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EDITORIAL
per Jordi Roglá de Leuw
Director de Càritas Diocesana de Barcelona

E

l Corpus Christi torna a oferir a Càritas l’oportunitat de compartir amb la comunitat cristiana les dades de l’acció social
de l’any 2012, i allò que ens diuen és que la pobresa cada
vegada és més intensa, crònica i propera.
Què ens porta a afirmar això? Pel que fa a la intensitat de la
pobresa, situació que provoca que les persones necessitin més
ajuts per poder tirar endavant,
aquesta s’explica perquè el
2012 entre les Parròquies i
la Diocesana vam atendre,
gràcies a la generositat de la
comunitat, més de 260.000
persones.
La cronificació de la pobresa, explicada per la necessitat de rebre ajuda durant
més temps, es concreta en el
fet que el 72 % de les persones ateses el 2012 ja eren
usuàries dels serveis de Càritas Diocesana de Barcelona, percentatge que ha crescut un 7% respecte de 2011.
I la dada que corrobora
que la pobresa és més propera és que l’any passat Espanya ja era el país d’origen
majoritari (43 %) de les persones que es van adreçar a
la nostra entitat. Aquesta procedència va experimentar un
creixement del 10 % respecte de l’any anterior.
Aquestes xifres no són només dades, són històries de
vida de persones que afronten greus dificultats. Elles
necessiten sentir-se estimades i que algú les ajudi en
no poder deixar passar més
temps perquè la seva situació millori. És per això que
aquest any la campanya de
Corpus por ta el lema: «Hola, hi ha algú?», per expressar el suport que demanen
les persones que diàriament pateixen l’angoixa de caure en l’oblit.
Si bé és cert que la situació que vivim és difícil, ens complau
poder dir que hi ha molta gent que se sent interpel·lada per aquesta crida. Gràcies al seu compromís confiem assolir el nostre repte per a aquest any: continuar tenint la porta oberta per acollir
i ajudar.

C

orpus Christi vuelve a ofrecer a Cáritas la oportunidad de
compar tir con la comunidad cristiana los datos de la acción
social del año 2012, y aquello que nos dicen es que la pobreza cada vez es más intensa, crónica y cercana.
¿Qué nos lleva a afirmar esto? En cuanto a la intensidad de la
pobreza, situación que provoca que las personas necesiten más
ayudas para poder salir adelante, esta se explica porque
el 2012 entre las Parroquias
y la Diocesana atendimos,
gracias a la generosidad
de la comunidad, a más de
260.000 personas.
La cronificación de la pobreza, explicada por la necesidad de recibir ayuda durante más tiempo, se concreta
en el hecho de que el 72% de
las personas atendidas durante el 2012 ya eran usuarias de los servicios de Cáritas Diocesana de Barcelona,
porcentaje que ha crecido
un 7 % respecto del 2011.
Y el dato que corrobora que
la pobreza es más cercana
es que el año pasado España ya era el país de origen
mayoritario (43%) de las personas que se dirigieron a nuestra entidad. Esta procedencia
experimentó un crecimiento
del 10% respecto del año anterior.
Estas cifras no son sólo
datos, son historias de vida
de personas que afrontan
graves dificultades. Ellas
necesitan sentirse amadas
y que alguien las ayude al no
poder dejar pasar más tiempo para que su situación mejore. Es por ello que la campaña de Corpus lleva el lema:
«Hola, ¿hay alguien?», para
expresar el apoyo que piden
las personas que diariamente sufren la angustia de caer en el olvido.
Si bien es cierto que la situación que vivimos es difícil, nos complace poder decir que hay mucha gente que se siente interpelada por este llamamiento. Gracias a su compromiso confiamos lograr nuestro reto para este año: continuar teniendo la puerta
abier ta para acoger y ayudar.
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La tasca de Càritas a les tr

Creix la desigualtat: la societat que es polaritza

L

es dades de 2012, a més de mostrar la cruesa del moment, posen de manifest la polarització de la nostra societat, dividint-la
entre els qui tenen i els qui no tenen: feina i mitjans econòmics i, per tant, possibilitats de viure amb dignitat. I aquesta desigualtat està tenint greus conseqüències en les dones, els infants
i els joves.
S’està evidenciant amb aquesta situació de crisi que hi ha una «feminització» de la pobresa. Aquest procés en porta associat un altre
de molt important: el creixement de la pobresa infantil, ja que les condicions dels infants milloren quan milloren les condicions de les seves mares, quan aquestes tenen ingressos propis.

