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«Malgrat les dificultats,  
cal veure la vida en positiu»
El darrer informe de Càritas Diocesana de Barcelona apunta que 4 de cada 10 famílies 

amb menors de la diòcesi de Barcelona es troben en risc d’exclusió social.  
En el cas de les llars monoparentals, l’exclusió afecta 1 de cada 2 famílies

Text i fotografies de Jordi Julià Sala-Bellsolell

La Ingrid, la Marcia i la Nadia són tres dones que 
viuen en un pis de Càritas Diocesana de Barcelo- 
na situat a Santa Coloma de Gramenet. Ens obren  
les portes de casa seva per conèixer com han ar- 
ribat fins aquí i saber quins obstacles troben en el  
seu dia a dia.

La Ingrid va venir de Colòmbia fa gairebé dos  
anys, i viu amb el seu fill, de sis anys. Al seu país feia  
de comptable, però va decidir venir a Barcelona 
per millorar les seves perspectives econòmiques i  
laborals. «Vaig arribar a l’Aeroport del Prat 
la nit de Nadal. Una persona m’havia pro-
mès que m’acolliria a casa seva, però al  
trucar-li no vaig obtenir resposta. Em vaig 
trobar sola, donant voltes sense rumb per 
plaça Catalunya, fins que una senyora em 

va donar un cop de mà per trobar una habi- 
tació de relloguer», explica la Ingrid. 

D’ençà d’aquell moment, van començar els 
problemes. Amb l’estat d’alarma decretat, li va ser 
impossible trobar feina, i va esgotar els pocs es- 
talvis que portava. Sense ingressos, es va veure  
obligada a canviar fins a tres vegades d’habitació.  
«Vaig marxar de la primera habitació als pocs me- 
sos, ja que no podia pagar el preu que em dema-
naven. Al següent pis que vaig anar hi havia con-
flictes constants amb els altres arrendataris, i fins  
i tot em van robar objectes de valor», relata. Al 
tercer domicili, la persona que els llogava l’habi-
tació era molt estricte amb els horaris, i no la dei-
xava cuinar més tard de les set del vespre. «To- 
tes aquestes situacions van ser molt dures.  

No tant per a mi, sinó pel meu fill. Això em 
va produir angoixa i patiment, i malgrat  
que treballava netejant domicilis i venent 
menjar, no arribava a cobrir totes les des-
peses». La Ingrid agraeix el suport que en tot mo- 
ment va rebre de Càritas, ja que podia comple-
mentar els minsos ingressos que tenia amb les 
ajudes econòmiques que rebia. Com ella, gaire- 
bé la meitat de les llars amb menors de l’à- 
rea de Barcelona tenen dificultats per arri- 
bar a finals de mes, i gairebé 6 de cada 10  
han empitjorat els seus ingressos durant la  
pandèmia. Aquestes situacions també han afec-
tat psicològicament les famílies, ja que el 39,3% de  
les ateses per Càritas han patit un o diversos epi- 
sodis d’ansietat o pànic.

D’esquerra a dreta: la Nadia, la Ingrid i la Marcia, tres dones que per diferents circumstàncies estan compartint un pis de Càritas
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Tot i les situacions viscudes, des del juliol d’a-
quest any la Ingrid i el seu fill viuen al pis compar- 
tit de Càritas. «Malgrat les dificultats, cal 
veure la vida en positiu. Tot el que he viscut  
m’ha ensenyat que cada dia és una expe-
riència». Per a la Ingrid, el més important és el 
benestar del seu fill, i considera que d’ençà que 
viu al pis, el nen té un espai segur i més estabili-
tat. «Ara té la seva escola, les seves rutines, els 
seus amics. Tot això l’ajuda a millorar.»

El cas de la Marcia també està marcat pels obs- 
tacles. Procedent de Brasil, el seu objectiu era ve- 
nir per una temporada a Barcelona, treballar com  
a interna en una casa, guanyar alguns diners i tor- 
nar al seu país. La persona que li havia promès la  
feina no va contractar-la i, a més, li feia pagar l’es- 
tança. En aquesta situació, la Marcia va marxar pel 
seu compte i va aconseguir organitzar la seva vida 
amb més o menys estabilitat. Tenia una parella i  
un lloc on viure, però en quedar-se embarassada,  
ell se’n va desentendre. «Quan va saber que tin- 
dria un nen, em va deixar. A causa del meu emba- 
ràs ningú no em volia fer contracte, i se’m va des- 
muntar la vida que tenia», explica. Una vegada  
que va donar a llum, la Marcia també es va veure  
obligada a canviar de domicili per manca d’ingres- 
sos. «Recordo estar amb el nen de pocs me- 
sos en un local molt fred. Pagàvem 200 € al 
mes, però jo veia que no era un lloc digne  
on criar el meu fill», explica. Sola i sense ningú 
a qui recórrer, la van fer fora del local, i va acabar 
vivint en un pis temporal d’emergència, de titu-
laritat municipal. Després d’estar-s’hi un temps, 
finalment la van posar en contacte amb Càritas, 
i ara fa un any i mig que viu al pis de Santa Colo-
ma. «Aquí estic segura, no haig de preocu - 
par-me per despeses imprevistes, i el meu 
fill està molt millor». Ara la Marcia treballa  
tenint cura de persones grans. Tot i tenir una fei-
na estable, els alts preus de l’habitatge i la ines-
tabilitat econòmica li fan difícil marxar del pis. Si-
tuacions com la de la Marcia o la Ingrid són més 

comunes del que podríem pensar, ja que 1 de ca- 
da 10 famílies amb menors de la diòcesi de  
Barcelona es veuen obligades a compartir  
pis amb persones desconegudes. A més,  
i durant els mesos més cruents de la pandèmia,  
un 8% de les famílies amb menors van ser desno - 
nades de l’espai on vivien.

