RODA DE PREMSA
Càritas Diocesana de Terrassa
Dijous, 24 d’abril de 2014

I. INTERVENCIÓ DE MONS. JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES, BISBE DE TERRASSA
• Els valors de Càritas.
• Les greus conseqüències de la crisi econòmica entre la nostra ciutadania,
a les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.
• Més de 32.000 persones ateses per Càritas Diocesana de Terrassa (més de
70.000 si comptabilitzem les ateses per totes les Càritas Parroquials,
Interparroquials i Arxiprestals) en són la prova d’aquesta situació.
• Càritas, a la nostra diòcesi, ha hagut de fer un gran esforç davant
l’increment del 12,3% de les persones respecte l’any anterior.
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I. INTERVENCIÓ DE MONS. JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES, BISBE DE TERRASSA
• Més aviat ens centrarem en l’anàlisi de tendències, però darrera
d’aquestes dades hi ha milers de persones i famílies en situació de pobresa
i d’exclusió social.

• Hem hagut de tornar a pràctiques més assistencialistes. Continuarem la
nostra feina de promoció integral de la persona, i també preventiva.
• Càritas Diocesana ha començat a fer camí.
• L’Església ha de fer-se pobre entre els pobres.
• Tenim una bona nova!
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II. INTERVENCIÓ DE SALVADOR OBIOLS, DIRECTOR GENERAL
• A tot l’Estat hi ha actualment tres milions de persones que viuen amb
menys de 807 euros al mes

• Actualment hi ha 650.000 llars en les quals cap membre de la família
percep cap ingrés.
• Però, encara que una persona tingui feina, això no és cap garantia
d’evitar la pobresa.
• La desigualtat no deixa de créixer.
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II. INTERVENCIÓ DE SALVADOR OBIOLS, DIRECTOR GENERAL
• El 2013 hem atès més de 70.000 persones a la diòcesi de Terrassa i, des
del 2009, hem ajudat a prop de 300.000 persones. Tot això ha estat
possible gràcies al suport de gairebé 2.000 voluntaris i voluntàries i els
nostres professionals que col·laboren en 127 punts d’atenció.
• Càritas aposta pels petits, els febles, els fràgils, els menys rendibles, els
descartats, els perdedors...
• A Càritas creiem que és més important el com ho fem, que no pas la
quantitat de les accions.
• La desigualtat no deixa de créixer.
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II. INTERVENCIÓ DE SALVADOR OBIOLS, DIRECTOR GENERAL
•

Hem augmentar les partides pressupostàries per a la cobertura de les
necessitats més bàsiques

•

Davant d’aquest panorama s’ha parlat de “cronificació de la pobresa”. Des de
Càritas creiem que aquest concepte actualment és obsolet. Estem davant
d’un augment preocupant de la pobresa.

•

S’ha posat de manifest que el model econòmic anterior no funciona, i
necessitem un nou plantejament que posi les persones en el centre, que posi
l’economia al servei de les persones i no a l’inrevès.

•

Per què rescatem els bancs, les autopistes i no a les persones? Ara és el
moment de rescatar les persones, sense cap excusa!
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III. INTERVENCIÓ DE PILAR TACHÉ, SECRETÀRIA GENERAL
La realitat de l’acció social a la diòcesi de Terrassa
• La nostra és una Càritas Diocesana jove i petita, sobretot en quant a
infraestructura, però és “gran” pel que fa les següents dimensions:
Habitants totals de la diòcesi:
Habitants del Vallès Occidental:
Habitants del Vallès Oriental:
Municipis de la diòcesi:
Total de parròquies:
Voluntaris de Càritas:
23/04/2014

