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2.705 persones voluntàries

llocs de treball amb
199

persones
contractades

llocs de treball amb
222

personal
extern
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Què hem aconseguit?

persones  han 
1.759

trobat feina

infants han rebut
734

reforç escolar

Mitjançant  els ajuts econòmics ,
la mediació, els pisos compartits
i unifamiliars , i els centres 
residencials  s’ha

4.122 persones 
es quedin al carrer

evitat que

Hem donat

en ajudes econòmiques
(53% per habitatge) que 

3,3 milions

han beneficiat
6.998 persones

Quantes llars hem atès?

on viuen16.638 llars ateses
32.729 persones

36% són 

llars amb fills

han vingut53%
per primera
vegada

a les Càritas 
20.693 llars 
ateses
parroquials i arxiprestals

no disposen d’un66%
habitatge digne

+26%

Més informació a  
http://memoria.caritas.barcelona/

x2als nostres serveis d’emergència es multipliquen
Les llars ateses

Crisi COVID-19

Més de  80 punts de 
distribució d’aliments

 

diocesans,  parroquials i arxiprestals

 
després d’un temps de no haver estat ateses

45% llars noves o que

 

retornen a Càritas

es multipliquen x2
per relloguer

x3es multipliquen
per aliments

de les noves demandes són per a

 

84%
alimentació i cobertura
de les necessitats bàsiques

11% per a habitatge

5%altres demandes

Les ajudes econòmiques

 

 

Informació econòmica

milions d’euros en24
recursos
gestionats

7.387
socis i 
donants

fonts83%
privades

aplicat a81%
l’acció social

* Dades auditades per Deloitte

* 

Com hem ajudat?

formació i inserció laboral
10.009 persones ateses -  projectes

famílies i infància
2.429 persones ateses - 76 projectes

gent gran
858 persones  ateses rojectes

migració
1.396 persones  ateses - 4 projectes

sense llar i habitatge
3.016 persones  ateses -  projectes

acollida i acompanyament
26.009 persones ateses -  projectes

ajuda a les necessitats bàsiques
8.075 persones  ateses - projectes

55

- 55 p77

156 44
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Memòria 2019 Càritas Diocesana de Barcelona

Voluntariat en temps d’emergència

En aquests darrers dos mesos són mol-
tes les persones que han decidit fer-
se voluntàries, essent conscients que 
la crisi de la COVID-19 no és només 
sanitària, sinó també econòmica i social. 
Aquest és el cas de l’Ana, l’Ignasi i en Víc-
tor, tres persones que han decidit impli-
car-se amb Càritas en aquestes darreres 
setmanes i que il·lustren com tots i totes  
podem donar un cop de mà en moments 
de màxima dificultat.

«Cal ajudar les persones  
que ho tenen més difícil»

L’Ana i l’Ignasi són matrimoni i van iniciar  
el seu voluntariat a mitjans d’abril. «Vam 
preguntar a Mn. Nino, de la Parròquia de  
Sant Eugeni I Papa, com podíem donar un  
cop de mà i ell ens va dirigir a Càritas», ex- 
pli ca l’Ana. Tant ella com el seu marit afir- 
men estar bé de salut i creuen que ara cal 
ajudar les persones que ho tenen més difí-
cil. En el seu cas, estan participant com a  
voluntaris al DISA (Distribució Solidària 
d’Aliments) de Sant Josep Oriol. Aquest  
punt de distribució d’aliments situat  
a l’Eixample ha vist com les demandes  

Ja són més de 340 els nous voluntaris que han decidit sumar-se a la família de Càritas  
i fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la COVID-19

d’aliments augmentaven setmana re- 
re setmana, i per tant ha hagut d’aug- 
mentar el nombre de voluntaris que podien  
ajudar en la logística del punt de distri - 
bució. «Molts dels voluntaris que nor- 
malment participaven al DISA eren  
majors de 65 anys i, complint les indi - 
ca cions sanitàries, han hagut de que- 
dar-se a casa», explica la Núria Gispert,  
voluntària i coordinadora del DISA. Tan-
mateix, la Núria es mostra agraïda, ja que  
amb les noves incorporacions com les de  

l’Ana i l’Ignasi poden donar resposta a la  
creixent demanda de productes de primera  
necessitat que s’està produint a Barcelona.

