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L’any 2016, el papa Francesc afirmava davant la 
Conferència Internacional de les Associacions d’Em-
presaris Catòlics (UNIAPAC) que «les empreses no 
han d’existir per guanyar diners, encara que els di-
ners serveixin per mesurar els seus resultats» 
sinó que «les empreses han d’existir per servir». 
Fidels a les reflexions del papa Francesc, des de 
Càritas Diocesana de Barcelona treballem per es-
tablir aliances amb empreses i entitats perquè ens 
acompanyin en la construcció d’una societat més 
justa. Actualment, més de 670 Entitats amb Cor 
col·laboren amb nosaltres, i gràcies a escoles, em-
preses, clubs esportius o universitats, aconse-

guim que en la lluita contra la pobresa i l’exclu-
sió social hi participin cada vegada més persones 
i organitzacions. 

En aquest Full Dominical trobareu alguns exem-
ples de com es concreta la col·laboració entre les 
entitats que ens donen suport i Càritas. La Cin-
thia, per exemple, començarà a treballar com a 
infermera gràcies a Feina amb Cor, un projec-
te de Càritas que prepara a les persones per tro-
bar una feina i superar amb èxit un procés de 
selecció. D’altra banda, amb l’ajuda de perso-
nes voluntàries com la Chufa aconseguim que 
molts infants i joves siguin sensibles a les proble-
màtiques socials que els envolten. Tots som Cà-
ritas, i tots podem aportar el nostre granet de 
sorra.

Vull aprofitar aquestes línies per recordar-vos 
que la crisi no s’ha acabat. Durant el 2017 Càritas 
Diocesana de Barcelona va atendre 22.635 per-

sones, i com diu el lema de la nostra darrera cam-
panya, no ens hi conformem. La precarietat la-
boral o els problemes d’accés a l’habitatge són 
una realitat que ens interpel·la diàriament, i per 
aquest motiu cal seguir treballant per les perso-
nes que més ho necessiten, siguin d’on siguin i 
vinguin d’on vinguin.

No voldria finalitzar aquest escrit sense donar 
les gràcies a Mn. Salvador Bacardit per tants anys 
de servei com a delegat episcopal de Càritas Dio-
cesana de Barcelona. Mn. Bacardit va dir fa uns 
anys que a vegades la gent confiava més en Cà-
ritas que en l’Església, i que calia trencar aques-
ta dissociació treballant per una Església pobra al 
servei dels pobres. Gràcies a la bona feina de mol-
ta gent, entre ells de Mn. Bacardit, podem dir que 
remem juntes i amb més empenta que mai per 
erradicar la pobresa a casa nostra.

Moltes gràcies per ajudar-nos a ajudar.
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Memòria 2017

Persones que reben l’impacte 

de les Entitats amb Cor

Al llarg de 2017 hem atès 22.635 persones en els 401 projectes diocesans que 
duem a terme a la diòcesi i 73.676 més a les 170 Càritas parroquials i arxiprestals.

Comptem amb 7.677 socis i donants i 670 Entitats amb Cor 
que ens donen suport i hem disposat de 22 milions d’euros.

Tipus de col·laboracions

ECONÒMIC

ALIMENTS
XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ/SOCIALS

INSERCIÓ LABORAL
ENTRADES D’OCI I CULTURA

FESTA DE LA GENT GRAN
HIGIENE

PARAMENT DE LA LLAR

PUERICULTURA

MATERIAL ESCOLAR

ACOMPANYAMENT GENT GRAN

PRESTACIÓ DE SERVEIS

ACTIVITATS ESPORTIVES SOLIDÀRIES

TAULA RODONA BONES PRÀCTIQUES RSC

MOBILIARI

ALTRES

ESTADES ESPORTIVES ESTIU

TROBADA ANUAL ESCOLES AMB COR

DIFUSIÓ ACTIVITATS DE CÀRITAS

Tipus d’entitats col·laboradores

8.977 persones

ESCOLES AMB COR
4.121

UNIVERSITATS
1.993

CULTURA
1.492

EMPRESES
AMB COR

1.127

CLUBS
223

FUNDACIONS
21

EMPRESES AMB COR  
62%

CULTURA
7%

CLUBS 
8%

ESCOLES AMB COR
13% 

FUNDACIONS
6%

UNIVERSITATS
4%

670
Entitats amb Cor
Més de

MEMÒRIA 2017

Les difi cultats per regularitzar la situació 

administrativa, la precarietat laboral, l’habitatge 

insegur i els ingressos insufi cients són els principals 

obstacles per una vida digna. Són situacions que 

repercuteixen en la salut i el benestar i acaben 

cronifi cant la vulnerabilitat.

