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La inflació aboca les famílies ateses per Càritas a una major precarietat 
 

 Durant els primers 5 mesos de 2022, la mitjana d’ajudes en habitatge per cada llar atesa per Càritas 

Barcelona augmenta un 14% 

 

 L’entitat ha atès 12.560 llars durant el 2021, on viuen 27.540 persones 

 

 El Cardenal arquebisbe i president de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan Josep Omella, reclama 

a governants, sindicats i diferents agents socials un gran pacte per aturar l’increment de la pobresa 

 

Barcelona, 16 de juny de 2022 – En presència de Mons. Joan Josep Omella, Cardenal arquebisbe 

de Barcelona, Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat la seva memòria 2021. L’entitat ha atès 

12.560 llars durant el 2021, on viuen 27.540 persones. Així mateix, les Càritas Parroquials i 

Arxiprestals han acompanyat a 27.870 llars, on viuen 65.287 persones. 
 

“Les persones que hem atès durant el 2021 ens arriben més deteriorades, més 

vulnerables i en situacions més límit. Moltes no s’han recuperat de la paralització de l’economia 

que va suposar la pandèmia, i això fa que les seves vides estiguin més trencades”, ha indicat Miriam 

Feu, responsable d’anàlisi social i incidència de l’entitat. Feu ha definit la pandèmia com un xoc sense 

precedents al conjunt de la societat, però que ha tingut un major impacte en les persones 

que ja es trobaven en situació de major vulnerabilitat. La responsable d’anàlisi ha recordat 

que, segons el darrer informe FOESSA,  885.000 persones de la diòcesi de Barcelona viuen en 

exclusió social (1 de cada 3), i que són 300.000 més que l’any 2018. També s’ha fet èmfasi en 

la pujada de preus dels darrers mesos, i com aquest augment ha tingut més impacte en les persones 

amb menys recursos. “Els més pobres són els que destinen un percentatge més alt dels seus 

ingressos en alimentació i habitatge. Si el 80% de la població amb més recursos hi destina 

el 51% dels seus ingressos anuals, el 20% més pobre ha de destinar-hi el 66%”. 

 

Pel que fa al perfil de les persones ateses per Càritas durant el 2021, Feu ha posat en relleu la situació 

de les famílies amb fills, que representen un 43% de les llars acompanyades, i que han 

augmentat 8 punts percentuals amb relació a l’any anterior. “Els pares i les mares en situació 

d’exclusió social amb infants i adolescents són els que ho tenen més difícil per tirar endavant. Tenen 

poca xarxa familiar i social, i moltes vegades no tenen amb qui deixar als fills petits, cosa que comporta 

la pèrdua oportunitats laborals. Si a tot això li sumem la precarietat de les feines i les condicions 

habitacionals en les que viuen, situa els infants d’aquestes famílies en un context que pot penalitzar al 

seu futur com a adults”, ha advertit. 

 

Càritas també ha volgut denunciar la situació habitacional que viuen moltes famílies, recordant que el 

61% no disposen d’un habitatge digne, i que cada vegada són més les persones que es 

veuen obligades a viure en una habitació per la impossibilitat de pagar un pis de lloguer 

a preu de mercat. “Només durant el darrer any, hem destinat gairebé 860.000€ a pagar habitacions 

de relloguer”. D’altra banda, també s’ha referit a la pujada generalitzada de preus, indicat que durant 

el 2021 l’entitat va sufragar despeses de subministraments per un valor de gairebé 121.000€, un 24% 

més que l’any anterior. 2 de cada 3 ajudes econòmiques que Càritas va oferir durant el 2021 van ser 

per habitatge, i d’aquestes,1 de cada 3 per relloguer. 
 

Pel que fa al mercat laboral, Càritas ha explicat que un 80% de les persones que acompanya es troben 

desocupades, i que malgrat les dificultats que tenen per trobar una feina, 1.370 n’han trobat alguna 

durant el 2021. “A dia d’avui la gran diferència ja no es troba entre tenir una feina o no tenir-la, sinó 
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entre tenir una feina de qualitat que cobreixi les necessitats bàsiques i que et permeti arribar a final 

de mes o tenir una feina precària. No podem construir una economia sòlida sobre feines inestables o 

temporals”. 

