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Introducció
La

Memòria anual de Càritas té un significat
molt important, no només per a qualsevol persona que arribi a conèixer-la, sinó també per als
qui formem l’Església i mirem de vincular la nostra fe amb la pràctica de la justícia i de la caritat.
Sens dubte Càritas Diocesana, en fer pública aquesta Memòria, no pretén justificar la seva tasca; tampoc vol donar-se importància o reafirmar-se en
els seus projectes davant la societat; menys encara busca construir una mena de campanya publicitària a manera d’operació de màrqueting…
Els objectius de la publicació d’aquesta Memòria són
molt més positius. Assenyalem només alguns. L’obra
de Càritas és una obra col·lectiva o, més ben dit,
comunitària (com ha de ser tot a l’Església) i els qui
col·laboren en la mateixa obra, en tant que corresponsables, han de conèixer els seus resultats; a més,
les obres de justícia i d’amor vers els necessitats han
de ser conegudes, no per a posar-se medalles, sinó
per a lloar a Déu, ric en misericòrdia; d’altra banda,
aquestes obres formen part del testimoniatge de llum
en la nit fosca de la injustícia i la desigualtat, responent d’aquesta manera al mandat de Jesús “brilli així la vostra llum enmig dels homes…” (Mt 5,16)
Però hi ha un motiu avui molt important que justifica la publicació d’aquesta Memòria. Si ens preguntem on descobreix la pobresa una mirada atenta
i de servei com la Càritas, trobem la resposta en
aquesta Memòria. ¿Qui són els més pobres avui?,
¿quina és la seva pobresa, precisament en aquests
temps de crisi generalitzada?, ¿com afecta la crisi global a les persones i famílies més necessitades?
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La Memòria de Càritas posa de manifest que la nostra societat arrossega una massa de pobresa, que
hi és, com un llast permanent, moltes vegades oblidat per la societat del benestar. Però quan sobrevé
una crisi greu i generalitzada, com la que estem sofrint en el món a causa del COVID-19, tots desperten
de la letargia de l’opulència, com si la pobresa fos
una novetat. ¿Què ens diu llavors la Memòria de Càritas? Ens diu que la crisi de la pobresa no és cap
novetat, sinó que ja era aquí i que, a més, precisament els qui la pateixen sovint oblidats són els que
avui resten submergits en el sofriment més radical.
Perquè la falta de recursos continua afectant en major mesura als de sempre. Sembla que les mancances
se sumen i que la indigència busca a la indigència.
La Memòria de Càritas és com una finestra a aquesta realitat fosca, esquitxada per esforços generosos
de llum. Uns esforços, que alleugen la visió i animen
d’alguna manera l’esperança. Però alhora és una
finestra que crida a continuar encenent punts lluminosos cada vegada més intensos i nombrosos.
Donem gràcies a Déu per la fecunditat de l’amor concret plasmada en aquestes dades i estadístiques.
Darrere dels números hi ha persones i històries. Que
l’Esperit continuï animant aquesta obra i ens faci més
justos i generosos amb els nostres germans necessitats.
+ Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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- Memòria

Presentació

- 2019
“Treballem amb tenacitat cada dia per la defensa dels drets de les persones.”

