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EDITORIAL

No cal ser molt desvetllat per 
veure que des del context glo-
bal fins a les nostres relacions 

més pròximes vivim en un estat per-
manent de tensions, enfrontaments, 
en un estat de bronca força pujat de 
to, a nivell polític i social. Darrere 
aquest estat de coses hi ha proble-
mes molt seriosos per sobre dels 
quals no hi podem passar de punte-
tes: l’existència de guerres i la situa-
ció de pobresa i de fam que causen 
tants desplaçaments i refugiats, la 
poca o nul·la recepció en els països 
d’acollida, els atemptats que pro-
dueixen tantes víctimes i tant sofri-
ment i una situació de pànic i d’en-
frontament impotent. L’alarma per 
tants casos de corrupció en el camp 
de la política i de les finances. Les 
tensions en les relacions polítiques 
que porten al trencament del diàleg 
i crispacions entre els polítics i ciuta-
dans. I barrejat amb tot això, la reali-
tat d’una situació social on continua 
existint la pobresa amb la degrada-
ció social que comporta en moltes 
persones i famílies.

Tot plegat una càrrega molt feixu-
ga que fàcilment podria portar-nos 
al desànim i a la conclusió que no hi 
podem fer res, o caure en la tempta-
ció d’enredar-nos en una espiral de 
violència, tot plegat ben lluny dels 
camins de l’Evangeli. Hi ha camins 
que porten a la mort, a la denigra-
ció de les persones, a la pobresa, 
al deteriorament ambiental de la 
nostra casa de tots, de la Terra co-
muna que ens acull a tots... Camins 
que ens allunyen de sentir-nos co-
munitat.

En aquest context ressona amb 
força el missatge de la festa de Cor -

pus, resumit en les paraules de sant 
Pau: «Tots nosaltres, ni que siguem 
molts, formem un sol cos, ja que 
tots participem del mateix pa» (1C 
10,17). Se’ns remarca que per la par-
ticipació en l’Eucaristia formem un 
sol cos. L’Eucaristia fa comunitat. És 
una crida a la comunió enfront tants 

gèrmens de segregació, d’individua-
lisme, d’egoisme.

La urgència de formar un sol cos, 
doncs, no ens deixa indiferents als 
qui celebrem amb joia i fervor el do 
de l’Eucaristia: el pa que nosaltres 
partim, és comunió amb el cos de 
Crist i ens uneix als qui participem 

d’un mateix pa. Aquesta comunió que 
neix de l’Eucaristia fonamenta la cri -
da a ser i a fer comunitat.

«CRIDATS A SER COMUNITAT» és 
la proposta que ens fa Càritas en la 
festa de Corpus —Dia de la Caritat—. 
Enfront del no fer res o quedar enre-
dats en la teranyina de l’esbroncar, 
hi ha un altre camí, un camí actiu i 
constructiu: fer comunitat, teixir rela-
cions, acostar-te al qui està lluny, al 
que no és com jo, al qui puc ajudar de 
moltes maneres, també amb el meu 
donatiu a Càritas... I no esperar fer- ho 
quan els temps siguin millors, sinó ara 
i aquí enmig de les circumstàncies 
concretes que ens toquen viure. L’Eu-
caristia ens urgeix i ens compromet.

La festa del Corpus ens fa anar a 
l’arrel del nostre ser comunitat i ser 
constructors de comunitat en el nos-
tre món més pròxim, començant per 
casa nostra, veïnat, poble, ciutat, bis-
bat... Darrere la solidaritat i el com-
partir i la fraternitat hi ha una realitat 
de fe que ho explica tot. És la comu-
nió: el pa que nosaltres partim, ¿no 
és, potser, comunió amb el cos de 
Crist? Ser comunitat i fer comunitat
com a fruit de la comunió: comunió 
amb Crist i comunió amb els ger-
mans. Ens portarà a compartir, a in-
teressar-nos pels altres, a socórrer 
els necessitats, a mirar amb compas-
sió, a lluitar contra una societat on 
molts són descartats per la seva si -
tuació econòmica, a mirar-nos les peri-
fèries del nostre món des de l’Evangeli, 
i, tot això, des de la profunda estimació, 
com diu Jesús: «Estimeu-vos els uns 
als altres tal com jo us he estimat» 
(Jn 15,12). Que la participació en el 
Cos de Crist sigui font d’una veritable 
comunió de germans que s’estimen.

 per Mn. Anton Roca Roig
Delegat episcopal de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Malgrat els conflictes, 
cridats a ser comunitat
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 Càritas
Diocesana de

