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Càritas Barcelona alerta de l’impacte profund i sostingut de la crisi de la 
COVID-19 en les persones que acompanya 

 
 Càritas ha destinat més d’un milió d’euros en ajudes econòmiques per aliments i 1,8 milions 

d’euros en habitatge des de l’inici de la pandèmia  
 

 7 de cada 10 persones ateses per Càritas viu situacions molt fràgils davant el mercat laboral 
 

 1 de cada 5 llars ateses per Càritas (7.600 persones) viuen sense ingressos, i un 63% de les llars 
es troben en situació de pobresa severa 

 
Barcelona, 16 de desembre de 2020 – “La crisi de la COVID-19 no ha fet més que 
agreujar els dèficits i les mancances que ja observàvem durant el 2019”. Així ha iniciat la 
seva intervenció Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Durant la 
tradicional Roda de Premsa de Nadal de Càritas Barcelona i en presència del Cardenal Arquebisbe 
Mons. Joan Josep Omella, Busquets ha indicat que ja es venia d’una desigualtat creixent, i que 
en els darrers anys les famílies ateses per Càritas Barcelona no han deixat d’augmentar.  
 
El director de l’entitat ha admès que la COVID-19 ha posat a prova a les entitats socials, i que això 
es demostra amb les dades de previsió de tancament de 2020. “Càritas Barcelona arriba al mes 
de desembre amb 19.380 persones ateses pels serveis de primera resposta a la COVID-
19, el doble que el mateix període de l’any anterior”, ha indicat. Així mateix, Busquets ha 
explicat que Càritas s’ha vist en la necessitat de triplicar les ajudes econòmiques 
d’alimentació entre abril i desembre respecte al mateix període de l’any passat, 
destinant més d’un milió d’euros, i duplicant les ajudes d’habitatge, amb un import d’1,8 
milions d’euros. “Més del 70% dels recursos destinats a l’habitatge han servit per pagar habitacions 
de relloguer. Són moltes les famílies que no podran viure les festes de Nadal amb la seguretat d’una 
llar. Això té uns efectes emocionals molt intensos, sobretot pels infants, i reiterem una vegada més 
que calen polítiques valentes que puguin garantir una llar digna per totes aquestes persones”, ha 
advertit. 
 
La COVID-19: Seqüeles profundes que augmenten la fragilitat 
 
Seguidament ha estat el torn de Miriam Feu, cap d’anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de 
Barcelona. Feu ha sigut l’encarregada de presentar les principals conclusions de l’informe Impacte de 
la COVID-19 en les llars ateses per Càritas (2a onada 2020), que s’ha elaborat a partir d’enquestes a 
534 llars ateses per Càritas BCN realitzades durant el mes d’octubre, i sobre les mateixes llars a les 
quals s’havia preguntat per la seva situació durant el mes de maig. 
 
Feu ha destacat algunes de les principals dades de l’informe, posant el focus en la precarietat laboral 
que ha generat la paralització de bona part dels sectors econòmics. “7 de cada 10 persones ateses 
per Càritas viu situacions molt fràgils davant el mercat laboral, sense feina o amb feines 
molt precàries dins l’economia informal”, ha apuntat. Així mateix, ha advertit que emergeixen 
noves formes de precarietat laboral, atès que un 64% de les persones  assumeixen majors riscos 
d’exposició davant la malaltia i un 69% tindrien moltes dificultats per passar una quarantena, ja que 
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serien acomiadades o perdrien els ingressos. “Les persones que treballen sense contracte no 
només no poden protegir-se de la COVID-19, sinó que s’han d’exposar diàriament per 
tal de mantenir la seva feina”, ha exposat la cap d’anàlisi social.  
 
