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Qui?

12.560 llars ateses

des de l’acció diocesana,
on hi viuen 27.540 persones

Amb?

27.870 llars ateses

22,7

des de les Càrit as parroquials i
arxiprestals, on hi viuen

milions d’euros

en recursos aplicats *

65.287 persones

79% de fonts

privades

87% aplicat a la missió de Càritas
* Dades auditades per Deloitte

Equip
humà
3.150

persones
voluntàries

“Procurem donar 
testimoni dels valors
de transparència i 
honestedat”

187

llocs de treball

de persones contractades

206

Papa Francesc

llocs de treball

de personal extern

9.854

socis i donants

650

Entitats amb cor
col·laboradores

Col·labora:
www.caritas.barcelona
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BIZUM: 33381

Ser solidari té doble recompensa!
A més d’ajudar les persones més vulnerables, amb la teva aportació econòmica també obtindràs beneficis fiscals.
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Què hem
aconseguit?
4.622 persones

han rebut ajudes econòmiques

per valor de més de 2 milions
d’euros (prop de la meitat amb
targetes d’aliments)

6.805 persones

1.159 persones

4.002 persones
s’ha evitat que quedin al carrer

han trobat feina

mitjançant els ajuts econòmics, la
mediació, els pisos compartits i
unifamiliars i els centres residencials

A qui
hem
atès?
43%
58%
són llars

amb infants
i adolescents

són

dones

61% no disposen d’una

llar digna

80%

en edat de treballar

estan a l’atur

40% han

demanat ajud a

primera
vegada

50% es troba en

“apagada digital”

41% en situació

administrativa
irregular
32% provinents
de països en conﬂicte

Acollida i
acompanyament
20.959 persones ateses
Ajuda a les
necessitats bàsiques
7.707 persones ateses
Sense llar i habitatge
2.342 persones ateses
Famílies i infància
2.224 persones ateses

Com?
Gent gran
715 persones ateses

Formació i inserció
sociolaboral
5.435 persones ateses
Migració
1.495 persones ateses
Assessoria jurídica
social i drets
245 persones ateses

Més informació a:
memoria.caritas.barcelona
caritas.barcelona/observatori
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Acompanyar en la distància
Text i fotografia de Jordi Julià Sala-Bellsolell

La Júlia i la Rayan són dues estudiants
de 1r de batxillerat de l’escola López Vicuña de Barcelona. Durant aquest curs,
també són voluntàries del projecte Quan
Kedem?, una iniciativa de Càritas Diocesana de Barcelona on es fomenta que alumnes d’escoles de la ciutat acompanyin persones grans que viuen en residències.
D’ençà de la pandèmia, l’acompanyament a persones grans de residències ha
canviat. Malgrat les restriccions, això no
ha impedit que els joves voluntaris de Càritas hagin continuat compartint moments amb persones que ho necessiten
de manera telemàtica. Aquest és el cas de
la Júlia i la Rayan, que van fer-se voluntà
ries de Càritas Barcelona quan l’escola
els ho va proposar. «Ens deixaven escollir
entre una estada en el món de l’empresa
o un voluntariat. Jo vaig escollir el voluntariat amb Càritas», explica la Rayan. En
el cas de la Júlia, la seva mare va comentar-li que el voluntariat era sinònim d’ajudar, i no s’ho va pensar dues vegades a
l’hora d’escollir participar en el projecte
Quan Kedem?
Les dues coincideixen a dir que els agrada el contacte amb la gent gran i, que malgrat les restriccions de la pandèmia, la re-

La Júlia i la Rayan parlant amb la coordinadora del Quan Kedem?
de l’escola López Vicuña, Anna Ramis

lació que han establert amb les persones
que viuen a la residència ha estat molt
bona. «M’agrada que m’expliquin la seva
vida. Aprens moltes coses i fas un servei
d’escolta i acompanyament», diu la Rayan.
Durant el curs, les joves han enviat vídeos, cartes o punts de llibre elaborats
de manera manual a les persones grans,
per tal de no perdre el contacte. «Tot i la

distància, estem il·lusionades quan rebem
resposta als missatges que els fem arribar.
Ens consta que els residents esperen amb
molt d’interès les nostres cartes.»
Preguntades sobre què s’emporten
d’aquest voluntariat, la Júlia destaca l’a
prenentatge de tractar amb les persones,
tenir més paciència i saber escoltar. La Rayan coincideix amb les paraules de la Jú-

lia i afegeix que el voluntariat l’ha fet coneixedora de la solitud que pateixen moltes persones grans.
L’Anna Ramis, voluntària de Càritas i
coordinadora dels alumnes de l’escola que
duen a terme aquest voluntariat, explica
que Quan Kedem? és una magnífica iniciativa perquè el jovent descobreixi un món
que els és desconegut. «No només aconseguim crear un vincle de relació entre grans
i joves, sinó que els joves aprenen les dificultats que una persona es troba quan es
va fent gran». Així mateix, Ramis creu que
aquest projecte reforça els vincles intergeneracionals i que l’hora setmanal que dediquen els estudiants enriqueix ambdues
parts.
Pilar Blanco, tutora de la Júlia i la Rayan,
constata els beneficis que aporta aquest
voluntariat. «L’alumnat pren consciència
social i, en aquest cas, de la feblesa humana», diu. Per a Blanco, molts joves viuen en
una bombolla i una de les responsabilitats
de l’escola és obrir-los finestres i conèixer
el món que els envolta. «És important que
joves com la Júlia i la Rayan siguin conscients
que no tot és rebre i que tothom pot aportar alguna cosa a la societat de manera altruista.»
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La Caixa

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

68€

150€

350€

Una família podrà pagar
la factura de la llum

Una família de 3 membres
podrà comprar aliments
durant 2 setmanes

Oferirà una habitació
de relloguer a una família
durant 1 mes

Una altra quantitat:

€
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