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Col·labora:

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

12.560 llars ateses

en recursos aplicats 

22,7 
milions d’euros

79% de fonts  privades

87% aplicat a la missió de Càritas

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
provinents de països en 
conflicte han estat ateses  

4.002 persones
s’ha evitat que quedin al carrer 
mitjançant els ajuts econòmics, la 
mediació, els pisos compartits i 
unifamiliars i els centres residencials 

1.370 persones
han trobat feina 

des de les Càritas parroquials i 
arxiprestals, on hi viuen 

65.287 persones  

27.870 llars ateses

Què hem  
 aconseguit? 

Ser solidari té doble recompensa! 
A més d’ajudar les persones més vulnerables, amb la teva 
aportació econòmica també obtindràs bene�cis �scals.

Memòria 2021

Som el que donem. Som amor.

Qui?

Amb?

* Dades auditades per Deloitte

* 



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

I tu... 
què vols 
donar?

“Procurem donar 
  testimoni dels valors 
  de transparència i 
  honestedat”

Papa Francesc

Equip 
 humà

A qui 
hem atès? 

187 
llocs de treball
de persones contractades 

206 
llocs de treball
de personal extern

3.150 
persones 
voluntàries

9.854 
socis i donants

650 
Entitats amb cor 
col·laboradores

43% són llars 
amb infants 
i adolescents

han 
demanat ajuda
40%

primera 
vegada

no disposen d’una61%
llar digna

en situació41%
administrativa

irregular

58% són 
dones

en edat de treballar
80%

estan 
a l’atur

es troba en50%
“apagada digital”

Com?
Ajuda a les necessitats bàsiques
7.707 persones ateses 

Famílies i infància
2.224 persones ateses 

Sense llar i habitatge
2.342 persones ateses 

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 

Acollida i acompanyament
20.959 persones ateses

32% provinents 
de països en
conflicte


