
AQUEST NADAL,
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Posem el focus en les famílies amb infants 

i adolescents en situació de vulnerabilitat
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Aquest Nadal cada família importa

Posem el focus en les famílies i la infància 
en situació de vulnerabilitat

Anna Roig
Cap de Comunicació i Relacions Institucionals 

de Càritas Diocesana de Barcelona
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Qui som?

#cadafamiliaesimportant

Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat de l’Església catòlica 

que duu a terme la seva acció social a la diòcesi de Barcelona. 

Comptem amb el suport de les 164 Càritas parroquials i arxiprestals.

Diòcesi de Barcelona: 2,7 milions de persones
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Aquest Nadal, cada portal és important

#cadafamiliaesimportant

Aquestes festes arriben amb poques ganes de llum per a moltes famílies que Càritas, ja

que la pobresa afecta molts portals i llars que són al costat de casa nostra.

Cada portal, la porta de qualsevol domicili conté la història d’una persona o família.

Càritas ha estat testimoni de les greus conseqüències que ha deixat el pas de la

COVID-19 a les nostres vides, però sobretot en les vides de les llars més vulnerables.

El lema d’aquest any posa èmfasi en el concepte “portal”, perquè és on fa dos mil anys

va néixer el nen Jesús.

Jesús es trobava en un estable, sense gran cosa, una mica de palla, una

petita foguera i un bressol improvisat. Afortunadament, i amb l’ajuda de

totes les persones que van visitar-los, Josep, Maria i el seu fill Jesús van

poder tirar endavant.

Tot i el difícil context, Nadal és un temps d’esperança, i convidem a la ciutadania a

construir una societat fraterna.

Col·lecta extraordinària a les parròquies de la diòcesi de Barcelona

el proper diumenge dia 19 de desembre
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#cadafamiliaesimportant

Aquest Nadal, cada portal és important

5



Aquest Nadal cada família importa

Posem el focus en les famílies i la infància 
en situació de vulnerabilitat

Salvador Busquets
Director de Càritas Diocesana de Barcelona

#cadafamiliaesimportant
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#cadafamiliaesimportant

Les famílies amb infants i adolescents en situació de vulnerabilitat 

són un dels col·lectius menys protegits a casa nostra

Les famílies amb infants i adolescents són un col·lectiu especialment

“perdedor” quan venen mal dades:

La població menor de 18 anys a Espanya i a Catalunya ha tingut una taxa

de pobresa sistemàticament per sobre de la mitjana europea.

La població menor de 18 anys a Espanya i a Catalunya està especialment

poc protegida en comparació de la mitjana europea.

El dèficit estructural en les condicions de vida de les famílies amb nens,

nenes i adolescents adquireix una especial duresa entre les llars

monoparentals i les famílies nombroses.

Hem d’acabar amb la transmissió intergeneracional de la pobresa.

Per què focalitzem en les famílies amb infants i adolescents?
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#cadafamiliaesimportant

La població menor de 18 anys a Espanya i a Catalunya ha tingut una taxa de pobresa 

sistemàticament per sobre de la mitjana europea
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#cadafamiliaesimportant

La població menor de 18 anys a Espanya i a Catalunya està poc protegida, malgrat l’eficiència de les 

polítiques socials
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#cadafamiliaesimportant

La població menor de 18 anys a Espanya i a Catalunya està poc protegida, en comparació a la 

mitjana europea

Despesa social en família i infància a Espanya 

comparada amb la mitjana europea 
(en paritat de poder adquisitiu / PPS* per habitant)

Mitjana Unió 

europea; 729,43
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#cadafamiliaesimportant

El dèficit estructural en les 

condicions de vida de les 

famílies amb menors 

adquireix una especial duresa 

entre les llars monoparentals 

i les famílies nombroses
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#cadafamiliaesimportant

Vídeo dossier famílies i infància

12



Aquest Nadal cada família importa

Posem el focus en les famílies i la infància 
en situació de vulnerabilitat

Miriam Feu
Cap d’anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona

Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona

#cadafamiliaesimportant
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Les famílies amb menors en situació de vulnerabilitat 

són un dels col·lectius menys protegits a casa nostra

Avançament Informe FOESSA 2021 de la diòcesi de

Barcelona (març 2022)

Les nostres fonts

Avançament de dades centrades en família i infància:

4 onades d’enquestes a les llars ateses per CDB de l’observatori de

Càritas Diocesana de Barcelona per mesurar l’impacte de la COVID-19

(abril 2020, setembre 2020, febrer 2021 i maig 2021)

Avançament informe 2022 de l’observatori de Càritas Barcelona

centrat en l’estudi de famílies i infància (setembre 2022)

