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Aplanar la corba de la pobresa
Un 53% de les famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona no tenen feina, 

amb un augment de 13 punts percentuals des de l’inici de la crisi

Text de Jordi Julià Sala-Bellsolell | Fotografies de Mingo Venero / Pepe Navarro / Dani Codina

«Soc una treballadora incansable, i no m’a -
grada demanar. És la primera vegada que 
necessito l’ajuda de Càritas».  Així descriu 
la seva situació la Melina, una de les 246 perso-
nes que mensualment recull un lot d’aliments a 
la Parròquia de Santa Tecla, situada al barri de Les 
Corts. La Melina era agent immobiliària, però ar-
ran de la crisi de la Covid-19 va quedar-se sen-
se feina. «Està tot aturat, el mercat no es mou i no 
trobo feina. Soc mare soltera i no sé com fer-
m’ho per pagar el lloguer de l’habitació on 
visc», afirma angoixada.

En Mario també es troba en una situació si-
milar. Treballava en uns grans magatzems, però 
amb la Covid-19 no li van renovar el contracte 
i ara està cercant feina. «Mai havia necessitat l’aju-
da de Càritas.  Amb la Covid-19 és complicat tro-
bar alguna feineta, i moltes entrevistes s’anul·len 
per la situació», explica. «Necessitem tenir 
esperança, si no què ens queda?», diu en 
Mario després de recollir un lot de menjar.

Seqüeles profundes 
que augmenten la fragilitat
«Un context de crisi com el que ha generat la 
Covid-19 té uns impactes desiguals en la pobla-
ció, i són precisament les persones més vul-
nerables les que ho pateixen de manera 
més intensa», explica Miriam Feu, cap d’anàli si 

social i incidència de Càritas Diocesana de Bar-
celona.

Feu fa una diagnosi de la situació a partir de l’in-
forme «Impacte la crisi de la Covid-19 en les llars 
ateses per Càritas Diocesana de Barcelona (sego-
na onada)», que l’entitat ha elaborat a partir de 
534 entrevistes realitzades a famílies ateses per 

Càritas Diocesana de Barcelona, entre el 7 d’oc-
tubre i el 6 de novembre.

L’informe destaca que més de la meitat de 
les llars ateses per Càritas no tenen feina, 
i que gairebé 2 de cada 10 treballen en l’e-
conomia informal. La major precarietat es re-
laciona amb el fet que el 19% de les famílies es tro-

Més del 50% de les famílies ateses mai havien necessitat l’ajuda de Càritas
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Evolució de la situació laboral de les persones en edat de treballar 
que viuen a les llars ateses per Càritas Barcelona

(febrer-setembre de 2020)
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bin sense cap ingrés. «Viure amb 0 € significa es-
tar totalment desprotegit. Gairebé un 40% de les 
famílies que atenem no han pogut pagar el mate-
rial escolar necessari per iniciar el curs, i un 28% 
s’han vist obligades a buscar una llar a un preu més 
reduït», destaca la cap d’anàlisi social i incidència.

La vulnerabilitat de les famílies es manifesta en 
tots els àmbits de la seva vida. Més de la mei-
tat de les llars tenen dificultats per portar 
una alimentació adequada, i gairebé una de 
cada tres llars no pot pagar els medica-
ments que necessita. «Les llars mostren es-
pecial preocupació per mantenir l’habitatge: un 
45% no pot fer front a les despeses de subminis-
traments o d’allotjament.  A més a més, la bretxa 
digital emergeix com a factor d’exclusió: un 43% 
de les llars ateses es troba en “apagada tecnolò-
gica”: bé no té connexió a internet, bé no té dis-
positiu, bé no té les habilitats necessàries.» 

En aquest context, els serveis de primera res-
posta de Càritas Diocesana de Barcelona han atès 
més de 19.000 persones entre l’abril i el desem-
bre, el doble que el mateix període de l’any pas-
sat. D’aquestes, més del 50% mai havien sol·lici tat 
l’ajuda de Càritas. «Més de la meitat de les per-
sones que acompanyem des de Càritas viuen 
amb por per la situació que dibuixa la Covid-19.  
Amb tot, 9 de cada 10 veuen el futur amb es pe-
rança, i des de Càritas volem continuar acom-
panyant- les perquè puguin assolir els seus objec-
tius», con clou.

Bon Nadal. Però per a tothom

Com ja és tradicional, les deu Càritas amb seu 
a Catalunya han sumat esforços, impulsant una 
nova campanya de Nadal.  Amb el lema «Bon 
Nadal. Però per a tothom», Càritas vol garan-
tir que les persones que acompanya gau-
deixin d’unes bones festes, independent-
ment de la seva situació econòmica i social. 
«Aquest ha estat un any molt dur per a 
tothom, especialment per a aquelles per-
sones que ho han perdut tot», detalla el 
director de Càritas Diocesana de Barcelona, Sal-
vador Busquets, qui recorda que al setembre 
Càritas Barcelona va esgotar tot el pres-
supost de 2020 que tenia destinat a cobrir 
les necessitats bàsiques com l’alimenta-
 ció o les despeses relacionades amb l’habi -
tat ge. 