L’any 2019, en termes de persones acollides a Càritas

a les que hem pogut acompanyar en alguna cosa,
va ser un any de continuïtat respecte el 2018. No és
una bona notícia, perquè no es va percebre una millora significativa per a la vida de les persones, just
perquè les condicions estructurals de l’economia, les
laborals i socials tampoc no van millorar. Ho deixava
ben clar les dades publicades el 2019 al VIII Informe
de la Fundació FOESSA (Fomento de Estudios Sociales
y Sociología Aplicada), entitat promoguda per Càritas
espanyola l’any 1965, i que té un llarg recorregut i
per tant perspectiva en l’anàlisi de la realitat social.
L’ascensor social està espatllat. Allò que anys enrere
podia fer possible que una persona en situació d’exclusió o vulnerabilitat se’n sortís, com ara feina i salari
digne o polítiques socials públiques de promoció o habitatge, és ara insuficient per ajudar a massa gent que
no ha aconseguit refer-se la crisi del 2007 o que per les
condicions de vida en el seu país d’origen, ha arribat
a casa nostra buscant una vida millor. Hi ha un gruix
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important de llars, majoritàriament amb infants, que
tenen difícil poder “ascendir” socialment perquè viuen
permanentment a la corda fluixa en condicions de vida,
són fràgils davant de qualsevol petit sotrac econòmic,
no tenen oportunitats de millora. És el que advertia FOESSA i és el que ha passat el primer trimestre del 2020
amb el daltabaix per la pandèmia de la COVID-19.
Per molts, ha plogut sobre mullat, i de quina manera!
La cronificació de la pobresa i la seva transmissió intergeneracional són dos dels fenòmens que afronta
avui Càritas amb les millors eines que té a l’abast:
l’impagable compromís del seu voluntariat i personal contractat, dels socis i donants i les complicitats que teixim cada dia amb les comunitats parroquials i tota la societat, administracions i sector privat
per tombar aquesta realitat que no ens agrada.
Aquesta memòria vol deixar constància de forma breu
i resumida, que des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, des de Càritas diocesana, treballem amb tenacitat cada dia per la defensa dels drets de les persones.
Ramon E. Carbonell Pujol
Director de Càritas Diocesana

ON

SoM?
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
Càritas Interparroquials
El Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Molins de Rei
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Viladecans i Sant Climent
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

ANOIA

Càritas Parroquials
Abrera
Begues
Capellades
Castelldefels
Cervelló
Corbera de Llobregat
Cubelles
Esparreguera
Gelida
La Granada
La Palma de Cervelló
Martorell
Olesa de Montserrat

BAIX
LLOBREGAT

ALT
PENEDÈS

Càritas Arxiprestal
Sant Boi de Llobregat

Piera
Sant Andreu de la Barca
Sant Esteve Sesrovires
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d’Anoia
Sitges
Torrelles de Llobregat
Vallirana

GARRAF

34 Càritas Parroquials
27 Punts d’Acollida
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Persones 2019
13.939 Persones beneficiades
5.239 Llars ateses
997 Persones Voluntàries
Gènere

54%

46%

Origen Persones ateses
2%

En el 67% de les llars que hem atès
hi ha menors a càrrec.

Espanya
Comunitaris
Extracomunitaris

1 de cada 10 persones que hem
acollit, tot i tenir feina, han necessitat el suport de Càritas.

44%

54%

Edats
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0 a 17

33%

18 a 29

14%

30 a 64

49%

65 i més

4%

Una mirada
des dels Drets
Acollida, acompanyament i cobertura de necessitats bàsiques

Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials...
(Art. 25, Declaració Universal dels Drets Humans)
Cobertura de
necessitats bàsiques

9.473 Persones ateses

Espais d’acollida
i acompanyament
7.412 Persones ateses

Formació i inserció laboral
...Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que

asseguri per a ell i per a la seva família una existència conforme amb la dignitat
humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social...

(Art. 23, DUDH)

Programa

Han trobat feina
118 Persones

591 Participants

La nostra

Empresa d’Inserció

Brins
d’oportunitats
Empresa d’Inserció

www.brinsoportunitats.cat
Tel. 683 47 47 41
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Infància, adolescència i família
Tota persona té dret a l’educació... l’educació tendirà al ple desenvolupament

de la personalitat humana i a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les
llibertats fonamentals... (Art. 26, DUDH)
Reforços educatius i
Brúixoles
362 Persones ateses

Centres de reforç i
espais per adolescents
15 Projectes

Sense llar i habitatge social
Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la

salut i el benestar, especialment quant a ... habitatge...(Art. 25, DUDH)
Pisos socials

Centre d’acollida
Abraham
414 Persones

160 Persones

Habitatges
compartits
51 Persones

Mobilitat humana
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva segure-

9

tat. (Art. 3, DUDH)
Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi,
i a retornar-hi. (Art. 13, DUDH)

Plou sobre mullat
El 2019, en l’informe FOESSA sobre, exclusió i desenvolupa-

ment social a Catalunya, es parlava d’una societat polaritzada, un 19,3% de la població catalana es troba en situació d’exclusió; una desigualtat molt accentuada, donat
que del total de la població en situació d’exclusió, prop de la
meitat estava en una situació d’exclusió severa.

