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Aquesta setmana la Pilar, treba-
lladora social de Càritas, es va 
trobar amb en Joan per fer segui-
ment de la seva situació. En pre-
guntar-li com anava tot, li 
va dir: «Sento a les notícies 
que l’e conomia ha millorat, 
però per a mi i la meva fa-
mília la crisi no s’ha aca-
bat.»

Durant la conversa, en Joan 
explica la situació. Té més de 
55 anys i, tot i que treballa, 
el sou és insuficient per fer 
front a totes les despeses 
de la família. La seva dona 
no troba feina i ja ha es-
gotat la prestació d’atur. 
Sort en tenen de la pensió de 
l’àvia, que col·labora en 
l’economia familiar. Tota 
la família viu a un pis de llo-
guer social facilitat per Cà-
ritas.

En aquesta situació, les 
persones perden l’esperança 
i es troben en una espiral de 
precarietat de la qual no po-
den sortir. El 77% de les 
persones que atenem des 
de Càritas no té feina, i el 
17% que té feina no arri-
ba a final de mes. La preca-
rietat laboral situa les perso-
nes al límit de les seves forces, 
i és en aquest moment quan 
necessiten l’ajuda d’entitats 
com la nostra.

Gràcies al compromís dels 
més de 7.000 socis i donants 
i al suport de les més de 700 
empreses i entitats, l’any 
2017 vam poder acompa-
nyar 22.635 persones com en 
Joan i la seva família. A la memò-
ria que trobaràs en aquest Full Do-
minical, et mostrem tot el que hem 
fet i tot el que farem amb el teu 
suport. 

Són uns temps difícils, d’una su-
posada recuperació econòmi-
ca que no arriba a tothom. 
La tasca d’entitats com Càritas 

continua essent imprescindi-
ble. Sols no ho podem fer. Ne-
cessitem comptar amb el teu 
compromís, perquè amb el 
teu compromís millorarem 
el món.

Esta semana Pilar, trabajadora 
social de Cáritas, se encontró con 
Juan para hacer seguimiento de su 
situación. Al preguntarle cómo iba 

todo, le dijo: «Oigo en las noticias 
que la economía ha mejora do, pe-
ro para mí y mi familia la crisis 
no ha terminado.»

Durante la conversación, Juan 
explica la situación. Tiene más de 

55 años y, aunque trabaja, el suel-
do es insuficiente para afrontar 
todos los gastos de la familia. 
Su mujer no encuentra traba-

jo y ya ha agotado la pres-
tación de desempleo. Suer-
te tienen de la pensión de la 
abuela, que colabora en 
la economía familiar. To-
da la familia vive en un piso 
de alquiler social facilita-
do por Cáritas.

En esta situación, las per-
sonas pierden la esperanza y 
se encuentran en una espiral 
de precariedad de la que no 
pueden salir. El 77% de las 
personas que atendemos 
desde Cáritas no tiene tra-
bajo, y el 17% que tiene 
trabajo no llega a fin de 
mes. La precariedad laboral 
sitúa a las personas en el lí-
mite de sus fuerzas, y es en 
este momento cuando nece-
sitan la ayuda de entidades 
como la nuestra.

Gracias al compromiso de 
los más de 7.000 socios y 
donantes y al apoyo de las 
más de 700 empresas y en-
ti dades, en 2017 pudimos 
acompañar a 22.635 perso-
nas como Juan y su familia. 
En la memoria que encontra-
rás en esta Hoja Dominical, 
te mostramos todo lo que he-
mos hecho y todo lo que ha-
remos con tu apoyo.

Son unos tiempos difíci-
les, de una supuesta recu-
peración económica que 
no llega a todos. La tarea de 

entidades como Cáritas continúa 
siendo imprescindible. Solos no 
podemos hacerlo. Necesitamos 
contar con tu compromiso, por-
que con tu compromiso mejo -
raremos el mundo.

El teu compromís 
millora el món

Tu compromiso 
mejora el mundo

per Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona
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Des de Càritas donem resposta:

4.782 persones han participat en algun de

335 pisos unifamiliars i 56 centres residenci

1,3 milions en ajudes econòmiques per a hab

Més de 2.000 infants han participat en els pro
materns, Paidós...).

1.189 persones han trobat feina.

Mitjançant els ajuts econòmics, la mediació
evitat que 3.629 persones es quedin al carre

469 persones han rebut atenció psicològica.