Sant Feliu de Llobregat

15.315 
Persones atese

Persones
beneficiades

s

39.770

48%

52%

Espanyols
extracomunitaris
comunitaris

50,5 %
45,2 %
 4,3 %

1-17 28%

26-45 40,3%

46-60 21,4%

18-25 5,3%

+ 60 5%

EDAT

SUPORT MATERNOINFANTIL

28 participants

REFORÇOS EDUCATIUS

193 nenes  i nens

AULA JOVE

19 adolescents

SUPORT PSICOLÒGIC A 
GRUPS DE MARES I PARES

50 participants

«Atenem infants i joves, 
en el seu procés 
socioeducatiu»

INFÀNCIA

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
«Escoltem, orientem i 

acompanyem perquè les 
persones visquin de manera 

digna i autònoma»«38 punts d’acollida»

PERSONES SENSE LLAR

441 
persones

acollides

Vilanova i la Geltrú

El Prat de Llobregat

Molins de Rei

Vilafranca del Penedès
(2 pisos i C.A. Abraham)

Gelida

Sant Climent de Llobregat

4

3

19

376

28

11

Persones Equipaments

«Des de Càritas Diocesana i de les Càritas 
parroquials, s’intenta donar resposta a la 

situació de les persones sense llar»

42
 pisos

36 
fam

ílie
s

126 beneficiaris

6 
persones soles

HABITATGE SOCIAL

«Els pisos 
gestionats per 
Càritas faciliten 
resoldre 
el problema 
de no tenir 
un habitatge 
digne»

SUPORT
A LES NECESSITATS BÀSIQUES

26
Punts de distribució 
d’aliments

Serveis de 
distribució de roba 19

Ajudes a través del
programa Proinfància 382

Beneficiaris de les 
ajudes econòmiques 1.044

L’acció de Càritas se centra 
en promoure i acompanyar, 

amb la persona com a 
protagonista i des del diàleg 

entre subjectes

ACOLLIDA I ACOMPANPP YAMENTYY

899

voluntaris

FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
SOCIOLABORAL 

4 Cursos d’informàtica per a 
la recerca de feina

1 Curs d’atenció a persones 
dependents en domicilis

1 Curs de neteja

1 Taller de competències 
transversals

1 Edició de càpsules de 
recerca de feina

5 CAIF. Classes
d’alfabetització i llengua

Servei d’intermediació 
laboral«Des del Programa de 

Formació i inserció 
sociolaboral s’han atès  

a 417 persones»

·

ACCIÓ SOCIAL 2016



Durant el 2016, 39.770 persones s’han be-
neficiat de l’atenció social de Càritas Dio-
cesana i de les Càritas parroquials de la 

diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Segueix en augment el procés, per part de les 

administracions públiques, d’anar assumint la co-
bertura de les necessitats de subsistència de les 
persones, que ha suposat un descens del nom-
bre de persones que ajudàvem en aquest aspec-
te i que ha permès a la nostra institució, desti-
nar més esforços i recursos a l’acompanyament 
de les famílies en els seus processos d’inclusió 
social.

El 40% de les persones ateses per Càritas te-
nen entre 26 i 45 anys, i el següent tram d’edat 
amb més atenció, són els menors amb un 28%. 
Són per tant les famílies amb menors, un dels col -
lectius més vulnerables. Per això des de Càritas 
seguim treballant per donar resposta a les neces -
sitats de subsistència —alimentació, vestit i allot-
jament— i alhora treballem per a la promoció de 
les famílies, i la prevenció d’una possible trans-
missió intergeneracional de la pobresa. Els infants 
i adolescents, pateixen directament les conse-
qüències d’aquestes dificultats que pateixen les 
famílies, per això fem una aposta per afavorir el 
desenvolupament integral dels infants i adoles-
cents amb els projectes de reforç educatiu i l’Au-
la Jove, buscant que aquests, gaudeixin de més 
oportunitats en un futur.
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Mobilitat humana forçada

No podem fer distincions entre persones immigrants 
o refugiades, es tracta de persones que s’han vist 
obligades a abandonar els seus països buscant 
un futur més digne. Les persones en situació ad-
ministrativa irregular, que no tenen dret a ser be-
neficiaris de les ajudes de les administracions pú-
bliques ni a treballar de manera regularitzada, fa 
temps que són ajudades per entitats com Càritas. 
Cal reivindicar unes polítiques migratòries que ga-
ranteixin la dignitat i els drets de les persones, 
més enllà del mer control de fluxos migratoris.