«L’ajuda de la ciutadania ha estat impres-
cindible per fer front a aquests mesos de 
pandèmia, i hem de donar-los les gràcies.  
Amb tot, continuem necessitant el suport 
de la gent. Cal continuar ajudant les fa-
mílies i aconseguir que la il·lusió i l’es-
perança de Nadal arribi a totes les llars», 
conclou el director de Càritas Diocesana de Bar-
celona.

Fes-ho possible, cada gest compta.Malgrat la incertesa del moment, les famílies veuen el futur amb esperança
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Un 40% de les famílies ateses per Càritas Barcelona no han pogut pagar el material escolar 
necessari per iniciar el curs
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«Vaig estar a la cua per demanar 
menjar. Ara soc voluntària»

A les pàgines anteriors hem conegut persones que reben el suport 
de la Parròquia de Santa Tecla. Però, qui hi ha darrere de la feina desinteressada 

que mensualment es fa des d’aquest rebost del barri de Les Corts?

Text i fotografia de Jordi Julià Sala-Bellsolell

L’Aurora fa cinc anys que és la coordinadora del punt 
de repartiment d’a liments de la Parròquia de Santa Tecla 
i en fa deu que n’és voluntària. «Vaig començar donant 
suport administratiu. El voluntariat m’ha agradat sem-
pre, i a més puc dur-lo a terme a prop de casa meva», 
explica. Tot i ser la coordinadora, recalca que el fun-
cionament d’aquest punt és feina de tots, i posa 
en valor la tasca de les quinze persones voluntà-
ries que durant el primer dimecres i dijous de cada mes 
s’encarreguen de repartir els aliments a les persones del 
barri que més ho necessiten. «Abans de la Covid-19 
ateníem unes 70 o 80 famílies, ara en són 116», in-
dica l’Aurora. Els voluntaris de la parròquia afirmen que 
les famílies que reben l’ajuda d’aquesta parròquia han 
canviat molt, i que ara sobretot són persones afecta-
des per ERTOS o que han perdut la feina d’un dia 
per l’altre.

Un voluntariat compromès

Quan una persona arriba a la parròquia, la Mercè és l’en-
carregada de confirmar si està a la llista i comunicar la quan-

titat d’aliments que ha de rebre. «Tenia clar que quan em 
jubilés volia ser voluntària, i ara ja fa quatre anys que en 
soc», explica.  A més de rebre les persones a l’entrada, és 

l’encarregada de trucar-les i donar-los cita prèvia. «Si la 
perso na sap prèviament l’hora a la qual ha de ve -
nir no es generen cues a l’exterior. És un sistema 
que dignifica i evita les aglomeracions», indica.  
Aquesta voluntària considera que el voluntariat l’ha can-
viada, i admet que l’omple molt més que la feina que feia 
abans. «No tornaria enrere, vaig prendre una bona 
decisió en fer-me voluntària i espero continuar- 
hi molts anys més», conclou.

Durant la visita, també trobem la Conchi, que fa 22 
anys que és voluntària, i el Pablo, que en fa 9.  Ambdós 
afirmen que abans de ser voluntaris van ser atesos per 
Càritas, i que van rebre el suport de l’entitat quan més ho 
necessitaven. «Vaig venir a Càritas demanant aju-
da fent cua per rebre aliments.  Ara soc a l’altra 
banda, això demostra que les situacions de cadas-
cú poden canviar», afirma la Conchi. En Pablo està 
d’acord i creu que ajudar al més feble sempre és 
gratificant. «Veus que la teva feina té uns resultats i 
dones esperança a les persones que l’han perduda. Tot 
i que el futur és complicat, millorarà. N’estic se-
gur», conclou.

Voluntaris del punt de distribució d’aliments 
de la Parròquia de Santa Tecla
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Envieu-nos la butlleta emplenada a: Càritas Diocesana de Barcelona - Plaça Nova, 1 - 08002 BCN
També podeu escanejar la butlleta i fer-nos-la arribar a: atenciodonant@caritas.barcelona

Si us plau, ompliu les vostres dades personals i adjunteu el comprovant que us donarà el banc

Si us plau, ompliu les vostres dades personals

Forma de pagament

Vull fer una aportació de:

Una altra quantitat:                 €

Una família podrà pagar 
tres factures de la llum

Una família de 4 membres 
podrà alimentar-se 

durant un mes

Una família podrà pagar 
el relloguer de l’habitació 
on viuen durant dos mesos

60€ 150€ 284€

Inclourem les seves dades a la Base de Dades General d’Administració de Càritas Diocesana de Barcelona amb la fi nalitat 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, rectifi cació, supressió, cancel·lació, oposició, a la limi-
tació 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, entresol, 08003 Barcelona.
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