#cadafamiliaesimportant
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#cadafamiliaesimportant

Les famílies amb infants i adolescents acompanyades per Càritas BCN han patit 

intensament les conseqüències de la crisi de la COVID-19

Elevada precarietat laboral i privacions materials severes

3,8%

17,9%

20,1%

feb'20 abr'20 maig'21

Evolució de les llars ateses amb infants i adolescents sense 

ingressos (2020-2021)

Font: Enquesta de seguiment de l’impacte de la COVID-19 entre les llars ateses per Càritas Barcelona

Situació de famílies amb infants i adolescents ateses per Càritas BCN

Dades enquesta 

COVID-19
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#cadafamiliaesimportant

Font: Enquesta de seguiment de l’impacte de la COVID-19 entre les llars ateses per Càritas Barcelona

Les dificultats per accedir i mantenir una llar digna aboquen les famílies a situacions 

d’exclusió 

26,9%

46,2%

48,7%

S'han vist obligades a canviar d'habitatge

No poden pagar les despeses de la llar 

(lloguer, habitació,hipoteca…)

No poden pagar les despeses de 

subministraments (llum, aigua, gas…)

Famílies amb infants i adolescents amb dificultats per 

mantenir una llar digna (2021)

Exclusió residencial

Dades enquesta 

COVID-19
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#cadafamiliaesimportant

El cas de la Marita
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El 67% dels pares i mares de famílies

acompanyades per Càritas Barcelona presenten

risc de patiment psicològic. En el 31,2% d’aquests

casos, el risc és molt alt.

És el triple que el conjunt de la població de

Barcelona de 15 anys o més (19,9%), i més del doble que

en el cas de persones en situació de pobresa (30,3%) de la

ciutat.

67%

19,9%

30,3%

Pares i mares atesos per

Càritas Barcelona

Persones de Barcelona

ciutat

Persones de Barcelona

ciutat en risc de pobresa

Risc de patiment psicològic dels pares/mares atesos 

per Càritas Barcelona i comparació amb la mitjana 

de la població de Barcelona

Situacions de patiment psicològic

Font: Avançament de dades Informe Anual Observatori CDB 2022 i Agència de Salut Pública de Bcn

(Test de GHQ-12)

INFORME INFÀNCIA: Avançament resultats

#cadafamiliaesimportant
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Font: Enquesta de seguiment de l’impacte de la COVID-19 entre les llars ateses per Càritas Barcelona

La bretxa digital és una barrera més als drets i oportunitats dels infants i adolescents

12,4%

28,6%

31,2%

Sense dispositiu Sense connexió Sense habilitats per fer

gestions a la internet

Pateix 

Apagada 

digital

51,3%

No

48,7%

Apagada digital en les famílies amb infants i adolescents (2021)

Elevada bretxa digital

Dades enquesta 

COVID-19
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La importància del lleure
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#cadafamiliaesimportant

0%

0%

0%

0

0

0

Canvi d’hàbits de vida dels infants i adolescents des que va 

començar la pandèmia fins a l’actualitat (2021)  

Les dificultats en les condicions de vida i 

l’habitatge, però també la bretxa digital, són 

enormes obstacles en les oportunitats 

d’aprenentatge escolar dels infants i 

adolescents. Això pot acabar alimentant els 

percentatges de pobresa i exclusió futures

Portem 2 cursos escolars acumulant més obstacles i desigualtats en l’aprenentatge

22,6%

32,5%

41,5%

No volen anar a a l'escola

S'ha reduït el rendiment escolar

No es concentren en les tasques

Dades enquesta 

COVID-19
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La importància del reforç educatiu
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#cadafamiliaesimportant

Les famílies amb menors en situació de vulnerabilitat 

són un dels col·lectius menys protegits a casa nostra
L’avançament de dades de l’Informe FOESSA del total de la població a la diòcesi de Barcelona mostren 

l’impacte intens de la crisi de la COVID-19 en les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents

A la diòcesi de Barcelona, 4 de cada 10 famílies amb

menors estan en exclusió social.

Aquesta xifra arriba al 50% en les llars

monoparentals.

Gairebé la meitat de les llars amb menors tenen

dificultat per arribar a finals de mes, i el 43% no

disposa d’ingressos per a despeses imprevistes.

FOESSA: Avançament resultats
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#cadafamiliaesimportant

Què han hagut de fer les famílies?

El 36% de les famílies amb infants i adolescents han hagut de reduir

les despeses en alimentació (el 28% de les famílies amb menors no

poden portar una dieta adequada), i el 52% les despeses en vestit i

calçat.

L’11% s’han vist obligades a compartir pis amb persones sense

parentiu o abandonar el seu habitatge.