 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

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

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

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

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

La pobresa es cronifica: 

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

 44% 
de les llars ateses 
tenen infants

 17% de les llars ateses 
 són «monomarentals»
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Càritas Diocesana de BarcelonaReportatge i entrevista

Avui és un bon dia per la Cinthia. L’han fet fixa com a 
infermera, i ho ha aconseguit gràcies al seu esforç 
i a l’acompanyament del projecte de Càritas Dioce-
sana de Barcelona «Feina amb Cor». Com ella, més 
de 3.500 persones ja han trobat feina, i volem com-
partir amb vosaltres el seu testimoni de superació 
personal.

La Cinthia té 36 anys i és originària de Bolívia. Llicen-
ciada en infermeria, l’any 2005 va arribar a Barcelo na 
buscant noves oportunitats. Els inicis van ser com-
plicats: no tenia regularitzada la seva situació, treba-
llava en l’economia submergida i compartia pis amb 
cinc persones més. En aquesta situació, la Cinthia es 
feia càrrec de la seva filla tota sola, i va decidir que 
calia millorar les seves expectatives laborals. «Si vaig 
decidir criar la meva filla, era per responsabi lit zar-me 
d’ella i oferir-li una vida millor», afirma convençuda.

Malgrat la seva empenta, la Cinthia no sabia com 
començar a cercar una nova feina, i fou en aquest 
moment que una de les persones amb les quals 

Maria Teresa «Chufa» Muntañola és historiadora. Va 
fer de mestre durant uns anys i ha dedicat bona part 
de la seva vida laboral al món del tenis. L’any 2013 
va iniciar-se com a voluntària de Càritas Diocesana de 
Barcelona, i actualment és coordinadora del progra-
ma Escoles amb Cor - Educació en valors, programa 
que agrupa les escoles que col·laboren amb Càritas.

 Per quina raó vas decidir ser voluntària de Càritas?
La decisió de fer-me voluntària va ser personal. Soc 
una persona creient, i després de molts anys de vida 
laboral vaig pensar que seria bo retornar a la socie tat 
tot allò que havia rebut.

  Ets la coordinadora d’Escoles amb Cor - Educació 
en valors, en què consisteix aquest projecte?

Des d’Escoles amb Cor - Educació en valors establim 
contactes i relacions amb escoles amb l’objectiu de 
sensibilitzar el seu alumnat. La sensibilització a través 
de les xerrades és prioritària, però un cop rea litzada la 
sensibilització, ens preguntem: què podem fer més?, 
com poden col·laborar les escoles amb l’acció social 
de Càritas? En aquest sentit, oferim diverses activi-
tats que les escoles poden fer al llarg del curs per 
apropar l’alumnat a les necessitats socials de les per-
sones que Càritas acull i acompanya.

  Com beneficia a l’alumnat la col·laboració amb 
Càritas?

Per a l’escola i els seus alumnes pot ser una opor-
tunitat. Col·laborar amb Càritas significa compromís 

de canvi amb la societat, combatre les desigualtats 
socials i estar al costat de les persones més vulne-
rables. Col·laborar amb Càritas fomenta valors com 
la solidaritat, i fa que els alumnes consolidin una 
sensibilitat centrada a estar al costat de les perso-
nes que més ho necessiten.

  Què diries a una escola que estigui pensant a col ·
laborar amb Càritas?

Li diria que és una oportunitat, que és un win-win. Cà-
ri tas guanya perquè compta amb una nova col·labo -
ració i pot sensibilitzar que és un dels seus grans 
objectius, i l’escola també guanya perquè els seus alum-
nes coneixeran i rebran informació sobre que hi ha 
realitats diferents de la seva a la mateixa ciutat de 
Barcelona. Càritas és una entitat meravellosa i serio-
sa, que inspira confiança, anima i proposa a les es-
coles aportar el seu granet de sorra per fer una so-
cietat millor.

Un exemple d’aquest win-win és la Festa Interge-
neracional de Primavera. En aquesta festa posem 
en comú els alumnes de les escoles amb persones 
grans que reben algun tipus d’ajuda per part de Càri-
tas. Proposem als alumnes que escriguin poemes, 
que serveixin el catering de la festa, que facin repre-
sentacions, balls, treballs manuals, etc. La gent gran 
agraeix de tot cor els regals que els joves han elabo-
rat per a ells. Ajudant Càritas els alumnes se senten 
útils, i això és molt important.

  Sempre dius que, ara, treballes per Càritas. Quina 
valoració fas dels anys que portes com a voluntà  -
ria?

