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UNA FERIDA
QUE NO CICATRITZA
La desigualtat és una ferida oberta que no cicatritza, una ferida
profunda i més gran que a la resta de països del nostre entorn. Colpeja els
més vulnerables i ens alerta de les dificultats estructurals del nostre model
socioeconòmic (model distributiu dèbil, dificultats per generar ocupació
estable, salaris baixos, baixa protecció social, emergència habitacional…).

Durant el 2018, Càritas va atendre 13.225 llars, on hi
viuen 28.080 persones. A través de les persones voluntàries de les Càritas parroquials i arxiprestals s’han atès
62.845 persones.

on hi
viuen
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El 2018...

5.923 persones han rebut
ajudes econòmiques

2.539 persones han participat en cursos de formació

2.395 persones provinents
de països en conflicte
han estat ateses

348 pisos unifamiliars amb
suport s’han posat a disposició
de les famílies en situació de
vulnerabilitat

1.072 persones han estat
acompanyades per tal de regularitzar la seva situació administrativa pel servei d’assessoria
jurídica d’estrangeria

1.414 persones
han trobat feina

487 persones han rebut
atenció psicològica

241 persones en residències
per a la gent gran han rebut
visites de voluntaris

Mitjançant els ajuts econòmics,
la mediació, els pisos compartits
i unifamiliars i els centres residencials, s’ha evitat que 3.484
persones es quedin al carrer

62.845
persones
a Càritas
parroquials

Des del 2007, Càritas ha multiplicat per quatre les ajudes econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques, fins
a 4 milions d’euros.

Principals perfils atesos durant el 2018 per Càritas Diocesana de Barcelona
EL

78%DE LES PERSONES ATESES EN

EDAT DE TREBALLAR ES TROBA A L’ATUR
EL

16%DE LES PERSONES ATESES EN EDAT DE

TREBALLAR TÉ FEINA (QUE SEMPRE ÉS PRECÀRIA)

AL

39% DE LES LLARS

EL

PERSONES GRANS

ATESES HI HA INFANTS
EL

68% DE LES

ATESES VIUEN SOLES

15% DE LES LLARS ATESES

I EL

70% SÓN DONES

SÓN MONOPARENTALS

2.395 PERSONES HAN PARTICIPAT
DELS 2.913 SERVEIS
PRESTATS PEL PROGRAMA DE
FAMÍLIES I INFÀNCIA

EL PROGRAMA DE GENT GRAN

7.215 PERSONES HAN PARTICIPAT EN ALGUNS
DELS 14.029 SERVEIS PRESTATS PEL PROGRAMA

GRANS AMB LA PRESTACIÓ

DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

DE

HA ATÈS A

828 PERSONES

1.000 SERVEIS

23 de juny de 2019 full dominical

església arxidiocesana de barcelona

Memòria 2018

Pàg. 5

Càritas Diocesana de Barcelona

INFORMACIÓ ECONÒMICA

(milers d’€)

ORIGEN

2018

APLICACIÓ DELS RECURSOS

2018

FONTS PRIVADES
Socis i donants (persones físiques)
Campanyes
Aplicació de donatius i herències
Entitats amb cor (institucions privades)
Prestacions de serveis i altres
Aportacions usuaris
Donacions per a emergències internacionals

18.566
3.429
1.841
8.522
2.732
1.875
149
18

ACCIÓ SOCIAL
Atenció social
Emergències internacionals
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa”

18.173
18.151
18
4

ALTRES
Dinamització i acompanyament del voluntariat
Comunicació i sensibilització
Administració i gestió

4.276
337
944
2.995

SUBVENCIONS PÚBLIQUES
Generalitat de Catalunya - Convocatòria ordinària
Aportacions IRPF aplicades a l’acció social
Ajuntaments i Diputació

3.533
777
1.298
1.458

TOTAL APLICACIONS

22.449

RESULTAT

-280

ALTRES FONTS
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa”
Aportacions en espècie – magatzem central