Des de Càritas donem resposta:

4,4 milions d’euros invertits en necessitats
ajudes econòmiques que han rebut 6.464 p

1.868 persones ateses procedeixen de païs
atenció psicològica, assessoria jurídica, aju

 41% 
de les llars ateses 
correspon a persones soles

 59% 
de les persones ateses 
són d’origen estranger

 25% 
de les persones ateses 
viu en habitacions 
rellogades

44141%414441%%1%%%1%%%

55959595559%%9%%%9%%9%

2252525225%%25%%%5%5%5%

Les dificultats per regularitzar la s
poder sortir al carrer sense por a s
digne i a una feina en l’economia f
Fugint d'una situació de violència, la Nelly ha arriba
ciutat, viu en una habitació en un pis compartit i tra
angoixa perquè no sap com tirar endavant. Com q
l’estatut de refugiada, no pot buscar una feina en l’e

 85%
Fonts privades

15%
Subvencions

públiques

FONTS DELS RECURSOS  

A Càritas Diocesana de Barcelona 
700 Entitats amb cor que ens donen supor

La societat que volem
social i una vial i al i ul i uial iial i  i uuna una cial i ununai ununaociasosossocial na vociasocociasocsoci a vina va via vivivivivi

ocieocieocietsocsociciettat etat soccietaetatietaetaa soLaLaLLa soc tat qa soLa La sLa sLa s voleolemolemat quat q volet qu emolememlemt que voe voue ve vovolqueque queue vue v emmm

NO ENS 
CONFORMEM
SEGUIM TREBALLANT PER UNA SOCIETAT 
QUE GARANTEIXI LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

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 COM A 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:

S

22.635 
PERSONES ATESES A ACOLLIDA 
I ACOMPANYAMENT

2.150 
PERSONES ATESES A FAMÍLIA I INFÀNCIA



Càritas Diocesana de BarcelonaMemòria 2017
3 de juny de 2018  full dominical Pàg. 5església arxidiocesana de barcelona

els 418 cursos de formació.

ials i pisos compartits, amb un total de 1.351 places.

bitatge.  

ojectes adreçats a famílies amb infants (reforç escolar, centres oberts, 

ó, els pisos compartits i unifamiliars i els centres residencials, s’ha 
er.  

. 

s bàsiques, un 3% més que l’any anterior. D’aquests, 2,8 milions són 
persones.

sos, que segons l’ACNUR estan en conflicte, a les quals els hem donat 
udes per a les necessitats bàsiques i habitatge.

 55% 
de les persones ateses
són dones

 25% 
de les persones ateses 
no té autorització 
de residència

5555555555%% 55%% % 5%5% 5% 

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

socsociocie socsococieetatetata soocietietacietcietaLa sLLa so etat La sLaLa sLaLa volvolevoleat qtat q  volat q lemolemolemolemat quue vue vue ve voe vot ququet quque que permermm pm peem em pm ppermperm peper ccéccésccésaccaccécéss’acccéssésés l’acmet lmet metmeterm l’accerme l’acet lt l’aet l’aet l’arme
a da da draaa drretsdretsa dredretdredretets tes es ltes lets aets otests a  leses les less lets a totetotea tototeotess a ta tos a ta toa to perserses ps peles les es pperspers pes pe sesonesonersonsonerso eserso esonesnesonesnesrson

situació administrativa són un obstacle per 
ser detingut i per accedir a un habitatge 
formal
at a Barcelona aquest any procedent d'Hondures. Està sola a la 
avessa fortes dificultats econòmiques, que s'afegeixen a la seva 
ue no té autorització de residència i treball i no li han concedit 

economia formal, i necessita l’ajuda de Càritas.

 83%
Atenció social

12%
Administració i 

gestió

3%
Comunicació i
sensibilització

2%
Dinamització i

acompanyament
del voluntariat

    APLICACIÓ DELS RECURSOS

comptem amb 7.677 socis i donants, més de 
t i hem disposat de 22 milions d'euros durant el 2017

 construir garanteix la justícia 
da digna per a tothomdigndigndigndigd na ignagna gnada dida dda da dia digdadadda da er aer a a pea pena pna pa peer aper aperper ommmomomhomthomtothtota toa totr a t homr a t homtothothoothothoa to
constonst co concccoonsconsconcon araaranarangaragararantnteixnteigarrantnteanteanteir garuirtruistrustruinstr r ganstr teixr garuir uir guir guir gstru ustístícustíceix eix ustíeix l íciastícitíciatíciaix laa jusa jusa jujustjustx la x la jx lala jula j iaaciaciaia

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 lloguer 
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: 

66565%656665%%5%%5%%5%

22222%222222%%2%%%2%%2%

77777777777%%7%%%7%%7%

11717171117%%7%%%7%%7%

5553553553553%5 %53%%%3%%3%

 17% de les llars ateses són monomarentals171717%1711117%%7%%%7%%7%

44444444444%% 44%% % 4%% 4% 

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.

L AAAPAL L AAP ICALICAL PLLICPLPLITATOTT TAL CATATOOTATOTOT ACCA SACAC NSNSONSSCIOIOCIONON

L RRREAL L RRE URCUAL ECCUECECUTATOTT TAL URTATOOTATOTOT ESSTSTRSRS ESRS IOTITIOTIOSO GEGS GGEGESOSOSSOS OS SSSNANATONONNATSATSATAT

ORMORMRMAFORMORMRMAACIÓACIFORRMAMACMACMACNFOINFINININFOR ACIÓNFORINFNFOINFINFO ONÒNÒMONÒCIÓ ACIÓ ONÒCIÓ E ÒMINÒMÒMINÒMIÓ ECONECONECOCONCONÓ ECÓ ECÓ EECO ECO A  (mA  (mMICAMICAÒMICMICMICACA  (CA  ICA CA  s €)  €)   €)   rs €)s €) €)      rs €)      )       ers milemile(mi(milA  (m ers € (m ers €milerlersmilerilers(mi
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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-lo 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@caritas.barcelona o per correu postal escrivint a Càritas Diocesana de Barcelona, Via Laietana, 5, entresol, 08003 Barcelona.