Càritas és gairebé com una feina per a mi. M’ho he pres 
amb molta il·lusió, intentant aportar el millor de mi 
mateixa. Ser voluntària de Càritas et dona més que 
allò que dones. Et permet veure altres realitats de la 
vida i sortir de la bombolla en què vivim. En defini ti -
va, Càritas és sentiment de servei i agraïment.

compartia pis li va recomanar que anés a Càritas, 
que allà podrien ajudar-la. Així és com al maig d’a quest 
mateix any, la Cinthia va conèixer Feina amb Cor, 
un projecte de Càritas Diocesana de Barcelona que 
acull i acompanya les persones perquè millorin les 
seves oportunitats laborals i puguin trobar una feina.

A Feina amb Cor, la Cinthia ha après a elaborar un 
currículum, conèixer les eines per enviar-lo a les em-
preses i captar l’atenció dels responsables de Recur-
sos Humans. «A Feina amb Cor han tingut molta pa-
ciència amb mi i m’han orientat en tot el procés per 
trobar la feina on soc ara», indica.

Després d’un bon treball en equip i molt d’esforç, 
la Cinthia va rebre una oferta de feina de substitució 
com a infermera per tenir cura de persones grans i 
finalment l’han fet fixa. «Demà començo a treballar, 
estic molt il·lusionada», ens explica.

En acomiadar-nos, ens diu que ho posarà tot de la 
seva part perquè la feina li vagi bé. «Pujar una filla to-
ta sola és difícil, però continuaré tirant endavant com 
sempre he fet. Soc perseverant», conclou.

«Pujar una filla tota sola és difícil, 
però tiraré endavant. Soc perseverant»

«Càritas és sentiment de servei i agraïment»

Text i fotografia Jordi Julià Sala-Bellsolell

Text J.J. Sala-Bellsolell / Fotografia: Albert Escuder

Entrevista amb Maria Teresa «Chufa» Muntañola, coordinadora d’Escoles amb Cor - Educació amb valors

La Cinthia en un moment de l’entrevista a la rambla de Gui-
púscoa de Barcelona

Chufa Muntañola i Pilar Clarasó, Directora Titular de l’Escola 
Sagrat Cor de Sarrià, durant un moment de l’entrevista
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Agraïments

Gràcies per tant, Salvador
El passat 3 de setembre es va fer efectiu el nomena-
ment del diaca Josep Matías com a nou delegat epis-
copal de Càritas Diocesana de Barcelona. En Josep 
Matías pren el relleu a Mn. Salvador Bacardit, que 
després de molts anys de bon servei i dedicació a Cà-
ritas Diocesana de Barcelona, ocupa noves responsa-
bilitats a l’Arquebisbat de Barcelona.

Mn. Salvador Bacardit ha estat més de vint anys 
delegat episcopal de Càritas, i volem fer-li un agraï-
ment especial pel seu compromís amb la nostra enti-
tat. A Xile, on va estar alguns anys com a missioner, 
li deien «padre constructor». Sens dubte, a Càritas 
ha construït també, no pedres però sí persones. Per a 
Mn. Bacardit, Càritas és sinònim de viure la realitat 
de les comunitats parroquials i dels barris en comu-
nió amb el voluntariat de Càritas. Aquesta proximitat 
li ha permès viure situacions de preocupació i d’es-
perança amb moltes persones que, dia a dia, posen 
en pràctica el missatge de Jesús. «Cal practicar la fra -
ternitat en les nostres accions per fer un món mi-
llor», ha afirmat en nombroses ocasions en Salvador. 
Ens sentim profundament agraïts pel seu servei a Cà-
ritas, que sempre ha dut a terme amb sensibilitat i dis-
cre ció.

Finalment, aprofitem aquest espai per informar que 
amb el nou organigrama de l’Arquebisbat de Barcelo-
na, Càritas Diocesana de Barcelona s’integra dins de 
la Delegació de Pastoral Social i Caritativa, encomana-
da a Mn. Joan Costa. Des d’ara, ens posem al seu ser-
vei i ens comprometem a caminar plegats en favor de 
la justícia social.

T’agradaria ser una Entitat amb Cor? 
T’agradaria col·laborar amb Càritas?
Uneix-te a la transformació social!

  Facilita la incorporació al mercat laboral de 
les persones ateses per Càri tas.
  Fes una donació en espècie o presta un ser-
vei de manera gratuïta. 
  Aposta pel microfinançament a través de l’eu-
ro solidari o accions de teaming.
  Organitza un esdeveniment a benefici de Cà-
ritas. 
  Sensibilitza a través dels mitjans de comu ni-
cació interns i externs de l’empresa o l’entit at. 
  Promou el voluntariat corporatiu. 
  Fes una aportació econòmica puntual o pe-
riòdica (fent-te entitat sòcia). Núm. compte: 
ES85-2100-0965-5002-0011-0175 

Se t’acut alguna manera més 
de col·laborar? Parlem-ne! 

Tel. 93 566 50 55 
entitatsambcor@caritas.barcelona

GRÀCIES!
Amb vosaltres pot ser possible,
sense vosaltres és impossible!


