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Quantes llars hem atès?

per Càritas Diocesana 
on viuen 35.229 persones  
16.249 llars ateses

per 164 Càritas parroquials i arxiprestals 31.083 llars ateses

Com ha impactat la crisi de la COVID-19?

De les llars ateses:

66% es troba en situació 
de pobresa severa

Només el  7% cobra 
alguna prestació
d’ingressos mínims

21% no té 
cap ingrés

Què hem aconseguit?

persones han1.203
trobat feina

+25%

+33%

en ajudes econòmiques que 
3,8 milions

han beneficiat
8.766 persones

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

evitat que 

es van multiplicar x2
per relloguer

x3es van multiplicar
per aliments

Les Càritas parroquials van atendre en només 3 mesos del 2020 
(abril-juny) el  87% del nombre de llars que van atendre durant 
tot el 2019

Les ajudes econòmiques:

S’han multiplicat x2 les llars ateses en els serveis de primera 
resposta des de la COVID-19

obligada a canviar-se a un
habitatge més econòmic

1 de cada 4 llars s’ha vist  
empitjorat la salut física
1 de cada 3 llars ha 

psicoemocional
i 3 de cada 5, la salut 
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Ser solidari té doble recompensa! 
A més d’ajudar les persones més vulnerables, amb la teva aportació 
econòmica també obtindràs bene�cis �scals.

Col·labora:



35% són famílies  
amb fills

han vingut per47%
primera vegada

no disposen64%
 d’una llar digna

Més informació a: 
https://memoria.caritas.barcelona
https://caritas.barcelona/observatori

Quin és el perfil de les persones ateses?

es troba en46%
situació

administrativa
irregular

57% són dones

37% provenen de 
països en conflicte

en edat de treballar85%
es troba a l’atur

es troba en50%
“apagada digital”

Com hem ajudat?

Formació i inserció laboral
6.589 persones ateses - 92 projectes - 408 voluntaris

Famílies i infància
1.949 persones ateses - 75 projectes - 312 voluntaris

Gent gran
758 persones ateses - 53 projectes - 675 voluntaris

Migració
1.228 persones ateses - 4 projectes - 5 voluntaris

Sense llar i habitatge
3.279 persones ateses - 46 projectes - 424 voluntaris

Acollida i acompanyament
26.289 persones ateses - 60 projectes - 576 voluntaris

Ajuda a les necessitats bàsiques
12.612 persones ateses - 146 projectes - 1.572 voluntaris

Amb quins recursos econòmics comptem?

23,1 milions d’euros en  recursos aplicats

11.939
socis i donants

712 
Entitats amb cor

* Dades auditades per Deloitte

* 

aplicat a81% l’acció social

79% de fonts  privades

+62%

I tu... quina societat vols construir?
# SiguemMésPoble

Quin és el nostre equip humà?

187 llocs de treball amb persones contractades

192 llocs de treball amb personal extern

3.563 persones que han realitzat 
activitats de voluntariat


