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C
Introducció

Cada any recordem que la memò-
ria anual de Càritas Diocesana és 
sempre memòria agraïda. Per a 
nosaltres la mirada al passat sem-
pre desperta lloança a Déu que ha 
permès de trobar-se la persona ne-
cessitada amb la persona generosa. 
Essencialment això és Càritas. 

L’agraïment encara està més justi-
ficat si tenim present que l’obra de 
Càritas amb els necessitats s’ha 
desenvolupat en temps foscos, és 
a dir, “quan el futur no es veia (ni es 
veu) clar”. Les experiències viscu-
des darrerament, com les que vivim 
també avui, posen en evidència que 
la vida sempre és una successió de 
claredats i confusions.  

Tot i així, per als ulls cristians, el 
futur mai és absolutament fosc, 
des de la fe en Crist ressuscitat 
no existeix la foscor absoluta. Sí 
que hi ha moments de penombra 
a curt termini, però la nostra visió 
de la història descobreix a l’horitzó 
una llum constant, inextingible, i 
des d’allà estant il·lumina tots els 
moments concrets de la nostra 
vida. La fe autèntica no només veu 
aquesta llum en la llunyania de la fi 
de la història, sinó que interpreta 
l’itinerari de la nostra història com 
un camí, pas a pas, vers ella: és 
talment el sentit de la vida. 

La lluentor, la força i el caliu 
d’aquesta llum sosté l’amor con-
cret i l’obra de la justícia que fem a 
l’Església. Més encara, hem de dir 
que tot gest, tot esforç que fem en 
la pràctica del amor concret de l’Es-
perit, constitueix un apropament 
d’aquella llum, un fer present avui la 
veritat i el sentit de tota la realitat. 

Així, la memòria de l’obra de Càritas 
esdevé un testimoniatge d’esperan-
ça. 

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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L
Presentació

L’esperança és un dels principals 
valors de treball de Càritas. Ens ho 
recorda el Bisbe Agustí en l’escrit 
de presentació de la memòria del 
2021. Esperança davant tantes situ-
acions viscudes en primera persona 
per tanta gent a la que volem fer 
present en la memòria que teniu a 
les mans.
En tot projecte vital, l’estabilitat 
personal i familiar és fruit de factors 
com l’estabilitat laboral, poder 
disposar d’una llar en condicions, 
tenir relacions socials, participar 
social i cívicament, gaudir de bona 
salut emocional, psicològica i fins 
i tot espiritual. Que tot rutlli ens 
fa mirar endavant amb l’esperança 
que podem gaudir del benestar 
i la tranquil·litat necessària per a 
nosaltres mateixos i pels nostres. 
Quan aquesta mirada endavant és 
un cúmul de problemes, incerteses, 
de portes tancades... es cau en la 
desesperança per la realitat crua i 
insuportable en què es viu cada dia. 
Aleshores el futur no es veu clar. 
Tots els que formem Càritas i segur 
que també totes les persones, 
comunitats parroquials, adminis-
tracions, empreses i institucions 
que ens ajuden en la nostra tasca, 
estem al servei de les persones 
disposades a trobar junts oportu-
nitats de canviar la mirada sobre 
aquest futur. També per oferir eines 

i oportunitats reals per canviar 
aquest futur.
El lema de la memòria d’enguany, 
“QUAN EL FUTUR NO ES VEU 
CLAR...” és la constatació del que 
hem vist el 2021 a Càritas, realitat 
que ve de lluny. És però alhora, una 
clara incitació a posar al darrera 
d’aquest lema expressions com 
“Estem amb tu!” o “Compta amb 
nosaltres!”. Llegiu la memòria, 
quedeu-vos amb els testimonis, in-
terpreteu les dades... però sobretot 
veieu al darrera les milers d’opor-
tunitats que amb total esperit de 
servei oferim a les persones que 
acollim i acompanyem perquè el 
seu futur canviï, perquè es vegi més 
clar. 
Gràcies a totes i tots que ho feu 
possible any rere any!

Ramon E. Carbonell Pujol
Director
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On som?