El col·lectiu dels joves —format per molts dels que van abandonar els estudis per treballar en feines vinculades al sector immobiliari— és el que ha patit amb més força l’atur, situació que exigeix prendre mesures per evitar que es converteixi en una «generació perduda»
que passi a engruixir la bossa d’atur estructural.
En aquestes pàgines també hi trobarà gràfiques amb dades de l’acció social desenvolupada durant el 2012 a les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa; dos projectes significatius i, per concloure,
una composició de notícies publicades el 2012 on Càritas explica
què fa per ajudar els col·lectius més vulnerables i denuncia les greus
situacions que estan vivint moltes persones.

Gràfica comparativa de persones ateses (2007-2012)
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«Com a pastor i pare dels pobres, vull agrair el
treball que realitzen les parròquies, Càritas i altres institucions eclesials i també moltíssimes
persones, com a voluntaris i donants, per ajudar
als nostres germans necessitats.»
Mons. Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe
de la diòcesi de Barcelona

«La conversió és el camí propi de l’amor: ja ens
recordava sant Pau que la fe actua per la caritat
(Ga 5,6).»
Mons. Agustí Cortés Soriano
Bisbe de la diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat

«En aquest temps de crisi, l’ideari de Càritas és
més actual que mai. Els treballadors i voluntaris són ben conscients d’aquesta realitat i per
això no deixen de multiplicar-se per oferir, juntament amb les Càritas parroquials i arxiprestals, la millor resposta possible.»
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de la diòcesi de Terrassa
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El Servicio de Mediación en la Vivienda (SMH):
acción preventiva que evita 300 desahucios

E

l Servicio de Mediación en la Vivienda (SMH)
fue creado el mes de septiembre de 2011
para prevenir la exclusión social residencial que puede provocar la pérdida de la vivienda.
Tiene el objetivo de actuar como mediador entre la familia y el propietario de la vivienda (sea
una persona o una entidad financiera la titular
del crédito) para evitar el mayor número de desahucios. El equipo está formado por 6 personas
de plantilla y 34 voluntarios, muchos de ellos especialistas en el ámbito bancario o en temas de
alquiler.
Durante el año 2012, el SMH prestó una atención especializada a 1.181 familias —la mayoría fueron presentadas por personas de nacionalidad española (58%)— que no pudieron hacer
frente al pago de su vivienda, fuese de alquiler o
de compra.
De las 1.181 peticiones atendidas, se resolvieron 836 (un 71 %); y el mantenimiento de
las familias en su vivienda, que es el objetivo
principal del SMH, fue posible en el 70 % de estos casos. Para el 29% restante se consiguieron

daciones en pago para un 13 %, se concedieron
ayudas para alquilar una vivienda para un 8 %
y se adjudicó una vivienda social de Cáritas en
el 8 % restante.
En cuanto a los perfiles de las familias, destaca la elevadísima tasa de paro de las personas
atendidas. De los datos del año 2012 también
cabe resaltar que el 73% de los casos atendidos
eran familias con hijos —bien parejas (51 %),
bien monoparentales (22 %)—, circunstancia
que señala las graves repercusiones que está
teniendo la crisis actual y el paro, con la secue-

