ha deixat 
una societat fragmentada, fruit 
de la gran desigualtat que ha im-
pregnat aquests anys, on els més 
empobrits han estat els més col-
pejats. I la conseqüència és cla-
ra: cada cop més persones han 
de construir la seva vida sobre 
unes bases inestables. Els tre-
balladors que reben ingressos 
insuficients per cobrir les seves 
necessitats bàsiques, amb inse-
guretat i incertesa, i falta de ga-
rantia en les condicions de tre-
ball, viuen en una situació poc 
estable que s’estén a tots els 
àmbits de la seva vida (salut, 
habitatge, educació...), com 
si entressin en un laberint del 
qual no poden sortir.  És el la-
berint de la precarietat.  A Cà -
ritas els oferim un fil sòlid d’a-
companyament i d’escolta, 
perquè junts, en comunitat i 
amb treball en xarxa, busquem 
la sortida del laberint. És el fil de 
la solidaritat i de la fraternitat, 
que ens interpel·la i ens crida a 
ser comunitat.

En aquesta memòria d’acti-
vitats trobareu un balanç de la 
nostra acció. Hem atès 22.435 
persones, xifra que augmen-
ta fins a prop de 98.000 si te-
nim en compte l’acció mul-
tiplicadora de les Càritas par-
roquials i arxiprestals, i el tre-
ball en xarxa amb les institu-
cions socials i d’Església. Més 
enllà de les xifres, trobareu per-
sones, cadascuna amb la seva 
història de vida, moltes vega-
des truncada per unes circums-
tàncies estructurals que s’han 
de denunciar.

Per això també des de Càritas Dio-
cesana de Barcelona lluitem per evi-
tar que noves persones entrin al la -
berint, tot intentant canviar les causes 
generadores de desigualtat. Perquè 
creiem en el principi del bé comú, amb 

una distribució dels béns que permeti 
que tothom visqui dignament. Defen-
sem el treball decent, l’habitatge dig-
ne com a dret subjectiu i la igualtat 
d’oportunitats. Ens unim a la creació 

de consciència per inspirar i provocar 
els canvis que ens acostin a viure en 
una societat més justa, més inclusiva i 
més humana.

Gràcies per formar part d’aquest 
lligam invisible que ens uneix i ens dó-
na sentit.

“Atrapados en la precariedad” es el le-
ma de la Campaña de Corpus de este 
año, que quiere poner de relieve la si-
tuación que están viviendo las personas 
y las familias que atendemos en Cári-

tas Diocesana de Barcelona. Porque la 
crisis económica nos dicen que quizás 
ya ha pasado, pero nos ha dejado una 
sociedad fragmentada, fruto de la gran 
desigualdad que ha impregnado estos 
años, donde los más empobrecidos han 
sido los más golpeados por ella. Y la 

consecuencia es clara: cada vez más 
personas tienen que construir su vida 
sobre unas bases inestables. Los traba-
jadores que reciben ingresos insuficien-
tes para cubrir sus necesidades básicas, 

con inseguridad e incertidum-
bre, y falta de garantías en las 
condiciones de trabajo, viven en 
una situación poco estable que 
se extiende a todos los ámbitos 
de su vida (salud, vivienda, edu-
cación...), como si entraran en 
un laberinto del que no pueden 
salir. Es el laberinto de la pre-
cariedad. En Cáritas les ofrece-
mos un hilo sólido de acompa-
ñamiento y de escucha, porque 
juntos, en comunidad y con tra-
bajo en red, buscamos la sali-
da del laberinto. Es el hilo de la 
solidaridad y de la fraternidad, 
que nos interpela y nos llama a 
ser comunidad.

En esta memoria de activida-
des encontraréis un balance de 
nuestra acción. Hemos atendido 
a 22.435 personas, cifra que au-
menta hasta cerca de 98.000 si 
tenemos en cuenta la acción 
multiplicadora de las Cáritas 
parroquiales y arciprestales, y 
el trabajo en red con las institu-
ciones sociales y de Iglesia. Más 
allá de las cifras, encontraréis a 
personas, cada una con su histo -
ria de vida, muchas veces trunca-
da por unas circunstancias estruc-
turales que se deben denunciar.

Por eso también desde Cári-
tas Diocesana de Barcelona lu-
chamos para evitar que nuevas 
personas entren en el laberinto, 
intentando cambiar las causas ge-
neradoras de desigualdad. Por-
que creemos en el principio del 
bien común, con una distribu-
ción de los bienes que permita 
que todo el mundo viva digna-
mente. Defendemos el trabajo 
decente, la vivienda digna como 
derecho subjetivo y la igualdad 

de oportunidades. Nos unimos a la 
creación de conciencia para inspirar y 
provocar los cambios que nos acer-
quen a vivir en una sociedad más justa, 
más inclusiva y más humana.

Gracias por formar parte de este vín-
culo invisible que nos une y nos da sentido.

Atrapats 
en la precarietat

Atrapados 
en la precariedad

per Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona



El 38% de les persones 

ateses són persones soles.

El 55% de les persones ateses 

són d’origen estranger.

El 19% de les persones ateses

no tenen autorització 

de residència.
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UNA ACCIÓ SOCIAL TRANSFORMADORA

A més a més, a les 162 Càritas parroquials i arxiprestals s’ha atès 
73.234 persones, sobretot en necessitats bàsiques, a través dels 51 robers 
i 109 punts de distribució d’aliments. 

També hem pogut acompanyar més de 1.850 persones a través 
del suport econòmic i tècnic a 69 entitats i institucions socials d’Església, 
a les quals hem destinat 1,7 milions d’euros.  A més, treballem 
en xarxa amb altres institucions públiques i privades en benefi ci 
de les persones.

Junts hem acompanyat prop de 98.000 persones.

Hem atès 22.435 persones (11.207 llars), amb una disminució 

entorn del 6% respecte a l’any anterior.  En canvi, els serveis prestats 

rebuts per aquestes persones han augmentat el 4,2%, fi ns a 48.978. 

Per tant, augmenta la intensitat del nostre acompanyament.

PASTORAL 4ZONA

ESTEM A FAVOR DEL T

S’agrupen dins d’aquest concepte les persones 
sense sostre, les persones acollides o en entitats 
socials, les persones que ocupen habitatges 
i les que viuen de relloguer.

El 77% de les persones 

ateses en edat laboral 

són a l’atur.

El 16% de les persones 

ateses en edat laboral 

són treballadors pobres.

El 45% no té una llar digna.

 “A Càritas els vaig explicar 
la meva situació 

i em van escoltar”

“A la vida tot
una segona o

TREBALLEM PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

5.759 persones han rebut 

ajudes econòmiques.   

Mitjançant els ajuts econòmics, 
la mediació, els pisos compartits i 
unifamiliars i els centres residencials, 
s’ha evitat que 3.355 persones 
es quedin al carrer.

1.310 persones ateses procedeixen 
de països en confl icte.



1.114 persones han trobat feina.  

4.681 participants en algun 
dels 425 cursos de formació.

310 pisos unifamiliars i 55 
centres residencials i pisos 
compartits, amb un total 
de 1.292 places.

1,3 M€ en ajudes econòmiques 
per a habitatge.  
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ELS NOSTRES PROGRAMES D’ACCIÓ SOCIAL

“ Vaig començar fent cursos de català i de cuina, i ara m’han contrac-

tat, he trobat feina”.

Formació i inserció sociolaboral té 57 projectes per orientar, formar i acompa nyar 
en la cerca de feina, i hem prestat 10.061 serveis a 5.104 persones*. 

“ Una persona sola no és ningú, el meu consell és que la gent no s’aïlli, 

que estigui en contacte amb altres persones”.

Gent gran a través dels 47 projectes treballa perquè les persones grans no esti guin 
aïllades i visquin amb dignitat, i hem prestat 739 serveis a 609 persones*. 

“Vull que els meus fi lls creixin en un lloc on es visqui en pau”.

Migració té 4 projectes per orientar i assessorar jurídicament les persones quan ar -
riben, així com per donar suport a les comunitats d’o rigen. Hem prestat 1.538 ser-
veis a 938 persones*. 

* Les mateixes persones han pogut participar en diferents programes.

“ El més essencial és escoltar, ajudar i acompanyar les persones que 

demanen el nostre suport”.

Acollida, acompanyament i salut mental consta de 32 projectes i hem pres-
tat 12.473 serveis a 22.435 persones*.  

“ Ara puc pagar el lloguer cada mes, l’escola del meu fi ll i les despeses”.

Ajuda a les necessitats bàsiques té 91 projectes per donar resposta immedia-
ta a situacions urgents, i hem prestat 17.313 serveis a 8.946 persones*. 