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

 �
VULL SER SOCI/A DE CÀRITAS

Nom

Cognoms

NIF

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Correu electrònic

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

Domiciliació bancària

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
O

D
I 1

56

Materials d’esperança
Com cada any, Càritas Diocesana de Barcelona realitza la col·lecta 

anual amb motiu de Corpus Christi. El dia de la col·lecta, els sobres 

per fer el donatiu i els cartells que animen a col·laborar amb Càritas 

Diocesana de Barcelona estan preparats per transmetre esperança 

a les persones més vulnerables. Però, com arriba aquest material a 

les parròquies? Avui us presentem l’equip de voluntaris que durant dos 

dies treballa de manera coordinada perquè aquesta acció solidària 

sigui possible.

La Cinta Berenguer, coordinadora de 
la campanya de Corpus, ens indica que 
per preparar el material compta amb 
el suport de deu voluntaris. «Els car-
tells i sobres de la col·lecta els fem 
arribar a més de 300 parròquies 
de la diòcesi de Barcelona. Això 
suposa més de 1.000 cartells i més 
de 60.000 sobres, i per aquest mo-
tiu necessitem l’ajuda i coordina-
ció dels voluntaris», ens explica.

Gràcies a la solidaritat dels feligre-
sos, les parròquies van recaptar 
més de 100.000 € en la campanya 
de Corpus de l’any passat. La col-
lecta a les parròquies és el sistema més 
antic que té Càritas per recollir do-
natius, i en tenim constància des de la 
fundació de l’entitat el 1944. Actual-
ment, aquests donatius conviuen 
amb altres models de captació 
com són la transferència bancària 
o el donatiu per internet, però tots 
són complementaris i serveixen 
per un mateix objectiu: compro-
metre’s amb els altres.

Un voluntariat compromès

Entre cartells, sobres i piles de paquets 
coneixem quatre dels voluntaris que 
avui donen un cop de mà en la logística 
de la campanya. La Mercè s’encarrega 
de comptar els sobres i fer-ne paquets 
de cinquanta. «Fa tres anys que sóc vo-
luntària. Vaig conèixer el voluntariat de 
Càritas arran d’una amiga que és vo-
luntària d’una parròquia de Gràcia», in-

dica. Avui la Mercè ha classificat més 
de 1.400 sobres, i afirma que cal des-
tinar part del nostre temps a ajudar 
les persones que més ho necessi-
ten. Al seu costat, hi trobem la Roser, 
que també té la tasca de classificar so-

La Mercè, la Rosa, l’Alfredo, la Cinta i en Rafael, treballant colze a colze 
per tenir tots els materials a punt

bres. «Durant 31 anys he treballat d’au-
xiliar clínica a l’Hospital Sagrat Cor de 
Barcelona, així que l’atenció a les per-
sones sempre m’ha omplert», diu. La 
Roser fa dos anys que és voluntària de 
Càritas, però també ha fet voluntariat 

amb gent gran, participa en el Gran Re-
capte del Banc dels Aliments, col·labo-
ra amb la Fundació Esclerosi Múltiple i 
acompanyant persones nouvingudes 
que volen aprendre el català. Sobre l’ac-
ció social de Càritas, la Roser diu que «és 
per treure’s el barret», i que el volunta-
riat és molt necessari. «Cadascú po-
sa el seu granet de sorra en allò que 
sap i en allò que li agrada», conclou 
la Roser.

Un cop comptabilitzats els sobres i 
cartells, l’Alfredo s’encarrega d’empa-
quetar-los i col·locar-los-hi l’adreça de 
destí. L’Alfredo és arquitecte i fa tres 
anys que és voluntari. Afirma que se’n 
va fer arran de conèixer el bisbe Sebas-
tià Taltavull, i en preguntar-li perquè 
col·labora amb Càritas, indica que és 
agradable estar envoltat de gent 
compromesa a favor dels més po-
bres.

Finalment, en Rafael és l’encarregat 
de classificar els paquets que ha prepa-
rat l’Alfredo en funció de la zona de la 
diòcesi a la qual van destinats. En Ra fael 
va fer-se voluntari en jubilar-se, i ens 
explica que durant la seva vida laboral 
s’ha dedicat a la logística. «A més d’a-
questa acció, també ajudo un cop al 
mes al despatx de Càritas situat a la 
Zona Franca», exposa.

Gràcies a la tasca de tots ells, la cam-
panya de Corpus és possible. Gràcies al 
compromís del voluntari i del donant, 
la millora del món és una realitat.

 Fem-ho possible!

Text i fotografia de Jordi Julià Sala-Bellsolell