 

Més enllà de la situació laboral i habitacional, l’entitat també s’ha destacat que el 37% de les persones 
de la diòcesi han patit un empitjorament del benestar emocional, i que al conjunt de Catalunya, els 

problemes d’exclusió en l’eix relacional afecten el 16% de la població, un 4% més que l’any 2018. 

Davant d’aquesta situació, 1.065 persones ateses per Càritas han rebut un servei d’ajuda 

psicològica, i 1.922 persones han participat en els nous projectes d’Espais polivalents, 

centrats en una atenció integral que millora els vincles i les relacions socials de les 

famílies. 

 

Reptes de 2022 

 

El director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets, ha apuntat algunes de les tendències de 2022, 

explicant que durant aquests primer cinc mesos de l’any s’ha produït un augment del 8% 

en el nombre de les persones ateses i un 22% en les ajudes econòmiques. “La inflació 

d’aquests darrers mesos ens està obligant a destinar una major partida econòmica per cobrir 

necessitats com l’alimentació o el cost de les habitacions. Aquests preus aboquen a les famílies a una 

major precarietat”, ha apuntat Busquets. En aquest sentit, la mitjana d’ajudes en habitatge per cada 

llar atesa ha augmentat un 14% amb relació a 2021. 

 

En aquest context, Càritas Barcelona ha fet una sèrie de propostes polítiques, amb l’objectiu de 

canviar la difícil realitat que any rere any pateixen les persones que l’entitat acompanya. Entre algunes 

propostes, s’ha demanat una ampliació del parc d’habitatge públic de lloguer social, i que el Parlament 

aprovi la llei per a fer front i erradicar el sensellarisme, promoguda per Càritas, Assís, Arrels, SJD, 

San Egidio, la UAB i UB. Pel que fa a l’àmbit laboral, s’han demanat polítiques dirigides a regularitzar i 

mantenir la regularitat de les persones en situació administrativa irregular, destacant que Càritas 

Barcelona dona suport a la campanya per a ILP *Esenciales. També s’ha demanat una ampliació de la 

cobertura de l’RGC, actualitzant l’IRSC de manera immediata i garantint l’accés a col·lectius exclosos. 

Així mateix, s’ha demanat que aquestes ajudes siguin compatibles amb rendes del treball, ajudes al 

lloguer i el complement per habitatge i per fill a càrrec. En darrer lloc, s’ha demanat que els municipis 

garanteixin el dret a l’empadronament i que les entitats bancàries no posin dificultats a l’hora d’obrir 

un compte de pagament bàsic. 

 
No aclucar els ulls davant la nova realitat 

 

L’arquebisbe i president de Càritas Diocesana de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, ha estat 

l’encarregat de cloure la presentació de la memòria. Omella ha volgut agrair la tasca de tantes i tantes 

persones que fan possible el petit miracle que és Càritas al conjunt de la diòcesi de Barcelona, 

destacant el suport dels 9.854 socis i donants i de les 650 empreses i entitats que han ajudat amb les 

seves aportacions durant el 2021. També ha volgut agrair la feina al personal contractat, però sobretot 

a les 3.150 persones voluntàries que diàriament estan al costat dels més febles. El president de Càritas 

Barcelona ha demanat a la societat no aclucar els ulls davant la nova realitat que ens toca viure, i que 

aquesta nova realitat faci replantejar l’ordre de prioritats de l’acció política. “Davant la pandèmia 

de la desigualtat, hem de ser agosarats, valents i inconformistes. Cal reclamar als 

governants, sindicats i diferents agents socials, un gran pacte per aturar l’increment de 

la pobresa. No podem normalitzar el drama de l’exclusió social. Hem d’actuar per 

construir una societat més cohesionada”. 
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