Durant el 2019 des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat es va intervenir en més de 5.000 llars de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i part
de l’Anoia. Són dades molt similars a les del 2018, fet que
constata aquesta realitat d’una societat amb dues velocitats, en què el gruix més important ha anat recuperant-se
de la crisi que es va iniciar el 2007, però també una part important de les persones, han quedat en una situació de gran
fragilitat i han esgotat tots els recursos que els podien fer
de xarxa de seguretat. Per tant, aquest 2019 s’ha observat
la tendència dels darrers anys, en què les llars i les persones
ateses han requerit intervencions més intenses i prolongades
en el temps.
La precarietat laboral i l’elevat preu de l’habitatge segueixen
sent els principals esculls amb què es troben les persones
que s’apropen a Càritas. Les despeses per poder accedir a
un habitatge obliguen les famílies a reduir les despeses en
elements tan bàsics com els subministraments, l’alimentació
o les medicines. Un altre dels factor determinants que generen exclusió és la precarietat laboral. De les persones ateses
per Càritas el 2019, 1 de cada 3 estava en situació d’atur i,
més preocupant encara, 1 de cada 10 ha necessitat suport
de Càritas malgrat estar treballant.
Aquestes dificultats tenen una major incidència en aquelles
llars on hi ha menors a càrrec, un 67% del total de llars
ateses per Càritas Diocesana al llarg del 2019.
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COVID-19
Ens trobàvem, per tant, davant d’un terra ja prou mullat, i de
sobte han arribat noves pluges. Les conseqüències d’aquesta crisi tindran una major incidència en tot aquest gruix de
la població que ja estava vivint en una situació de gran fragilitat.
En aquest temps que portem des que va esclatar la crisi
del coronavirus, des de Càritas Diocesana hem vist com les
demandes d’ajuda es multiplicaven per tres. A part de les
persones a les quals ja s’estava acompanyant, s’ha intervingut en 500 llars noves, que no havien estat ateses mai
abans per Càritas.
En una enquesta a persones que estan sent ateses per Càritas a tot l’Estat, per copsar l’impacte d’aquesta situació
generada per la COVID-19, s’han pogut observar ja algunes
de les primeres conseqüències:
3 de cada 10 llars no disposen de cap mena
d’ingrés en aquest moment, i de les que encara
han mantingut ingressos, els han vist reduïts en
un 33%.

Un 24% de les famílies ateses per Càritas pot
veure’s obligada a haver d’abandonar la seva
llar per no poder-ne assumir el cost.
Bretxa digital. Un 14% de les llars dels infants
atesos per Càritas no tenen connexió a internet i gairebé el 50% no disposa dels dispositius
adients.
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Davant d’aquest present, però també d’un futur ple d’incerteses encara, som conscients, que caldrà donar resposta
a aquesta situació i acompanyar les persones. Càritas diocesana ha posat en marxa un nou servei de suport a les
persones en l’aspecte emocional. També s’ha incrementat,
fins al moment, un 35% el pressupost destinat a la cobertura de necessitats bàsiques, s’ha ampliat l’horari del
centre d’acollida Abraham, s’ha continuat entregant aliments
des de les Càritas parroquials i atenent les persones de manera no presencial. La caritat no ha tancat.
L’aprovació del nou ingrés mínim vital és una gran notícia
per garantir l’accés a drets bàsics com l’habitatge o l’alimentació. Tot i així, encara deixa persones al marge, com
les que es troben en situació irregular, o els menors que han
migrat sols i es veuen obligats a abandonar els centres als
divuit anys. L’objectiu per sortir d’aquesta situació no pot ser
tornar a la normalitat, ni tan sols a una nova normalitat de
què tant es parla. No podem considerar una societat tan desigual, en què es vulneren drets bàsics de tantes persones,
com una situació normal. Ens cal caminar cap a un escenari
en què els drets estiguin garantits i tothom pugui gaudir de
les mateixes oportunitats, deixar de banda l’individualisme,
perquè aquesta crisi també ha fet evident que només ens
en sortirem des de la comunitat.