Feu ha destacat que 7.600 persones ateses per Càritas BCN viuen en llars sense 
ingressos (1 de cada 5), i que el 63% de les llars ateses es troben en situació de pobresa 
severa, més de 15 punts per sobre la situació abans de la Covid-19. D’altra banda, ha advertit 
que la bretxa digital s’ha convertit en un factor d’exclusió social. “El 43,1% de les llars ateses per 
Càritas no tenen connexió a internet, dispositiu electrònic o habilitats per utilitzar-los. Ens preocupa 
l’augment de les desigualtats d’oportunitats per a la infància i l’adolescència, amb un 13% de les 
famílies amb menors que no han passat de curs, l’han abandonat o han abandonat el sistema educatiu. 
Són 2.000 menors que viuen històries de risc de fracàs escolar, influïts per la situació de major 
dificultat que estan vivint les seves famílies”, ha indicat. 
 
Malgrat la situació, Miriam Feu ha destacat que un 93% de les famílies veuen amb esperança el futur. 
“Seguirem acompanyant les famílies que han patit amb major intensitat la crisi de la 
COVID-19. Calen polítiques públiques valentes que evitin que les seqüeles que està 
deixant la crisi en les persones en situació de major vulnerabilitat es converteixin en 
permanents”, ha conclòs. 
 
Bon Nadal, però per a tothom 
 
El director de Càritas ha estat l’encarregat de fer una sèrie de peticions a l’administració, indicant 
que no cal dedicar grans esforços a repensar propostes que ja existeixen, sinó esforçar-
se en la seva implementació. “Estem a prop d’unes eleccions al Parlament de Catalunya. Cal que 
el pròxim Govern de la Generalitat miri a Europa, i que treballi en aquelles iniciatives que ja 
existeixen, com la Carta Social Europea o implementar el Pilar Europeu dels Drets Socials. Ara és 
més necessari que mai un pacte de tots els agents polítics per sumar esforços. Garantint el dret a 
una vida digna, al treball decent, a l’habitatge i a la vida en família, en unes condicions de salut òptimes 
i amb unes xarxes socials fortes, on la pertinença a la comunitat sigui un dels eixos vertebradors”, 
ha afirmat. En aquest sentit, Busquets ha explicat que Càritas ha acompanyat a gairebé 
200 persones en la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital, però que fins avui, i després de 
gairebé mig any, cap d’elles ha obtingut resposta per part de l’administració. 
 
Finalment, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona i president de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan 
Josep Omella, ha estat l’encarregat de cloure la Roda de Premsa. Omella ha demanat treballar per 
un 2021 lluminós, que pugui ser el far d’esperança per totes aquelles persones que durant el 2020 
s’han abocat a la desesperança i a la foscor. Per fer-ho, Omella ha defensat que cal l’esforç de tothom, 
i ha fet una apel·lació directa a les forces polítiques per tal que treballin plegades per 
trobar solucions a la pandèmia.  
 
“Com a Església, estarem al costat de les persones més febles. Per fer-ho, és imprescindible continuar 
comptant amb el suport de tantes i tantes persones que ens han acompanyat durant el 2020: socis, 
donants, empreses, voluntariat, parròquies, arxiprestat i tantes i tantes persones que fan que Càritas 
pugui continuar treballant pels més febles de la nostra societat”, ha indicat tot recordant que la 
col·lecta de les parròquies d’aquest diumenge anirà destinada a Càritas. 
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Així mateix, Omella ha volgut fer una reflexió sobre Nadal, destacant que aquestes seran unes festes 
que viurem amb més senzillesa i més lluny dels qui estimem. Tot i això, l’arquebisbe de Barcelona ha 
demanat que la ciutadania s’apropi a la humilitat i condicions amb la que nasqués Jesús. “Maria i Josep 
faixaren a Jesús amb bolquers, i el posaren en una menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a la 
sala de l’hostal. Que els moments difícils ens ajudin a viure Nadal com un moment d’escalf i d’amor. 
Desitjo que aquest sigui un Bon Nadal, però per tothom”, ha conclòs el Cardenal en 
referència a la campanya de Nadal de Càritas. 
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