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Les persones cada vegada són més pobres i tenen 
més necessitats 

 
• El 2014, les famílies han rebut un 24% més d’ajudes per cobrir les 

necessitats bàsiques 
 

• Salvador Busquets, director de Càritas, recorda que augmenta la pobresa 
severa 

 
 

 
 

iCàritas Barcelona, 4 de juny de 2015. 
 

 

  
El nombre i el perfil de persones ateses en aquests primers mesos de 2015 són 
similars als del mateix període de 2014. Però les persones són cada vegada més 
pobres i tenen més necessitats. Aquest fet explica que, malgrat atendre un nombre 
similar de famílies, hagin augmentat en un 25% les que a més de ser ateses en els 
projectes de Càritas, han necessitat ajudes econòmiques, principalment per a 
l’habitatge i aliments. Són dades de Càritas Diocesana de Barcelona,  que abraça un 
territori de 2.590.000 persones, i que es complementen amb les de l’últim estudi 
Foessa de 2014 (Càritas Española). Segons aquest informe, només el 33% de la 
població catalana pot tenir una vida digna i plena, és a dir, està integrada socialment. 
El 2007, aquest percentatge era del 50%.  D’altra banda, el nombre de persones  que 
viuen excloses de la societat també segueix creixent i ha passat del 16% el 2007 al 25% 
el 2013. Aquestes dades les hem presentat avui en roda de premsa, en la qual han 
participat el cardenal arquebisbe i president de Càritas Diocesana de Lluís Martínez 
Sistach, el director de la institució, Salvador Busquets i la responsable de Programes i 
Serveis, Mercè Darnell. Recordant la celebració de Corpus Christi, avui, el cardenal ha 
explicat el significat de la mateixa: “És quan Crist dóna el seu cos i la seva sang a 
tothom”. I ha afegit: “I nosaltres donem l’amor fratern”. Per la seva banda, el director 
de Càritas ha afirmat que “agumenta la pobresa severa; la pateixen aquelles persones 
amb uns ingressos per sota del 40% de la renta mitjana”. Mercè Darnell ha posat 
l’èmfasi en la importància de les parròquies: “Són moltes i molts que hi truquen a la 
porta demanant ajuda, i aquestes les acullen”. 
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La desigualtat econòmica no para de créixer: les llars catalanes tenen menys ingressos,  
consumeixen menys i cada vegada hi ha més persones en situació de pobresa severa  
(el 9,1% de la població, el 2013).  Tot i que es comença a notar certa recuperació en el 
mercat de treball, ens preocupa la precarietat  laboral i que només el 55% de les 
persones aturades cobri actualment prestacions d’atur. També ens  inquieta que 
aquesta situació estronqui els projectes vitals, agreugi el patiment de les persones i 
pugui  conduir a la fractura social. Tot això ens porta a concloure que  si bé estem 
sortint de la recessió, encara estem en crisi. 
 
Pel que fa a les dades de 2014, vam atendre 173.446 persones (entre la Càritas 
Diocesana de Barcelona i les parroquials i arxiprestals), un 7% més que el 2013. Podem 
seguir afirmant que la pobresa és cada vegada més crònica, extensa, intensa, profunda 
i autòctona. Crònica perquè el 60% de les persones ateses ja havien rebut ajuda en 
anys anteriors. Extensa perquè ara atenem un 33% més de persones que el 2009. 
Intensa perquè hem de prestar un 64% de serveis més que el 2009 i profunda perquè, 
com diem prèviament, les persones són més pobres i les seves necessitats són més 
greus. Més autòctona ja que la meitat de les persones ateses són nascudes a l’Estat 
espanyol, realitat que no es donava  des de 1999. 
 
Així, el 2014 vam augmentar en un 24% les ajudes a les famílies perquè poguessin 
cobrir les necessitats bàsiques. En total, vam destinar-hi 4,1 milions d’euros, dels quals 
2,2, milions, les famílies els han rebut en metàl·lic per a la compra d’aliments, per 
pagar els lloguers, rebuts, despeses escolars, etc. 
 
Infància 
Totes aquestes dades ens parlen de famílies empobrides en les quals els infants són els 
més afectats. I és que una de cada 3 persones ateses és menor. De fet, el 2014 vam 
atendre un 14% més de menors que l’any anterior. Les famílies amb fills són la meitat 
de les llars ateses i 1 de cada 3 estan formades per mares amb els seus fills o filles, és a 
dir, són llars monomarentals. 
 
Habitatge 
L’habitatge és l’altre factor important perquè la persona pugui portar una vida digna. A 
Càritas ho constatem a diari: el 39% de les persones que acompanyem no té llar, viu 
en una habitació de relloguer, a casa d’amics o parents, no té habitatge o està 
temporalment en una entitat. El Servei de Mediació en Habitatge el 2014 va evitar 199 
desnonaments. D’altra banda, el nombre de llars que han rebut ajudes per 
subministres s’ha multiplicat per 6 i l’import per 14 en relació al 2009. Aquestes dades 
ens parlen de la pobresa energètica, una realitat cada vegada més estesa. 
 
Ocupació 
Un altre factor important per a la integració plena a la societat de les persones és la 
feina. El 77% de les persones ateses en edat de treballar està a l’atur. Percentatge 

http://www.caritasbcn.org/


 

iCàritas. Via Laietana,5, entl. 08003 Barcelona.  
Tlf. 607 024 167   

www.caritasbcn.org 
 

 
 
 
 
 

que és del 85% en el cas de les que vénen a Càritas per primera vegada. En canvi, 
només treballa l’11%. 
 
Prioritats 2015 
Davant de totes aquestes realitats, centrem la nostra atenció en 5 prioritats: 
-Necessitats bàsiques: Emprem eines, com ara la targeta solidària, perquè la persones 
tingui una vida més digna. Aquesta targeta promou l’autonomia econòmica de les 
persones. Si bé ara es pot utilitzar només a Barcelona ciutat, d’aquí a uns mesos 
s’estendrà a tota la diòcesi. 
-Les famílies i els infants: Hem obert un nou centre matern-infantil a Cornellà i 
acabem d’inaugurar un altre Paidós a Santa Coloma (en breu en posarem en marxa un 
altre al barri de Porta,  a Barcelona). 
-Exclusió social i residencial: Ens proposem arribar als 300 pisos unifamiliars. 
-Formació i inserció sociolaboral: Millorar les aules obertes de cerca de feina i la borsa 
de treball. També volem obrir dos cursos de formació dual (contractació en un lloc de 
treball i formació). 
-Gent gran: Es concretarà amb 2 noves unitats de convivència, que se sumaran a les 7 
que ja tenim passant així de les 24 a les 36 places. 
 
Coincidint amb la roda de premsa d’avui, celebració del Corpus Christi, hem 
presentat la campanya institucional. L’objectiu d’aquesta, que té com a lema “Caiguis 
on caiguis, HI SEREM”, és sensibilitzar la societat sobre les dificultats que passen 
moltes persones, que, a conseqüència de la crisi, han de tornar a la casella de sortida i 
començar de nou. Per explicar-ho, hem escollit com a metàfora el Joc de l’Oca, imatge 
de la campanya. Podeu veure el vídeo que hem elaborat aquí: 
https://youtu.be/IOcOksq3TOU 
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