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A Càritas ens agrada pensar que el món és un poble on hi viuen  
més de 7.000 milions de veïns i veïnes que es coneixen i s’ajuden.  

Un poble on tot el que hi passa ens importa i ens afecta perquè tots  
som poble de Déu i ningú n’hauria de quedar exclòs.
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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

Quin és el nostre equip hum

187 llocs de treball am

192 llocs de treball 

Quantes llars hem atès

on viuen 35.229 persones 
16.249 llars ates

S’han multiplicat x2 les llars at
resposta des de la COVID-19

 

35% són famílies 
amb fills

han vingut per47%
primera vegada

64%
 llar digna

Quin és el perfil de les persones ateses?

46%
situació

administrativa
irregular

57% són dones
en edat de treballar85%

50%
“apagada digital”

Diocesana de Barcelona

Més informació a: 
https://memoria.caritas.barcelona
https://caritas.barcelona/observatori
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es troben a l’atur
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no disposen

d’una

per 31.083 llars ateses

Les Càritas parroquials van atendre en
(abriljuny) el  87% del nombre de llars ateses el 2019

 persones que han realitzat  
activitats de voluntariat

3.563

           provenen de 
països en conflicte
37%

Amb quins recursos eco

23,1 milions d’euros en  

11.939
socis i donants

* Dades auditades  per Deloitte

aplicat a81% l’

79% de fonts

+62%

recursos aplicats
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re equip humà?

amb persones contractades

amb personal  extern

ars hem atès?

per Càritas Diocesana 
 

eses

s ateses en els serveis de primera 

Què hem aconseguit?

persones han1.203
trobat feina

+25%

en ajudes econòmiques que 
3,8 milions

han beneficiat
8.766 persones

 
+33%

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 

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

empitjorat  la salut física
1 de cada 3 llars ha 

psicoemocional
i 3 de cada 5, la salut 

Com ha impactat la crisi de la COVID-19?

es van multiplicar x2
per relloguer

x3es van multiplicar
per aliments

Les ajudes econòmiques:

I tu... quina societat vols construir?

164 Càritas parroquials i arxiprestals 

en només 3 mesos del 2020 
 del nombre de llars ateses el 2019

1 de cada 4                         famílies  
s’ha vist obligada a traslladar-se  
a un habitatge més  
econòmic

persones que han realitzat  
activitats de voluntariat

s recursos econòmics comptem?

712 
Entitats amb cor

* 

l’acció social

ts  privades

recursos aplicats
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«Les seves vides poden canviar en un clic»

La Mar fa quatre mesos que és voluntà
ria al projecte d’autonomia digital de Cà  
ri tas Diocesana de Barcelona. «La Co-
vid-19 va canviar la meva situa ció 
laboral. Sempre havia volgut invo-
lucrar-me en un voluntariat, i vaig 
pensar que ara era un bon moment 
per fer alguna cosa pels altres», ex
plica. La Mar volia ajudar algú a llarg ter
mini. Ja havia fet de docent i li van pro
posar el voluntariat d’autonomia digital, 
que encaixava amb el que ella buscava.
  «Ensenyem a les persones tot allò  
que internet els pots oferir per des-
envolupar-se». Les persones que ate
nem coneixen el WhatsApp o alguna altra  
xarxa social, però desconeixen coses tan 
quotidianes com el Google Maps, eina im 
prescindible per guiarse per la ciutat i ar 
ribar als llocs a l’hora.

La vida en un clic

La Mar recalca que el curs està molt en
focat a l’autoaprenentatge de les perso
nes que hi participen, per tal que puguin 
desenvoluparse per si mateixes. «Potser 
tenen compte de correu electrònic, però 
els hi ha creat algú altre. El que volen és 

aprendre a ferlo servir i sentir- se in-
dependents». El curs està estructu rat 
en diversos nivells. La Mar ensenya al pri

mer curs, que té una durada aproxima
da d’un mes i mig. Quan finalitzen el pri
mer nivell, passen al següent. L’objectiu 

d’aquests cursos és que aprenguin a bus
car feina per mitjà dels portals d’internet.  
«Tots tenen interès en trobar una feina, 
però no pots començar la casa per la teu 
lada. Primer cal aprendre moltes altres 
coses», diu.
  Quan algú comença el curs, la Mar fa 
una primera trucada per presentarse i  
li descriu pas a pas com descarregar l’a
plicació per fer una videotrucada con
junta. «Lamentablement, cada vegada 
que comencem el nivell ja hi ha algú que 
es queda enrere, ja que no es veu capaç 
de baixar l’aplicació, i no pot assistir a 
la primera classe telemàtica». En aques
ta primera classe, la Mar els ensenya a 
compartir la pantalla del mòbil, i així pot 
veure i contrastar les tasques que els hi  
encomana, encara que sigui des de la dis 
tància. 
  El que més motiva la Mar és la satis
facció d’ensenyar i veure com els alum
nes van aprenent. «De la primera a la 
darrera classe els canvia la cara comple 
tament. Comencen amb por a l’hora de pre 
guntar i provar coses noves, però quan 
les proven per ells mateixos s’adonen 
que les seves vides poden canviar en  
un clic.»

Text de Neus Ribera
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:
Nom

Cognoms

DNI

Telèfon

Correu electrònic

Envieunos la butlleta emplenada a: Càritas Diocesana de Barcelona  Plaça Nova, 1  08002 BCN 
També podeu escanejar la butlleta i fernosla 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 col·laborar amb Càritas Barcelona aportant:

Una altra quantitat:                 €

Una família podrà pagar 
una factura de la llum

Una família de 3 membres 
podrà comprar aliments 

durant 2 setmanes

Una família podrà pagar  
una mensualitat del 

relloguer de l’habitació  
on viuen

60€ 150€ 281€

Inclourem les seves dades a la Base de Dades General d’Administració de Càritas Diocesana de Barcelona amb la finalitat de prestarli els serveis que 
ens demani i de mantenirlo/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 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 exercirlos personalment adreçantse a Via Laietana, núm. 5, entresol, 08003 Barcelona.

ES12 2100 0965 5102 0001 0269  La Caixa

E S

Escolliu la forma de pagament que preferiu
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La Mar, des d’on fa les classes d’autonomia digital

Mar Rey, voluntària del projecte d’autonomia digital de Càritas Diocesana de Barcelona


