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

prop que mai.
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Plou sobre mullat
El 2019, en l’informe FOESSA sobre, exclusió i desenvolupament 
social a Catalunya, es parlava d’una societat polaritzada, un 
19,3% de la població catalana es troba en situació d’exclu-
sió; 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 co-
marques 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 ha-
bitatge obliguen les famílies a reduir les despeses en elements 
tan bàsics com els subministraments, l’alimentació o les medi-
cines. 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 preocu-
pant 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. 

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 de-
mandes d’ajuda es multiplicaven per tres. A part de les per-
sones 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 pri-
meres conseqüències:

Davant d’aquest present, però també d’un futur ple d’incer-
teses encara, som conscients, que caldrà donar resposta a 
aquesta situació i acompanyar les persones. Càritas diocesa-
na ha posat en marxa un nou servei de suport a les persones 
en l’aspecte emocional. També s’ha incrementat, fins al mo-
ment, un 35% el pressupost destinat a la cobertura de ne-
cessitats 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 opor-
tunitats, deixar de banda l’individualisme, perquè aquesta crisi 
també ha fet evident que només ens en sortirem des de la 
comunitat. 

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 inter-
net i gairebé el 50% no disposa dels dispositius 
adients.
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Recursos

Socis i donants 776.463

Euros

Fundacions 83.458
Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 111.524
Herències i llegats 140.997
Prestació de serveis i altres 68.546
Entitats amb cor 203.454
Aportacions usuaris 50.073
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa” 380.863

Fonts privades 1.815.378

Generalitat de Catalunya 119.722
Ajuntaments,  Diputació, consells comarcals i ministeris 532.380
Aportacions IRPF aplicades a atenció social 245.689
Fons social europeu 1.209

Fonts públiques 899.000

Total recursos gestionats 2.714.378Càritas Parroquials
Abrera
Begues
Capellades
Castelldefels
Cervelló
Corbera de Llobregat
Cubelles
Esparreguera
Gelida
La Granada
La Palma de Cervelló
Martorell
Olesa de Montserrat

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

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

Càritas Arxiprestal 
Sant Boi de Llobregat
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Origen

Espanya

Comunitaris

Extracomunitaris

54%

44%
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En el 67% de les llars que hem atès 
hi ha menors a càrrec.

1 de cada 10 persones que hem 
acollit, tot i  tenir feina, han neces-

sitat el suport de Càritas.

13.939    Persones beneficiades

5.239    Llars ateses

Recursos  Gestionats

997 Persones Voluntàries

Aplicació dels recursos

Atenció social 2.399.962

Euros

Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa” 380.863

Subtotal despeses en acció social 2.780.825

Comunicació i sensibilització 12.391

Administració i gestió 178.349

2.971.565Total aplicacions

Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat

Vo
lu

nt
ar

ia
t

Se
ns

e 
lla

r 
i h

ab
ita

tg
e 

so
ci

al

Fo
rm

ac
ió

 i 
in

se
rc

ió
 la

bo
ra

l

In
fà

nc
ia

Co
be

rt
ur

a 
de

 n
ec

es
si

ta
ts

 b
às

iq
ue

s

A
co

lli
da

 i 
ac

om
pa

ny
am

en
t

12
%

22
%

23
%

17
%

23
%

1%

Distribució de la inversió 
en acció social