Càritas 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

ANOIA

ALT
PENEDÈS

BAIX

LLOBREGAT

GARRAF

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

35 Càritas parroquials

29 Punts d’acollida
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Dades 2021

15.814
PERSONES BENEFICIADES 6.246

LLARS ATESES

54% 
DONES

46% 
HOMES

8.540

7.274

Edats

Origen de les persones ateses

42%
Espanya 56%

Extracomunitaris
2%
Comunitaris

En el 68% de les 
llars que hem atès 
hi ha menors a 
càrrec 

1 de cada 10 
persones que han 
necessitat ajuda, 
tenien feina
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Acollida, acompanyament i
cobertura de necessitats
bàsiques

9.973 9.973 PERSONES ACOLLIDESPERSONES ACOLLIDES

ESPAIS D’ACOLLIDAESPAIS D’ACOLLIDA  29

Cada vegada hi ha més persones que no poden triar com i què 
mengen, o no poden cobrir altres necessitats perquè no tenen prou 
ingressos. Intentem ajudar les famílies en risc d’exclusió a cobrir les 
necessitats bàsiques de manera digna.

“Quan vaig arribar a 
Càritas estava frus-
trat, no aconseguia 
el que volia. Ara sé 
que amb esforç puc 
acoseguir el que 
vulgui”

11.623   
persones han rebut ajuda per a 
cobrir necessitats bàsiques

1.191   
persones s’han beneficiat 
d’ajudes econòmiques
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Formació i 
inserció laboral

263
PERSONES ATESES

DES DEL PROGRAMA

50
PERSONES HAN FET 

FORMACIONS

152
PERSONES ALS 

ITINERARIS I ORIENTACIÓ 
LABORAL

El nostre objectiu és definir l’estratègia de millora de l’ocupabili-
tat i orientar els processos de cerca activa d’ocupació per a cada 
persona. Es dissenya una estratègia individualitzada en funció de la 
situació personal i s’ofereix acompanyament durant tot el procés.

“El curso ha sido 
muy enriquece-
dor, me ha servido 
para poder buscar 
trabajo y aprender a 
trabajar en equipo”

58
PERSONES HAN
TROBAT FEINA
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Brins
d’oportunitats 

Empresa d’Inserció

5
PERSONES S’HAN 
INCORPORAT AL 

MERCAT LABORAL

El compromís de Brins no és només amb els seus clients sinó amb la socie-
tat en general, ja que en ser una empresa vinculada a Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat es regeix pels seus principis i valors. Brins acompa-
nya els treballadors en procés d’inserció en el seu empoderament personal 
per a la seva futura inclusió en el mercat laboral, i els dona una nova opor-
tunitat.

SERVEIS
NETEJA

AGRICULTURA

JARDINERIA

TRANSPORT ADAPTAT

ATENCIÓ PERSONES DEPENDENTS

TRANSPORT

PETITS ARRANJAMENTS

21
PERSONES AMB 

CONTRACTES D’INSERCIÓ 
EL 2021

GESTIÓ FORESTAL

www.brinsoportunitats.cat
Tel. 683 47 47 41
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Infància, 
adolescència i família

Una de les conseqüències més evidents de l’impacte de la crisi de la covid 
en la societat catalana, és l’augment de la fractura social. Preocupa espe-
cialment una de les diverses causes d’aquesta fractura, el creixement de 
la bretxa d’edat. En l’imaginari social, el pas a la vida adulta passa per tenir 
una feina estable, adquirir un habitatge, formar una família... Però la reali-
tat que ens trobem és un jovent sense feina o amb feines precàries i sense 
possibilitats d’emancipació. Pràcticament la meitat de les llars sustentades 
per menors de 45 anys es troben en situació d’exclusió.

40 ADOLESCENTS

4 BRÚIXOLES

304 INFANTS

13 REFORÇOS EDUCATIUS

“El refuerzo es un 
lugar tranquilo 
para estudiar... Te 
ayudan y te sientes 
mejor, como en 
casa”
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Sense llar i
habitatge social

Quan parlem d’accés a un habitatge digne, 
parlem de l’accés a un dels drets humans. 
Però la realitat actual del mercat de l’ha-
bitatge és ben diferent: preus exorbitants 
fins i tot de les habitacions, amuntega-
ment, infrahabitatges...

En la línia de facilitar l’accés a un habitatge 
digne a persones en situació de vulnera-
bilitat, des de Càritas Diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat el 2021 s’han incorporat 
dos nous equipaments residencials; la Llar 
el Llimoner a Vilanova i la Geltrú i la Llar 
Iris a Sant Vicenç dels Horts.

10
PISOS COMPARTITS

66
PERSONES

52
PISOS SOCIALS

172
PERSONES

CENTRE D’ACOLLIDA
ABRAHAM

269
PERSONES

“Vivía en un garaje que ni 
siquiera tenía agua. Me 
recibieron calurosamente 
y me dieron la bienvenida 
a mi nuevo hogar, la Llar 
el Llimoner.”



memòria 14

@caritassantfeliu

Mobilitat humana

Tenim una política de migracions de porta estreta i una de les conseqüèn-
cies d’això és la irregularitat de les persones desplaçades. Hi ha un forat 
moral en aquesta manera de fer amb les migracions, ja que es vulneren 
drets humans de manera flagrant. Regularitzar la situació administrativa es 
converteix en una cursa d’obstacles.