La darrera en explicar-nos el seu cas és la Nadia.  
Procedent de Marroc, fa cinc anys i mig que resi-
deix a Barcelona. Vivia amb el seu marit, però 
aquest es va posar malalt i ella se’n va haver de fer  

La Ingrid, recollint la roba estesa del seu fill

«Aquí hem aconseguit la tranquil·litat i la seguretat necessàries per tornar a començar», afirmen les tres dones del pis

càrrec. Al morir el marit, va deixar el pis de Bada- 
lona on vivia, ja que no tenia ingressos ni feina per  
pagar-lo. Per sort, va contactar amb Càritas de Ba- 
dalona, que li va oferir aquest recurs residencial.  
Fa poc que ha aconseguit regularitzar la seva situa- 
ció, i treballa cuidant una persona gran. Confia 
que en poc temps podrà deixar el pis, i anar a viu- 
re amb la persona que cuida. «Estic molt con- 
tenta, l’acompanyament de Càritas ha estat  
imprescindible. Mai els podré agrair prou  
tot el que han fet per a mi», diu emocio nada.
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«Els pares i mares ho fan tot pels seus fills»
La Clara Orellana és psicòloga i voluntària de Càritas Diocesana de Barcelona. Durant quatre mesos ha estat  
col·laborant amb el departament d’anàlisi social i incidència de l’entitat, donant un cop de mà en l’elaboració 

d’un informe que analitza l’impacte social i econòmic de la Covid-19 en les famílies amb infants

Text de Jordi Julià Sala-Bellsolell | Fotografia de Clara Orellana

El voluntariat de la Clara ha  
consistit en entrevistar a 
pares, mares, nens i nenes 
atesos per Càritas, recollir 

 les seves vivències i conèixer  
com han patit els estralls de  
la pandèmia. «Les històries  
que he escoltat són molt lluny 

del nostre dia a dia. Tots nosaltres sabem que a 
Barcelona existeixen situacions de patiment, pe- 
rò sovint no parem a escoltar-les». Per a ella, l’o- 
portunitat d’entrevistar-se amb les famílies  
ha estat gratificant, ja que no només ha cop- 
sat els sentiments d’aquestes persones,  
sinó que també ha donat veu a les seves his- 
tòries. «Explicava a les famílies que les dades  
recollides a les entrevistes servirien per sensibi- 
litzar la població, però també per incidir en els  
nostres governants, ja que són els que han d’im- 
plementar polítiques socials», comenta. A més,  
des taca que les famílies estaven satisfetes 
d’explicar el que els estava passant, i que al - 
gu  nes li expressaven que era una manera  

de retornar a Càritas l’ajuda que havien 
rebut.

Preguntada sobre què és el que l’ha sorprès més  
a l’hora d’entrevistar les famílies, afirma que l’han 
impressionat els sacrificis que fan en favor dels fills  
i filles. «Les persones ho deixen tot enrere per  
oferir una vida millor als infants. Moltes famí-
lies, sobretot mares, es desfeien durant les entre-
vistes, ja que no podien oferir els seus fills tot allò  
que els demanaven. Quan escoltes aquestes his-
tòries, et sens molt propera a les seves vivències,  
et posa la pell de gallina». En aquest sentit, la Cla- 
ra recorda la història d’una mare de Veneçuela que  
va decidir venir a Barcelona perquè el seu fill rebés  
un millor tractament mèdic per la seva discapacitat.  
«A Veneçuela tenien una situació estable, però ella,  
tot i saber que aquí hauria de tenir feines més pre- 
càries o que estaria en situació irregular, va deci - 
dir arriscar-se. Amb llàgrimes als ulls em va dir que,  
malgrat tot, el sacrifici havia valgut la pena per millo- 
rar el benestar del seu fill.»

Sobre el voluntariat, la Clara expressa que ha es- 
tat una oportunitat per conèixer una realitat que, tot  

i que ja coneixia, mai no havia viscut amb tanta pro- 
funditat. «M’emporto una experiència molt 
maca. Crec que Càritas ha de continuar avan- 
çant en aquest camí, oferint oportunitats a  
les famílies perquè puguin expressar-se i fer  
sentir la seva veu», conclou.

Alguns dels dibuixos que els nens i nenes acompanyats  
per Càritas van elaborar durant les entrevistes

:
Nom

Cognoms

DNI

Telèfon

Correu electrònic

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 col·laborar amb Càritas Barcelona aportant:

Una altra quantitat:                 €

Un infant rebrà classes  
de reforç escolar  

durant 1 mes 

Una família de 3 membres 
podrà comprar aliments 

durant 2 setmanes

Una família podrà pagar  
una mensualitat del 

relloguer de l’habitació  
on viuen

69€ 150€ 350€

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 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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