Cáritas obtiene 76 pisos para alojar familias afectadas por desahucios
Durante el año 2012, Cáritas firmó 4 convenios para la obtención de pisos con los que
poder dar respuesta al problema de familias
desahuciadas que no tienen ingresos suficientes para pagar alquileres de mercado. En todos estos convenios, Cáritas es la arrendadora de los pisos y tiene la autorización para po-

El Centro Barceloneta, una respuesta
comunitaria a la pobreza infantil

L

a iglesia de Santa Maria de Cervelló,
sin culto durante un tiempo, acoge ahora
un «templo social» en el corazón del barrio de la Barceloneta. Se trata del Centro Barceloneta de Cáritas, inaugurado el 24 de octubre de 2012 en presencia de muchas personas
vinculadas a este proyecto y bendecido por monseñor Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona.
Esta reconversión es fruto de la adaptación
de la Iglesia a las nuevas necesidades y a
la voluntad de hacer comunidad a través de la
obra evangélica. Es un signo de los tiempos.
Como dijo el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglá, en la inauguración del nuevo espacio, el objetivo del nuevo
equipamiento es «liberar de sus angustias a

la añadida de la pérdida de la vivienda, sobre los
menores de edad.
Cáritas, gracias a la mediación realizada por
el SMH, consiguió que más de 300 familias tuvieran una segunda oportunidad para mantener
su vivienda.
El proceso de búsqueda de una nueva vivienda conlleva, muchas veces, entrar en una espiral sin salida al no haber suficientes pisos ni en
el mercado libre ni en el parque público. Esta realidad lleva a situaciones de infravivienda con un
coste social y emocional para las familias.

los niños para que puedan amar y ser amados».
Entre los diferentes proyectos que aloja este centro, una de las prioridades que tiene es
atender a niños, adolescentes y jóvenes, a
través de un centro abierto y dos centros para jóvenes. Además, el espacio acoge el proyecto PAIDÓS de prevención de la pobreza infantil. Para los adultos se ofrecen actividades
de formación y orientación sociolaboral.
Este nuevo centro de Cáritas ha sido posible gracias a la implicación de mucha gente
anónima que, además de haber colaborado en
la remodelación del espacio, mantiene un firme compromiso con las actividades que se
realizan.

der realquilarlos a las familias que considere
opor tuno. Los alquileres oscilan entre 100 y
250 euros mensuales.
La Fundació Foment de l’Habitatge Social
es la encargada de la gestión de estos pisos
y de realizar un acompañamiento social de las
familias.

Cáritas da voz
a las personas
que la sociedad
excluye
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Informació econòmica
Els comptes estan auditats per l’auditoria Deloitte & Touche

RECURSOS

milers E

Socis i donants

7.251

Campanyes

3.073

Càritas interparroquials

4.106

Prestacions de serveis i altres

1.349

Empreses amb Cor

446
2.158

Aportacions usuaris

199

Donacions per a Càritas Internacional

227

FONTS PRIVADES

Generalitat de Catalunya
Ajuntaments i Diputació
FONTS PÚBLIQUES

19.199

1.710
957
2.667

Aportacions IRPF aplicades a acció social

1.345

Programa Proinfància Fundació “La Caixa”

2.235

ALTRES FONTS

3.580

TOTAL RECURSOS

APLICACIÓ DELS RECURSOS
Atenció Social
Emergències Tercer Món (Càritas Internacional)

25.446

milers E
14.791

2.235

Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials

1.932

Previsió per a fer front a la crisi

3.600

440

Comunicació i sensibilització

311

TOTAL APLICACIONS
DIFERÈNCIA

Distribució de l’aplicació dels recursos
Dinamització i
acompanyament
del voluntariat
2%

Comunicació i
sensibilització
1%

Administració
7%

22.785

Dinamització i acompanyament del voluntariat

Administració

Fonts privades
90%

227

Programa ProInfància Fundació “La Caixa”

SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL

Fonts públiques
10%

390

Aplicació de donatius i herències

Entitats privades

Distribució dels recursos

1.858
25.394
52

Acció Social
90%
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