La pandèmia triplica les llars sense cap ingrés
ateses per Càritas Barcelona
Dm, 9/03/2021 per Catalunya Religió

(Càritas Barcelona) Quan fa un any que va decretar-se l’estat d’alarma, Càritas
Diocesana de Barcelona ha volgut fer una mirada enrere, advertint de la situació
de pobresa i exclusió social que ha deixat la pandèmia. “Si bé hi ha una millora de
les dades epidemiològiques i en l’avançament en la campanya de vacunació, el cert
és que no hi haurà un remei a curt termini per fer baixar el nivell de precarietat
que ha deixat la COVID-19”, ha indicat el director de Càritas Barcelona, Salvador
Busquets.
5.500 persones acompanyades Càritas viuen en llars que no tenen cap ingrés
econòmic (suposen el 21,2% de les llars), i es multipliquen per 2,6 en comparació
d’abans de la COVID-19. Això es tradueix en prop de 17.500 persones en situació
de pobresa severa (més del 60% de les llars ateses per Càritas). “Les llars que
pateixen pobresa severa són aquelles on hi ha persones soles que han de viure
cada mes amb menys de 440€, o parelles amb dos fills que viuen amb menys de
930€ al mes. Són situacions que diàriament atenen els professionals i voluntaris de
Càritas, i observem amb impotència com persones amb una pensió o una feina no
tenen prou recursos per arribar a final de mes”, afirma el director de Càritas.
Així mateix, 13.000 persones no poden assumir el cost dels subministraments, i el
16% de les famílies (prop de 3.900) s’han vist obligades a canviar de domicili per
disminuir les despeses. “En un moment on els responsables públics recomanen que
ens estiguem a casa, és insòlit que moltes famílies s’hagin de veure forçades a
canviar d’habitatge per motius econòmics. No estem parlant només de persones
que canviïn de pis, sinó de famílies que han de canviar la precària habitació on
viuen per una altra amb unes condicions iguals o pitjors”. El director de Càritas ha
volgut recordar que el 64,1% de les llars ateses per l’entitat no disposava d’una
llar digna el setembre del 2020, amb prop d’un 40% de les famílies en habitacions
de relloguer.

1

Un agraïment per a tots els col·laboradors
Malgrat la complicada situació, Càritas Diocesana de Barcelona ha impulsat la
campanya “Gràcies”, per agrair el suport de totes les persones que durant el 2020
l’han recolzada per combatre les conseqüències socials i econòmiques de la
COVID-19.
Gairebé 7.500 persones van fer un donatiu a l’entitat durant el 2020, el que
representa gairebé el doble de persones que l’any 2019. “La nostra tasca no seria
possible sense el suport dels col·laboradors: voluntaris, socis, donants, entitats i
mossens. Són els que ens permeten continuar endavant”, ha remarcat Busquets.
Càritas també ha fet un agraïment especial al teixit empresarial, indicant que 429
empreses han col·laborat amb Càritas Barcelona durant l’any 2020, gairebé 100
més que el mateix període de l’any passat. “La solidaritat del món empresarial ha
estat clau en els mesos més complicats de la pandèmia. Hi ha empreses que
col·laboren amb nosaltres durant tot l’any, però en aquesta ocasió hi ha hagut un
compromís explícit de bona part del teixit empresarial de la diòcesi de Barcelona”.
L’entitat de l’Església catòlica ha recordat que més del 80% del seu pressupost
anual prové de fonts privades, i que gairebé tres de cada deu donants físics i
jurídics no havien col·laborat abans amb Càritas. “La ciutadania demostra
diàriament que aprovem en solidaritat individual, però que suspenem en
l’articulació de respostes col·lectives i polítiques públiques que transformin les
condicions de vida de les persones en situació de major vulnerabilitat. La suma
d’accions no equival a una política social, sinó que la lluita contra la pobresa
necessita polítiques públiques d’ingressos mínims, habitatge i inserció
sociolaboral”, ha advertit el director de Càritas.
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