“ El més dur per a una mare és no saber com cuidar un fi ll i des de 

Càritas m’han acompanyat per tirar endavant”.

Famílies i infància consta de 68 projectes on es potencien les capacitats i la 
vinculació afectiva i hem prestat 2.681 serveis a 1.966 persones*.

“ Quan Càritas va ser coneixedora de la meva situació em va facili -

tar un habitatge on viure”.

Sense llar, habitatge i atenció penitenciària, amb els seus 33 projectes, vetlla 
perquè les persones visquin en una llar adequada, assequible i segura, i hem 
prestat 4.173 serveis a 3.769 persones*. 

TREBALL DECENT

4,3 M€ en ajudes a les 
necessitats bàsiques, un 4% més 
que l’any anterior. D’aquests, 
2 M€ d’ajudes en aliments, 
amb un creixement del 9%.

550 infants han rebut 
reforç escolar.  

397 dones acompanyades 
en la criança dels fi lls. 

LLUITEM PER COMBATRE LA CRONIFICACIÓ DE LA POBRESA

El 31% de les llars 
amb fi lls està a càrrec 
d’una mare sola.

La pobresa es fa crònica:  
a 2/3 de les persones 
ja les havíem atès en anys 
anteriors, i a un 31% 
d’aquestes fa més de cinc anys.

A la meitat de les llars 
ateses hi ha infants.

 “La maternitat em va superar. 
Càritas m’ha ajudat 

a tirar endavant 
i assumir més plenament 

la meva situació”

ts necessitem 
oportunitat”

A

mençar fent cursos de català i de cuina, i ara m’han contrac-

trobat feina”.

i inserció sociolaboral té 57 projectes per orientar, formar i acompa nyar 
a de feina, i hem prestat 10.061 serveis t a 5.104 persones*. 

rsona sola no és ningú, el meu consell és que la gent no s’aïlli, 

gui en contacte amb altres persones”.

a través dels 47 projectes treballa perquè les per
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 INFORMACIÓ ECONÒMICA

APLICACIÓ DELS RECURSOS

Atenció social
Emergències internacionals
Programa ProInfància Fundació Bancària “la Caixa”

SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL

Dinamització i acompanyament del voluntariat
Comunicació i sensibilització
Administració i gestió

TOTAL  APLICACIONS

RESULTAT

RECURSOS   

FONTS PRIVADES

Socis i donants
Campanyes
Aplicació de donatius i herències
Entitats amb cor
Prestacions de serveis i altres
Aportacions persones ateses
Donacions per a emergències internacionals
  
SUBVENCIONS PÚBLIQUES

Generalitat de Catalunya
Aportacions IRPF aplicades a acció social
Ajuntaments i Diputació

ALTRES FONTS

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

6.432
1.804
6.979
2.626
1.526

141
387

570
1.232
1.110

538
220

23.565

19.349
387
538

20.274

443
548

2.729

23.994

-429

2016 2016

* Els comptes estan auditats per Deloitte, i estan disponibles a la nostra pàgina web.

MILERS €

Hem comptat amb el suport de 

8.440 socis i donants, i hem disposat de 

gairebé 24 milions d’euros durant el 2016.

19.895    

2.912

758

TOTAL RECURSOS GESTIONATS

*

Origen dels recursos

12%

88%

1,8%2,3%
11,4%

84,5%

Administració i gestió
Voluntariat

Acció social
Comunicació i sensibilització

Aplicació dels recursos

Fonts privades
Subvencions públiques

UN AMPLI EQUIP HUMÀ 
AL SERVEI DE LES PERSONES 

A Càritas Diocesana de Barcelona som:

 

La nostra tasca s’amplia amb 214 llocs de treball més, 
coberts amb personal extern que treballa directament als nostres projectes.

Apostem per la formació amb els 66 cursos que ha ofert l’Escola de Formació 
del  Voluntariat a 1.785 alumnes, així com amb cursos de diferents matèries 
per ampliar i reciclar coneixements del nostre personal contractat.

2.320 persones voluntàries

142 persones contractades

COL·LABORA  AMB CÀRITAS
Fes-te soci, donant o voluntari

ES12 2100 0965 5102 0001 0269
Tel.: 931 127 010

infocaritas@caritas.barcelona  /  www.caritas.barcelona

Nou
web