El 52% han reduït les activitats de lleure.

El 28% han perdut les relacions socials habituals.

El 26% han tingut impagaments relacionats amb l'habitatge i el 14%

talls de subministrament.

El 27% no poden pagar el material escolar.
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FOESSA: Avançament resultats



Aquest Nadal cada família importa

Posem el focus en les famílies i la infància 
en situació de vulnerabilitat

Salvador Busquets
Director de Càritas Diocesana de Barcelona

#cadafamiliaesimportant
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#cadafamiliaesimportant

Què fem des de CDB?

La tendència del 2021 apunta a un augment de les famílies amb 

infants i adolescents ateses per Càritas Barcelona

Des de la crisi de la COVID-19, la proporció de llars ateses amb infants i

adolescents ha augmentat del 36% (2020) fins al 42% (2021)*. En el cas, de les

llars monoparentals han passat del 13% al 18%.

S’han donat més de 2 milions d’euros en ajudes econòmiques (2 de cada 3 en

habitatge i un 28% per aliments).

Més de 1.400 places en equipaments residencials (pisos compartits, residències

i pisos unifamiliars gestionats per la Fundació FHS).

305 persones han participat del nostre itinerari d’autonomia digital.

Obertura de 5 projectes d’intervenció comunitària i atenció integral a la

família.

26*estimació



#cadafamiliaesimportant

Propostes de Càritas Barcelona

Què demanen les famílies al govern? 

30%

26%

18%
16%

5% 5%

Habitatge de

lloguer social

Ajuda per

trobar feina

Prestacions

per fill a

càrrec

Més activitats

extraescolars

Cursos de

formació

d'habilitats

parentals

Llars d'infants

gratuïtes de 0

a 3 anys

Què demanaries al Govern per poder millorar la teva 

funció com a pare/mare? (2021)
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...i els nens i les nenes? 

24%

19%
18%

16%

7%
5% 5%

3%
1% 1%

Què demanaries al Govern perquè la teva vida com a nen/a fos 

més fàcil? (2021)

Propostes de Càritas Barcelona
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Les propostes polítiques de Càritas Diocesana de Barcelona des de la mirada dels drets del 

infants i adolescents

Dret a la família i a la protecció social

Prestació per fill a càrrec

Augment de la despesa en protecció social fins a la mitjana 

europea

Accés a internet, autonomia digital i protecció a les xarxes

Que prevalgui  l’interès superior del menor per sobre de 

qualsevol altra circumstància 
Dret a l’habitatge

Complement per habitatge RGC mentre no es desenvolupi una política d’habitatge

Ampliació parc públic

Ampliar habitatges mesa d'emergència social

Accés a subministramentsDret a la salut integral i als serveis sanitaris

Benestar emocional (prevenció i comunitat)

Propostes de Càritas Barcelona
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Aquest Nadal cada família importa

Posem el focus en les famílies i la infància 
en situació de vulnerabilitat
Mons. Javier Vilanova

Bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona

#cadafamiliaesimportant
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Aquest Nadal, cada família és important

#cadafamiliaesimportant

El passat dimecres dia 8, una nova llum es va encendre al cel de Barcelona. És

l’estrella que corona la torre de Maria, un nou emblema de la ciutat.

En aquestes dates de Nadal, marcades per la il·lusió, la família i el retrobament, és

important que llums d’esperança ens il·luminin, per recordar-nos que

celebrem dies de joia, i que Jesús és nat.

Malauradament, no tothom viurà aquests dies amb la mateixa il·lusió, ja que com

molt bé s’ha explicat, un 40% de les famílies amb infants i adolescents de la

diòcesi de Barcelona es troben en risc d’exclusió social.

Cal que l’estrella brilli per a tots els barcelonins i barcelonines, sense distincions.

Hem d’actuar amb gestos quotidians d'amor i de servei. No només nosaltres, els

ciutadans, sinó també les persones que exerceixen rols de responsabilitat.

Càritas també és sinònim de llum, i aquesta es fa present en les petites accions

que diàriament duen a terme voluntaris, professionals, socis o donants.

Que aquest Nadal sigui sinònim de llum, i que malgrat la pandèmia,

tothom tingui un estel que el guiï enmig de la foscor i la incertesa que ens

ha tocat viure.
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Aquest Nadal cada família importa

Posem el focus en les famílies i la infància 
en situació de vulnerabilitat

Torn de preguntes

#cadafamiliaesimportant
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AQUEST NADAL,

CADA FAMÍLIA 

ÉS IMPORTANT
Posem el focus en les famílies amb infants 

i adolescents en situació de vulnerabilitat
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