«Els joves hem d’implicar-nos»

«Molts dels voluntaris de Càritas són  
persones més grans, i jo puc ajudar 
sense posar la meva vida en risc». 
Així ho explica en Víctor, un nou volunta ri 
de Càri tas que des de mitjans d’abril està  
donant un cop de mà al DISA de Sagra- 
da Família. Aquest jove buscava la manera  
de ser útil en aquests moments d’emer-
gència i un dia va rebre un WhatsApp des  
de l’agrupament escolta en què participa.  
«La tasca que faig em fa sentir bé i m’està 
agradant. Si no, potser m’hauria estat 
a casa, com molts dels joves que ara 
no poden anar a l’escola o a la uni- 
versitat», explica. En Víctor participa set- 
manalment al DISA de Sagrada Família,  
i la seva tasca consisteix a carregar els ali - 
ments al cotxe i portar-los als domicilis 
d’aquelles persones que, o bé perquè són 
grans, o bé perquè són col·lectiu de risc, 
no poden venir a buscar els aliments al 
punt de distribució. «És molt gratificant 

portar aquests productes a les persones 
que ho necessiten. Les persones estan  
molt agraïdes per la feina que fem i  
només amb un somriure veus que el  
teu voluntariat val la pena.»
  Aquestes són algunes de les històries dels  
més de 340 voluntaris que han decidit im- 
plicar-se en la feina de Càritas Diocesana de  
Barcelona durant la COVID-19. Si tu tam- 
bé vols fer voluntariat o coneixes algú que  
vol ajudar-nos, visita la nostra pàgina web  
www.caritas.barcelona i informa-te’n.

Text i fotografies de Jordi Julià Sala-Bellsolell
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L’Ignasi i l’Ana

Víctor:
Envieu-nos la butlleta emplenada a: 
Càritas Diocesana de Barcelona - Plaça Nova, 1 - 08002 Barcelona

També podeu escanejar la butlleta i fer-nos-la arribar a:
infocaritas@caritas.barcelona

Domiciliació bancària:

Titular del compte

Figura a la libreta, talonari o extracte del banc o caixa

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 ens demani i de mantenir-lo/la informat/ada dels nostres projectes i de les nostres activitats. Només cedirem 
dades quan ho exigeixi una llei o bé, ho demani una autoritat en compliment de les seves funcions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició, a la limitació del tractament, a la portabilitat, a objectar sobre decisions individuals 
auto matitzades adreçant un correu a infocaritas@caritas.barcelona, fent constar el dret que vol exercir, o bé, pot exercir-los personalment adreçant-se a Via Laietana, núm. 5, entresòl, 08003 Barcelona.

Una altra quantitat:                  € 

200€ 150€ 100€

Per a que una família
de 5 persones pugui 

menjar durant una 
setmana.

Per oferir un àpat 
diari a 4 persones 
durant una setmana.

Per oferir un àpat diari 
a 1 persona vulnerable 
en un menjador social 

durant un mes.

Vull col·laborar amb Càritas Barcelona aportant:

15
6

A càrrec de la targeta:

Número de targeta

Caducitat: mes-any Signatura del titular

Transferència bancària al compte d’emergència COVID-19:

ES83 2100 5000 5002 0022 7591

Adjunto un xec a nom de Càritas Diocesana de Barcelona. 
Si us plau, indiqui les seves dades personals en el xec.

Si us plau, indiqui les seves dades personals en el motiu de la transferència i  
adjunti el comprovant que li facilitarà el banc.

Data d’ingrés:


