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Inflació desbocada
Amb la pujada de preus, 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas Diocesana  

de Barcelona s’han vist obligades a reduir la despesa en alimentació 

Text: Jordi Julià Sala-Bellsolell  Fotografies: Jordi Julià / Dani Codina

Nadal és l’època de l’any amb més llums, i l’enllu- 
menat dels carrers i les decoracions que vestei-
xen les cases en són una bona mostra. Malaura-
dament, el fort impacte de la pandèmia en les 
condicions de vida, l’evolució dels costos ener- 
gètics i les xifres d’inflació han provocat que 1 de ca- 

da 3 llars a Catalunya no tinguin prou ingressos  
per viure dignament. Sortosament, n’hi ha que po- 
den comptar amb el suport de Càritas. Aquest  
és el cas de la Clàudia, en Diego i la seva fi- 
lla Saray, una de les més de 12.000 llars a les  
quals Càritas acompanya.

Procedents de Colòmbia, la Clàudia i la seva  
família fa vuit mesos que viuen a Barcelona. Van 
arribar-hi fugint d’una situació d’extrema vio-
lència, cercant una vida millor lluny del conflicte.  
«Soc defensora dels drets de les dones, en  
concret de les que han patit violència de 
gènere. A causa del meu activisme, a Co-
lòmbia patíem persecució política, i per 
això vam decidir refugiar-nos a Barcelo-
na». Arribaren a l’Aeroport del Prat l’onze 
d’abril d’aquest mateix any, i el seu primer destí 
va ser un càmping de Gavà. Allà s’hi van estar du- 
rant 25 dies, fins que esgotaren tots els estal-
vis que portaven. «Sense feina, habitatge, ni es-
talvis, què podíem fer? A qui podíem demanar  
ajuda?». És en aquest context que van contactar  
amb Càritas. «Del càmping vam passar a  
una habitació de relloguer a Gavà, i d’allà  
ens vam traslladar a una habitació de 
Sants», explica. En total, han canviat fins a qua-
tre vegades de domicili en només vuit mesos,  
fins que han arribat a una habitació de relloguer  
situada al barri de Navas de Barcelona. Durant  
aquest temps, Càritas no els ha deixat sols,  
i els ha facilitat els diners per tenir un es- 
pai on viure, comptar amb roba d’hivern, 
adquirir els aliments necessaris i rebre for- 
mació per inserir-se al mercat laboral. «Cà- 
ritas ens ha acollit com a germans. Ens ofereix 
totes les eines que té al seu abast, i nosaltres no  
les desaprofitem.»

Preguntada per l’impacte de la inflació 
en la seva família, la Clàudia detalla que  
a l’abril podien fer tota la compra del mes 
amb 100 €, però que ara arriben justos  
a final de mes. «Càritas ens ofereix una targe- 
ta amb la qual podem anar a qualsevol super- 
mer cat i comprar allò que necessitem. Tot i que  
la targeta conté 200 € mensuals, el cert és que  
ens arriba just per a totes les despeses», des- 
criu. Per aquest motiu, es miren molt el preu d’a- 
llò que compren, i sempre busquen el super- 
mercat més econòmic. «A vegades hem  
de prescindir de comprar carn, ja que és  
un producte costós, i cal gestionar bé els  
diners». Com la Clàudia, 9 de cada 10 fa- 

La Clàudia i la seva filla Saray a l’habitació de 10 m2 on viuen
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mí lies ateses per Càritas Diocesana de Bar- 
celona s’han vist obligades a reduir la despe- 
sa en alimentació.

Pel que fa a l’habitatge, els tres viuen en una ha-
bitació de menys de 10 metres quadrats, i com- 
parteixen el pis amb sis persones més. «Per ara 
no ens han apujat el preu de l’habitació (per la que  
paguen 400 € al mes), però l’arrendatari ens diu  
que la llum s’ha encarit, i que a la llarga això pot  
acabar repercutint en el que paguem per l’habi-
ta ció», indica la Clàudia. 

Miriam Feu, responsable d’anàlisi social i inci- 
dència de Càritas Barcelona, explica que aques- 
tes situacions estan a l’ordre del dia, i que  
les famílies que viuen amb menys de 1.000 €  
al mes han de destinar més del 80% dels 
seus ingressos a pagar despeses bàsiques 
com l’habitatge, el transport, l’aigua, gas,  
electricitat o altres combustibles per escal- 
far la llar. «És una situació insostenible. 1 de  
cada 2 famílies que atenem ens diuen que  
no poden pagar les despeses d’habitatge o  
subministraments», adverteix Feu.

Preguntada sobre com veu el futur, la Clàudia  
ens confessa que és una persona creient, i que 
la fe i l’esperança l’ajuden a tirar endavant. «D’a - 
quí a un any ens veiem amb feina, vivint en un pis  
per a nosaltres sols, i podent retornar tot allò 
que Càritas ens ha ofert. El món pot existir grà- 
cies a les persones solidàries que formen part  
d’entitats com Càritas», conclou.

Són moltes les famílies que truquen a la porta de Càritas demanant ajuda per cobrir  
necessitats tan bàsiques com l’alimentació
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«Càritas ens ha acollit com a germans. Ens ofereix totes les eines que té al seu abast, i nosaltres no les desaprofitem», afirma la Clàudia
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Un voluntariat 
únic

Text i fotografia: Neus Alós

La Blanca Ribas és voluntària de Càritas Barce  lo- 
na i coordinadora del projecte Única. Ribas va co- 
mençar l’any 2020 el seu voluntariat a Càritas  
Diocesana de Barcelona, ja que des de ben petita  
la seva família li va transmetre una fe molt vincu- 
lada a l’acció social.

El projecte Única té l’objectiu de crear  
una base de dades conjunta, on totes les 
persones ateses per Càritas a la diòcesi de  
Barcelona, sigui des dels despatxos de les  
Zones Pastorals o des de les Càritas par ro- 
quials i arxiprestals, constin en un mateix 
registre. Per fer-ho, la Blanca i el seu equip es- 
tan acompanyant els voluntaris i voluntàries de  
les Càritas parroquials, per tal que puguin infor-
matitzar totes les dades de les persones vulne-
rables que acullen i acompanyen. La finalitat és co- 
nèixer amb més detall qui s’està atenent des dels  
diferents serveis que ofereixen les parròquies, 
però també facilitar i harmonitzar el procés que 
segueixen les persones voluntàries a l’hora de re- 
gistrar a una nova persona que demana ajuda a  
Càritas. Finalment, però no menys important,  

Única vol aprofundir en la denúncia profètica de  
Càritas. «És fonamental complementar les  
dades de Càritas Diocesana de Barcelona  
amb les dades d’atenció de les diferents par- 
ròquies. Només així podrem fer una bona 
radiografia del difícil context social que Cà- 
ritas vol denunciar», explica.

«És un projecte complex, però crec ple- 
nament en la seva necessitat», detalla la 
Blanca. A més, considera que l’experiència l’està 
enriquint d’allò més, gràcies a totes les persones  
que es va trobant pel camí. «Veure equips com- 
promesos, bolcats en les necessitats de la  
gent que atenem, i sentir que formem una  

única família, la cristiana, em dona força 
per seguir en el projecte», diu. Tot i adme- 
tre que aquest no és un procés ràpid ni sen- 
zill, afirma que hi ha una cosa que no els fal- 
ta: l’optimisme.

El projecte Única continua creixent. L’any 
2021, participaven vint parròquies de l’arxipres- 
tat de Barcelona. El 2022, en participen cinquan- 
ta. Des de l’equip del projecte busquen més vo- 
luntaris amb coneixements informàtics, per fer 
pinya amb les Càritas parroquials. «Aconse- 
guir una informació real, pràctica i útil de  
les persones ateses per intentar millorar el  
món. Aquesta és la nostra missió.»

La Blanca Ribas (segona començant per l’esquerra de la part inferior)  
amb l’equip de Càritas que conforma el projecte Única
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Aquest Nadal pot ser 
llum per als qui més ho 
necessiten. 

Si us plau, indiqui la seva aportació, i retorni 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

Domiciliació bancària:

Titular del compte

Figura a la libreta, talonari o extracte del banc o caixa

Inclourem les seves dades a la Base de Dades General d’Administració de Càritas Diocesana de Bar-
ce lo na amb la finalitat de prestar-los els serveis que ens demanin i de mantenir-los informats/ades dels  
nostres projectes i de les nostres activitats. Només cedirem dades quan ho exigeixi una llei o bé, ho de- 
mani una autoritat en compliment de les seves funcions. Poden exercir els drets d’accés, rectificació, supres- 
sió, cancel·lació, oposició, a la limitació del tractament, a la portabilitat, a objectar sobre decisions indivi duals  
automatitzades adreçant un correu a infocaritas@caritas.barcelona, fent constar el dret que volen exer- 
cir, o bé, poden exercir-los personalment adreçant-se a Via Laietana, núm. 5, entresòl, 08003 Barcelona.

A càrrec de la targeta:               

Número de targeta

Caducitat: mes-any Signatura del titular

Adjunto un xec a nom de Càritas Diocesana de Barcelona. 
Si us plau, indiqui les seves dades personals en el xec.

316€ 150€ 68€Oferirà una habitació de 
relloguer a una persona 
atesa durant 1 mes.

Una persona rebrà 
quatre sessions de 
suport psicològic.

Una família de tres membres 
podrà pagar un rebut del 
subministrament de la llum.

El necessitem, faci's soci.

Fer un donatiu puntualMensual Semestral TrimestralFer-me soci de la família Càritas, 
donant en una periodicitat:

Anual

Una altra 
quantitat:                  

 € 

Transferència bancària:

Si us plau, indiqui les seves dades personals en el motiu de la transferència i adjunti el 
comprovant que li facilitarà el banc.

Data d’ingrés:

ES12 2100 0965 5102 0001 0269 Caixabank

ES59 0081 0603 0600 0106 2212 Sabadell Atlàntic           

ES59 3025 0002 4014 3327 0208 Caixa d’Enginyers      

ES46 0182 6035 4100 0075 7164 BBVA