Hi ha una relació directa entre irregularitat i pobresa o exclusió, la bretxa 
de nacionalitat d’origen és una realitat a la nostra societat. Segons el darrer 
informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, les 
persones en situació administrativa irregular són les que han patit de ma-
nera més directa les conseqüències de la situació provocada per la pandè-
mia.

7 de cada 10
persones de nacionalitat estrangera 
estan en situació d’exclusió social el 
2021

#FOESSA CATALUNYA

https://esenciales.info/



15

@caritassantfeliu

memòria

Voluntariat

939
PERSONES 

VOLUNTÀRIES

Amb aquestes mateixes paraules, es presentava fa ben poc el grup de Càri-
tas Jove de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Pensar en el relleu gene-
racional, rejovenir Càritas o com poder fer arribar el nostre missatge a les 
generacions més joves, no és altra cosa que preocupar-se per garantir que 
Càritas perduri en el temps, garantir que puguem continuar estant al costat 
d’aquells que ens necessiten; en definitiva, continuar lluitant pels drets i la 
dignitat de les persones.

“El voluntariat és 
una manera de viu-
re. És una manera 
de ser. Donar el 
millor de nosaltres 
i compartir-ho amb 
aquells que més ho 
necessiten”

joves

empatia

solidaritat 

motivació

compromís
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Quan el futur no es veu clar 

Fer balanç del 2021 és gairebé impossi-
ble sense apel·lar al principi de la reali-
tat. Ja des del 2018, quan es va publicar 
l’informe FOESSA, elaborat per Càritas, 
sobre exclusió i desenvolupament social 
a Catalunya, ja anàvem advertint que 
ens trobàvem amb una societat cada 
cop més desigual, en què la fractura 
social feia que les persones en situació 
d’exclusió difícilment poguessin millorar 
la seva realitat.
La publicació d’un nou informe FOESSA 
el 2021, que recull la primera radiografia 
social completa de l’impacte de la crisi 
de la COVID-19, ens confirma que ens 
trobem davant d’un xoc sense prece-
dents. Aquesta pandèmia, possible però 
inesperada, va sacsejar la vida de tota 
la societat, però no amb les mateixes 
conseqüències per a tothom. Podem 
fer l’analogia amb els passatgers del 
Titànic, que també van veure espatllat 
el seu viatge per un possible però ines-
perat iceberg, però també amb conse-
qüències desiguals per als passatgers. 
Els viatgers de primera classe dispo-
saven d’armilles i bots salvavides per a 
tothom, però en canvi els viatgers de 
segona i tercera no van tenir la mateixa 
sort; igual que les persones que ja es 
trobaven en situació de major fragilitat 
abans de la pandèmia, que han patit de 
manera més intensa les conseqüències 
d’aquesta crisi.
Aquest darrer informe recull aquest 
augment sense precedents de l’exclusió 
social a Catalunya, 3 de cada 10 perso-
nes, prop de 2.260.000 persones, es 
troben en situació d’exclusió social, 
de les quals 1,2 milions en exclusió 
social severa. Aquest context no ha fet 
res més que engrandir la bretxa de la 

desigualtat a la nostra societat, fent que 
les perspectives de futur per a prop del 
29% de la nostra societat no es puguin 
veure gens clares.
El 2021, des de Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat s’ha donat 
suport a prop de 16.000 persones. Hi 
ha hagut un lògic descens respecte al 
2020, després d’haver superat els mo-
ments més durs de la pandèmia, tot i 
així es constata que se segueix molt per 
sobre de les xifres prèvies a la crisi de la 
covid. Hem pogut confirmar també que 
es manté aquesta 
tendència dels 
darrers anys d’aug-
ment de les bretxes 
de gènere i de na-
cionalitat d’origen. 
Les dones, espe-
cialment les que 
estan soles i amb 
fills, i les persones 
d’origen extracomu-
nitari, disposen de 
menys oportunitats 
i es troben en una 
situació de major 
fragilitat. Segons 
FOESSA les llars encapçalades per 
dones tenen una exclusió del 35%, 10 
punts més elevada que les llars encap-
çalades per homes, i  en el cas de per-
sones de nacionalitat estrangera, 7 de 
cada 10 es troben en situació d’exclusió.
És evident que la crisi de la covid ha 
alterat les vides i la situació de moltes 
persones, però gran part d’aquestes ja 
partien d’una situació de molta fragilitat 
per causes que ja existien abans de la 
pandèmia, i que s’han vist agreujades 
per aquesta darrera crisi. 
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La inestabilitat laboral greu, que ha 
afectat prop de 400.000 llars a Catalu-
nya, és una de les principals causes de 
la pobresa econòmica. La parcialitat i 
la temporalitat dels contractes laborals 
impedeix a les persones poder desenvo-
lupar un projecte vital estable i genera la 
incertesa de saber si podran o no cobrir 
les necessitats més bàsiques durant 
aquell mes.
L’habitatge és un altre dels principals 
factors d’exclusió. L’augment de la pre-
carietat laboral genera una reducció dels 
recursos de les famílies que, sumada a 
una manca de polítiques decidides a fer 
posar fre a la problemàtica de l’habitat-
ge, ens porta a una realitat per la qual a 
Catalunya més de 900.000 persones pa-