800
Seguidors Instagram
5.300
Impressions

6.709
Visites a la web
110.000
Impressions

Sensibilització

Co
mu
nica
ció
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Entitats amb
Acció Solidària

Entitats amb Cor s’ha consolidat com una eina de sensibilització i col·laboració per a les empreses, entitats esportives, culturals i centres i institucions educatives.

Responsabilitat Social Corporativa
Integra a les empreses i entitats en els projectes de Càritas per aconseguir un impacte social i transformador.

Compromís Social
Convida a les empreses a treballar per l’excel·lència social i implicar-se en el compromís de la millora social i de la comunitat.

Com ser una Entitat amb Cor
•

apadrinant un projecte.

•

contribuint amb una donació.

•

Fent-se soci de Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat

•

Facilitant la incorporació al mercat laboral de persones formades en els nostres programes

•

Donatius en espècie: productes de tecnología, de neteja, etc.

•

Serveis professionals

•

Voluntariat corporatiu: soritides culturals, visites a llocs
de treball, pintura i acondicionament de pisos, etc.

•

Iniciatives solidàries: esmorzars solidaris, reptes solida-

cor

ris, activitats esportives, etc.

Col·laborant amb els nostres projectes es contribueix als
ODS de les nacions unides.
ERRADICACIÓ
DE LA POBRESA
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FAM
ZERO

TREBALL DECENT I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

SALUT I
BENESTAR

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

EDUCACIÓ DE
QUALITAT

PAU, JUSTÍCIAI
INSTITUCIONS
SÒLIDES

IGUALTAT DE
GÈNERE

ALIANCES PER A
ASSOLIR ELS
OBJECTIUS

Distribució de la inversió
en acció social

Recursos Gestionats
Recursos

Euros

Socis i donants

776.463

Fundacions

83.458

Col·lectes de Nadal, Corpus i altres

111.524

Herències i llegats
Prestació de serveis i altres
Entitats amb cor

25%

Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa”

Fonts privades
Generalitat de Catalunya

12%

17%

23%

22%

Aportacions usuaris

1%
Voluntariat

Sense llar i habitatge social

Formació i inserció laboral

Infància

68.546
203.454
50.073
380.863
1.815.378
119.722

Ajuntaments, Diputació, consells comarcals i ministeris

532.380

Aportacions IRPF aplicades a atenció social

245.689

Fons social europeu

Cobertura de necessitats bàsiques

Acollida i acompanyament
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140.997

Fonts públiques
Total recursos gestionats

Aplicació dels recursos

1.209
899.000

2.714.378

Euros

Atenció social
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa”

2.399.962
380.863

Subtotal despeses en acció social

2.780.825

Comunicació i sensibilització
Administració i gestió
Total aplicacions

12.391
178.349
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2.971.565

Gràcies a totes les sòcies, socis, donants, entitats, centres educatius i empreses que fan possible l’acció de
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

Catalunya

AJUNTAMENT
DEL PLA DEL PENEDÈS
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Gràcies

La crisi del coronavirus ha triplicat les necessitats
socials. Tot i les distàncies, ens necessitem més a
prop que mai.

COL·LABORA
CADA GEST COMPTA
Caixabank: ES65 2100 5000 5802 0004 2738
Triodos: ES06 1491 0001 2130 0011 3288

Adreça

C/ d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat

Contacte
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat

Tel. 93 652 57 70
secretaria@caritassantfeliu.cat
www.caritassantfeliu.cat