1.256.685
870.464
386.221
53
125
2.000
7

III. INTERVENCIÓ DE PILAR TACHÉ, SECRETÀRIA GENERAL
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III. INTERVENCIÓ DE PILAR TACHÉ, SECRETÀRIA GENERAL
• En 2013 hem atès un total de 32.374 persones a la nostra diòcesi.
• Des del 2009 fins al 2013 hem atès prop de 300.000 persones.
• El nombre de persones ateses ha augmentat el 12,3% respecte el 2012.
• En el 2009, el 61% de les persones ateses ja havien rebut ajuda
anteriorment; en el 2013, ja són el 82%. Per això, no volem parlar de
cronificació de la pobresa, sinó d’augment de la pobresa i de l’exclusió
social.
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III. INTERVENCIÓ DE PILAR TACHÉ, SECRETÀRIA GENERAL
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III. INTERVENCIÓ DE PILAR TACHÉ, SECRETÀRIA GENERAL
• Predominen les famílies amb fills, el 58,8% (el 18,20% corresponen a
famílies monomarentals). El 23,8% són persones que viuen soles.
• Pel que fa al règim de tinença de l’habitatge:
– Al 2009, el 18% de les persones ateses tenia pis de propietat; al 2013,
ja suposen el 20,30%.
– Al 2009, el 36% vivien en un pis de lloguer; al 2013 hi residien el
49,70%.
– Al 2009, el 31% vivien de relloguer; al 2013, el 17,20%.
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III. INTERVENCIÓ DE PILAR TACHÉ, SECRETÀRIA GENERAL
Una de les situacions més preocupants és la relativa a la situació laboral:
•

Si l’any 2009, el 55% de les persones ateses estava a l’atur o cercant feina,
actualment són el 70,1%.

•

En aquests darrers anys no ha augmentat substancialment el percentatge de
persones amb contracte laboral, que es manté al voltant del 10,5%.

•

Hem apreciat un descens considerable de les persones que treballaven a
l’economia submergida: de l’11% al 2009, al 3,5% al 2013.

•

Finalment, el percentatge mig de les persones perceptores de pensions és del
2,6%
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III. INTERVENCIÓ DE PILAR TACHÉ, SECRETÀRIA GENERAL
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III. INTERVENCIÓ DE PILAR TACHÉ, SECRETÀRIA GENERAL
Tendències en l’acció social a la diòcesi de Terrassa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La pobresa NO es cronifica, AUGMENTA.
La desigualtat no deixa de créixer.
La pobresa s'intensifica.
La pobresa afecta especialment les famílies i, de retruc, els nens i joves.
La pobresa fa més vulnerables a les persones que viuen soles i les llars
monoparentals.
L'atur, element determinant de l'exclusió.
L'habitatge accentua l’exclusió.
Augmenten les partides pressupostàries per a la cobertura de les necessitats
bàsiques.
Es consolida l’augment de les persones amb permís de residència.
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IV. ON POSEM L’ACCENT?
•
•
•
•
•
•
•

L’acollida i l’acompanyament.
Els cursos de formació i promoció.
Els projectes d’inserció laboral i recerca de feina.
El coneixement i l’aprenentatge de la llengua.
Els serveis per a les persones grans.
El programa d’Infància i Família.
El programa d’Inclusió social.

Càritas fa èmfasi, no solament en les accions més assistencials, sinó també en
les promocionals i, sobretot, preventives.
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IV. LES PRIORITATS DE CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA
En aquest moment d'emergència social i, sense deixar de posar èmfasi en la
promoció de les persones ateses, les prioritats d'actuació de Càritas a la diòcesi de
Terrassa són:
•

La cobertura de les necessitats més bàsiques i el seguiment de les situacions
d'habitatge, inclusió (menjadors socials, servei de dutxes, pagament de
lloguers, ajudes per a l'alimentació, etc.).

•

La formació i la inserció sociolaboral.

•

El treball en famílies i infància: espais materns infantils, el Casalet, el
programa Caixa Pro-Infància de “la Caixa", els espais familiars, el seguiment de
famílies, els reforços educatius, etc .
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VI. CONCLUSIONS
• A quanta gent hem de deixar de banda? A quantes persones estem
disposats a oblidar?

• S’han d’introduir estímuls econòmics que generin ocupació.
• La formació i la recerca de feina són claus. Les persones ateses no volen
subsidis, volen feina.

• Les persones necessiten cada vegada més serveis.
• És imprescindible el treball en xarxa.
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VI. CONCLUSIONS
• L’estructura de Càritas al Bisbat és senzilla.
• Necessitem del suport de la ciutadania i del seu compromís, de l’ajut de
les empreses, fundacions, administracions públiques i altres agents
socials. D’aquí la posta en marxa de la campanya “Una bona nova”.
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