teixen inseguretat 
a l’habitatge i més  
d’1,3 milions viuen 
en un habitatge 
inadequat. Parlem 
de famílies amb 
infants que viuen 
amb la por constant 
de ser expulsats de 
l’habitatge o que 
viuen en llars inade-
quades.
A totes aquestes 
situacions o factors 
que generen exclu-
sió, hem d’afegir-hi 

el que s’ha anomenat la bretxa digital. 
L’acceleració d’aquest procés de digi-
talització que ha suposat la pandèmia, 
ha generat que prop d’1 milió de llars a 
Catalunya es trobin en situació d’apaga-
da digital, és a dir, que tenen una manca 
o bé d’aparells adients per a poder-se 
desenvolupar en el món digital, o bé 
no disposen de connexions il·limitades 
o de les competències necessàries. 
Això suposa una pèrdua d’oportunitats, 
tant d’accedir a prestacions o ajudes 
socials, com a formació o a oportunitats 

laborals.
Davant d’aquest escenari creixent d’ex-
clusió social, hi hem d’afegir un sistema 
de protecció social que no protegeix. 
L’ingrés mínim vital (IMV) i la renda 
garantida de ciutadania (RGC) només 
estan arribant al 13% i al 28%, respecti-
vament, de les persones en situació de 
pobresa severa. Aquestes prestacions 
que es van dissenyar com la darrera 
xarxa de protecció per a les persones, 
encara no estan arribant de manera efi-
cient a aquells que més ho necessiten.
Així doncs, és comprensible que davant 
d’aquests fets, les perspectives de futur 
per a les persones en aquesta situació 
no es vegin gaire clares. Però de la 
mateixa manera que hem volgut apel·lar 
al principi de la realitat, volem també 
apel·lar al principi de l’esperança. 
Cal reclamar a les administracions 
unes polítiques decidides que posin els 
drets i la dignitat de les persones en el 
centre, cal abordar les problemàtiques 
de l’habitatge, de la precarietat laboral 
i augmentar la cobertura de les rendes 
bàsiques. Cal protegir les persones de 
les situacions que generen vulnerabilitat 
i exclusió social.
La realitat actual ens pot aclaparar o 
paralitzar, però no podem perdre l’espe-
rança en la nostra capacitat de trans-
formació com a comunitat. Hem de ser 
conscients de les nostres fragilitats, 
però també de les nostres potencialitats 
i de la força de la comunitat per cui-
dar-nos i sobreposar-nos a les adversi-
tats. Un dels aprenentatges que ens ha 
deixat aquesta pandèmia és que vam 
emmalaltir junts, però també que ens 
en vam sortir junts.
Creiem fermament que ens cal caminar 
plegats cap a una societat regida per 
polítiques basades en el bé comú i que 
es preservin els drets i el benestar de 
les persones.
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Sensibilització i
comunicació

En un context com 
l’actual en què la dis-
criminació, l’exclusió 
social, la crisi sanitària 
i econòmica i la po-
bresa fan que accedir 
a una oportunitat si-
gui gairebé impossible 
per a moltes perso-
nes, des de Càritas 
Diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat 
volem verbalitzar i ser 
altaveu que Càritas és 
esperança, és l’opor-
tunitat de tenir una 
oportunitat.

113.312 impressions

90 subscriptors 
2.752 visualitzacions

1.113 seguidors

26.891 visites a la web

Segueix-nos!
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Entitats 
amb 
cor

És el programa que posem a l’abast de les empreses per 
a la responsabilitat social corporativa, és una eina per a 
aquelles empreses que donen suport a  la causa d’acció i 
desenvolupament social al nostre territori. 