És evident que cal intensificar els esforços en 
abordar les causes que generen o obliguen a les 
persones a marxar de les seves llars. Els conflic-
tes bèl·lics, les profundes desigualtats entre els 
diferents països, el canvi climàtic fruit d’un creixe-
ment gens sostenible i que no té en compte la cura 
del nostre planeta, són els principals reptes que 
ens cal afrontar de manera global i immediata. 

Economia solidària

La manca de feina i la precarietat laboral són una 
de les principals dificultats amb què es troben les 
persones que s’apropen a Càritas. Fem una aposta 
per l’economia solidària i per l’acompanyament 
a les persones en els seus processos d’inserció 
laboral. Durant aquest any 2017, es posarà en mar-
xa una empresa d’inserció, amb la intenció de po-
sar la rendibilitat econòmica al servei d’una autèn-
tica rendibilitat social i amb l’objectiu principal 
d’impulsar la promoció sociolaboral de les perso-
nes en situació d’exclusió. La intenció és que l’em-
presa d’inserció esdevingui un esglaó més en els 
processos que faran les persones des de la situa-
ció d’exclusió a la de plena inserció.

Per a Càritas les iniciatives d’economia solidà-
ria són el millor testimoni de que és possible rea-
litzar una activitat econòmica sostenible amb prin-
cipis de solidaritat i justícia social i on la persona 
sigui el veritable centre.

Algunes conclusions
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 Càritas
Diocesana de

Sant Feliu de Llobregat

 Si vols col·laborar com a voluntari en qualsevol dels nostres serveis o de les diferents Càritas parroquials del territori, pots contactar amb nosaltres a través 
del mail secretaria@caritassantfeliu.cat o bé per telèfon al 936 525 770.

 per Joan Torrents i Andreu
Director de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Lluitem contra les desigualtats

Coincidint amb la celebració de 
Corpus i el Dia de la Caritat, 
s’ha fet pública la Memòria 

social del 2016 de Càritas Diocesa-
na de Sant Feliu de Llobregat, la ter-
cera des que l’any 2014 iniciava la 
seva activitat. I les dades que s’hi re-
flecteixen, des de la perspectiva d’a-
quests darrers anys, apunten una croni-
ficació de la pobresa i la precarietat en 
un ampli sector de la nostra població.

Aquesta cronificació obre encara 
més la bretxa, entre els més rics i els 
més desafavorits. Hi ha un abisme ca-
da cop més gran i profund a nivell 
social entre els uns i els altres. Es con-
solida doncs la desigualtat, i els su-
posats beneficis de la recupera ció que 
expliquen alguns, van a parar gaire-
bé sempre a les mateixes mans.

La taxa de risc de pobresa és al nos-
tre país del 20% (1 de cada 5 per-
sones) i al voltant d’un 30% de ciu-
tadans tenen dificultats o moltes 
dificultats per arribar a final de mes 
(dades d’Idescat). 

Aquest fet incideix en l’increment 
del que mal anomenem «pobresa in-
fantil», ja que no hi ha pròpiament in-
fants pobres. Creix el fenomen de la 
pobresa hereditària amb totes les con-
seqüències que pot arribar a tenir 
per als infants, la cronificació d’aques-

tes situacions d’exclusió, precarietat 
i vulnerabilitat. En definitiva, apunta 
cap a la pèrdua a nivell social de ge-
neracions d’infants que tindran mol-
tes dificultats per sortir-se’n demà.

Davant d’això, l’aposta de Càritas 
continua ferma a poder donar noves 

oportunitats a les persones que atén, 
especialment en l’àmbit de l’ocupa-
ció. Cal que la gent trobi feina. Així, 
sumant al que ja estem fent en aquest 
sentit, durant el 2017 començarà la 
seva activitat l’empresa d’inserció 
promoguda per la diocesana de Sant 
Feliu. També seguim promovent pro-
jectes i serveis orientats a infants i 
adolescents, tant des de la vessant 
de l’ajuda a les necessitats bàsiques 
com en la seva formació i creixement 
personal. El darrer àmbit de treball 
prioritari és el de l’habitatge social, 
que dóna continuïtat als projectes 
d’habitatges compartits o per a per-
sones i famílies amb dificultats d’ac-
cés al mercat regulat de l’habitatge. 

Tot plegat, és possible gràcies a la 
dedicació de voluntaris i personal 
contractat, de les aportacions de so-
cis, donants i institucions que con-
fien en la nostra tasca, i del suport de 
les comunitats parroquials i de la so-
cietat.

Gràcies a tots i totes.