70
4
66

TOTAL DE RECURSOS GESTIONATS

22.169

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

ORIGEN DELS RECURSOS

16%

84%

Fonts privades

Subvencions públiques

APLICACIÓ DELS RECURSOS
13%
4%
2%

Atenció social
Comunicació i sensibilització
Dinamització i acompayament del voluntariat
Administració i gestió

81%

DIÒCESI DE BARCELONA

Barcelona | 176 projectes

Santa Coloma | 23 projectes

• 7.916 llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona
• 29.274 llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

• 798 llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona
• 107 llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

L’Hospitalet | 27 projectes

Badalona | 52 projectes

• 1.356 llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona
• 3.859 llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

• 1.574 llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona
• 1.178 llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

Cornellà | 16 projectes

Municipis del Maresme | 12 projectes

• 820 llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona i
les Càritas parroquials/arxiprestals

• 279 llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona
• 1.727 llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals
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Creant vincles amb les persones
Text i fotografia de Jordi Julià Sala-Bellsolell

D’esquerra a dreta, la Magdalena, la Maria Teresa, la Mercè, l’Agnieszka i l’Emma, responsables del nou punt d’orientació
laboral de Càritas a la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià

que les persones que orienten s’han trobat tantes portes tancades que estan
molt decaigudes i no creuen en elles mateixes. «Ens diuen que aquest és el primer
lloc on se les escolta, i la nostra tasca és
reforçar la seva autoestima», apunta.
Les voluntàries remarquen que el projecte no és una borsa de treball, sinó

que és un servei per acompanyar la persona a trobar feina. «Moltes persones
ens demanen feina, però sempre els diem
que nosaltres no els donarem feina, sinó que les acompanyarem en el procés
de trobar-ne», afirma la Maria Teresa.
Amb tot, les quatre voluntàries estan
molt satisfetes amb la tasca que duen a

terme des d’aquest projecte, i l’Agnieszka, voluntària i religiosa de les Missioneres Claretianes, creu que el més important és que les persones creïn vincles.
«Sempre demanem a la gent que s’integri, però el primer que hem de fer com a
societat és acostar-nos a ells i acollirlos», conclou l’Agnieszka.


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/SÒCIA 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
ES12 2100 0965 5102 0001 0269 (LA CAIXA)
ES59 0081 0603 0600 0106 2212 (SABADELL ATLÀNTIC)
Si és una empresa: ES85 2100 0965 5002 0011 0175 (LA CAIXA)

ES59 3025 0002 4014 3327 0208 (CAIXA D’ENGINYERS)
ES46 0182 6035 4100 0075 7164 (BBVA)

CODI 156

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:

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.

Edició d’aquest suplement: Càritas Diocesana - Dep. Comunicació Via Laietana 5, entl. 08003 Barcelona - E-mail: infocaritas@caritas.barcelona - Web: www.caritas.barcelona
Dip. legal B. 3028-1958 - Realització: Impresión Offset Derra, s.l.

Des del mes de març, la Parròquia de
Sant Vicenç de Sarrià compta amb un
nou punt d’orientació laboral de Càritas. Per conèixer-lo, hem parlat amb
l’Agnieszka, la Maria Teresa, la Mercè,
la Magdalena i l’Emma; elles són les quatre voluntàries i la referent laboral que
cada dimecres orienten les persones
que truquen a la porta de Càritas.
Apropar l’acció de Càritas al barri
és l’objectiu principal d’aquest nou punt
d’orientació laboral. «Les persones que
venen a la parròquia porten històries
personals molt dures, i el més important
és que se sentin ben rebudes i escoltades», explica l’Emma Batet, referent laboral de Càritas en aquest territori. En
funció de les competències laborals de
les persones que acullen a la parròquia,
les voluntàries les orienten cap als diferents projectes que Càritas ofereix, ja
sigui per aprendre la llengua, millorar les
competències personals, elaborar un currículum, o adquirir eines per trobar feina.
«Les persones que assisteixen en
aquest punt són molt variades —explica
la Magdalena— però en aquest moment
ens trobem a moltes que fugen de països
en conflicte a la cerca d’un futur millor».
La Mercè, infermera i voluntària afegeix