Enguany les empreses han estat molt sensibles per l’im-
pacte que la covid ha ocasionat en la població vulnerable.

Aquestes poden donar suport als nostres programes 
mitjançant:  

Una aportació econòmica

La donació de productes
o serveis

Promoció de la contractació de treballadors 
formats pels nostres programes de formació 
i inserció laboral

Accions puntuals 
de voluntariat

Volem agrair aquest 
suport, confiança i 
desig de transformar la 
injustícia social.
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Recursos gestionats 
Resum de les dades econòmiques de Càritas Diocesana i 
les 28 Càritas Parroquials / Interparroquials 

Recursos gestionats Euros

Fonts privades 2.586.955

Socis i donants 
Fundacions 
Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 
Herències i Llegats 
Prestació de serveis i altres 
Entitats amb cor 
Aportacions usuaris 
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa” 

1.432.174 
112.438 
124.611 
79.014 
36.595 

403.411 
34.710 

364.002 

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

250.332 
710.535 
313.057 

58.152 
Fonts públiques 1.332.076

Total recursos gestionats 3.919.031

66% 
FONTS PRIVADES

34% 
FONTS PÚBLIQUES

Distribució dels 
recursos gestionats
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Recursos aplicats Euros

Atenció Social 3.046.500 
Programa Proinfància Fundacióbancària “la Caixa” 364.002 
Recursos aplicats en antenció social 3.410.502

Comunicació i sensibilització 13.747 
Administració i gestió 227.376 

Total recursos aplicats 3.651.625

17% 
INFÀNCIA

35% 
NECESSITATS
BÀSIQUES 20% 

SENSE LLAR I
HABITATGE

17% 
ACOLLIDA I
ACOMPANYAMENT

10% 
FORMACIÓ I
INSERCIÓ
LABORAL 1% 

VOLUNTARIAT

Distribució de la 
inversió social
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Durant el 2021 hem pogut dur a terme algunes inversions 
importants, relacionades amb les línies de treball prioritàries 
de Càritas.

Llar El Llimoner. Rehabilitació integral d’una part en desús de la rec-
toria de Santa Maria de la Geltrú (Vilanova i la Geltrú). Acord de cessió de 
la parròquia a Càritas per 21 anys. Nou habitatge compartit per a 6 joves 
migrants. Inversió total: 177.500€ (25% obtinguts de donacions de material 
i equipament per part d’empreses i l’Obra Social La Caixa).



23

@caritassantfeliu

memòria

Casal Parroquial de Sant Andreu de la Barca. Nova seu territorial 
de Caritas al Baix Llobregat Nord. Nous tancaments exteriors, il·luminació 
interior i climatització. Millores estructurals (terres de sales i teulada). Ces-
sió de la parròquia de Sant Andreu per 15 anys. Noves aules per al reforç 
educatiu amb infants i per acollides a la planta baixa. Nova sala multiusos, 
també per cursos d’alfabetització. A la primera planta, millora d’espais de 
treball pels contractats de Càritas. Nova sala de reunions i nou despatx pel 
personal. Inversió total: 85.000€.

Total inversió: 262.500€

Al 2021 s’ha iniciat l’adequació de l’antiga residència de les Germanes Mer-
cedàries a Sant Feliu de Llobregat. Cedit per la parròquia de Sant Llorenç a 
Càritas (contracte de lloguer). Permetrà al 2022 de disposar de 8/12 noves 
places d’habitatge social compartit.
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Cada gest compta 

Catalunya

AJUNTAMENT
DEL PLA DEL PENEDÈS

Gràcies a totes les sòcies, socis, donants, parròquies, 
congregacions, entitats, centres educatius, institu-
cions i empreses que fan possible l’acció de Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.
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Els milers de persones que formen part de 
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 
es podrien dir perfectament Esperança o Just. 
Perquè, tot i que tinguin nom propi, ofereixen 
esperança i justícia social, a través de les seves 
aportacions, a milers de persones en situació 
de pobresa i exclusió social. 

Perquè som amor: tant és com ens diguem, 
allò que ens defineix i ens representa són els 
nostres actes.  

Què 
pots
fer
tu?

Col·labora amb
nosaltres!

Caixabank
ES65 2100 5000 5802 0004 2738

Triodos
ES06 1491 0001 2130 0011 3288

www.caritassantfeliu.cat
tel. 93 652 57 50

Codi BIZUM
00526
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Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat



www.caritassantfeliu.cat

Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat

Adreça
C/ d’Armenteres, 35

08980 Sant Feliu de Llobregat

Contacte
Tel. 93 652 57 70
      660 32 39 08

secretaria@caritassantfeliu.cat


