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I. UNA ESGLÉSIA SAMARITANA PER A UN TEMPS DE CRISI 
 

Des de la creació de Càritas Diocesana de Terrassa el dia 19 d’octubre de 2012, festa de la 
Mare de Déu de la Salut, s’ha anat consolidant tot el treball diocesà a favor dels més 
desfavorits de la nostra societat. S’ha mostrat el rostre d’una església samaritana en un 
temps de crisi, durant el qual es continua fent un gran esforç per ajudar els que més ho 
necessiten.  

L’acció caritativa i social de l’Església hi és des de sempre i durarà sempre. Ara bé, en 
aquests moments encara cal dedicar una especial atenció als col·lectius més afectats per la 
crisi econòmica, tot oferint una resposta solidària, fent present l’amor de Déu enmig del 
món. Aquest amor es manifesta també a través de l’organització de Càritas i és l’expressió 
de l’amor de Déu als germans, expressió que prové de qui ha experimentat l’amor de Déu en 
la pròpia vida. 

La memòria que tot just ara els presentem recull tot el treball realitzat al llarg de l’any 2014 
des de Càritas Diocesana i les 123 parròquies del territori, que comprèn les comarques del 
Vallès Oriental i el Vallès Occidental, i del qual se n’han pogut beneficiar un gran nombre de 
persones, tal i com es detalla en l’interior del document. Per complir aquesta missió es 
compta amb un gran nombre de voluntaris i un bon nombre de professionals qualificats, a 
tots els quals agraeixo sincerament i de tot cor la seva dedicació responsable. 

Professionals i voluntaris que s’esforcen per guarir les ferides, per reparar les injustícies, 
per compensar les mancances i, sobretot, per oferir el consol i l’acompanyament des de la 
fe i l’esperança. 

En la visita ad limina que realitzàrem els bisbes de la Tarraconense a Roma durant l’any 
2014, el papa Francesc ens va recordar que l’amor i el servei als pobres són signes del Regne 
de Déu que Jesús ha vingut a portar. El Sant Pare s’alegrava del treball que Càritas i altres 
obres d’Església realitzaven i que aquest treball propiciava l’acostament de moltes persones 
a Crist i a la seva Església. Ell ens convidà a manifestar la nostra estima i proximitat a totes 
les persones a exemple del Bon Samarità, tot fent-se ressò d’unes paraules pronunciades pel 
seu antecessor, el papa Benet XVI. A exemple, doncs, del Bon Samarità, hem de ser i 
construir amb l’ajut de tots una Església Samaritana. 

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses 

Bisbe de Terrassa 
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II. DRETS VULNERATS DES DE LA CRISI 
 
La pobresa i la creixent desigualtat social afecta cada vegada més l'accés als drets i, al seu torn, les 
necessitats més bàsiques per a un desenvolupament saludable de la vida. De no canviar aquesta 
situació, es produirà una fractura social. 
 
Els recents estudis i investigacions socials de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas (2008 a 
2013) i de la Fundació FOESSA ("Anàlisi i Perspectives" de 2012 a 2014) ens parlen d'una sèrie de 
fenòmens estructurals que ens estan mostrant la deriva presa cap a un nou model de societat, i de 
com està afectant la vida de milions de famílies. En síntesi: 
 

 L'empobriment de la societat i la fractura social que, més enllà de la conjuntura de la crisi, 
estan suposant la consolidació d'una nova estructura social on creix l'espiral de l'escassetat i 
l'espai de la vulnerabilitat. 

 

 L'increment accelerat de la desigualtat social, la dualizació i precarització del mercat 
laboral, i la retallada de drets que ens igualaven com a ciutadans (sanitat, educació, accés a 
serveis socials i prestacions públiques). 

 

Les dades de l’Observatori de la Realitat Social de Càritas i de la Fundació FOESSA constaten que 
durant els anys de bonança econòmica, en uns moments en què els recursos eren suficients, ja hi 
havia dues de cada tres persones amb les necessitats bàsiques no cobertes. Cap administració no 
ho va admetre ni ho va acceptar i no van donar cap solució al problema, tot i la denúncia feta des 
de Càritas. 

Va arribar la crisi econòmica, de la qual tampoc ningú va voler saber-ne res de res, però va tenir 
com a conseqüència que augmentessin considerablement les famílies necessitades triplicant l’acció 
de Càritas.  

Tenim un model de benestar dèbil, som davant d’un model que ha fet fallida. Tot allò que s’ha 
destruït  en època de crisi no es recuperarà de forma espontània en temps de bonança.  

Entre les principals dificultats per sortir de la pobresa, cal destacar l’atur i la precarietat laboral, 
l’exclusió residencial (manca d’habitatge, infrahabitatge, el retorn a casa dels progenitors o dels 
avis), i l’exclusió sanitària. Estem a l’època dels treballadors pobres. 
 
Qui està patint greument la crisi? Especialment les famílies amb pocs recursos, les que la majoria 
dels seus elements en edat de treballar estan a l’atur, les persones en situació de sense llar, els joves 
que no tenen un nivell mínim d’estudis, les famílies mono-parentals, els homes i dones majors de 45 
anys que s’han quedat sense feina i no poden accedir al mercat laboral, les persones grans amb 
pensions minses i els ciutadans extracomunitaris que ja no troben feina ni a l’economia submergida. 
 
Unes situacions ben conegudes per Càritas, que posa tots els seus recursos possibles per intentar 
pal·liar aquestes situacions d’exclusió social. 
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Amb la despesa social en protecció familiar a Espanya com una de les més baixes de la Unió Europea, 
ens veiem enfrontats amb realitats de pobresa i de drets minvants que estan afectant les necessitats 
bàsiques per al desenvolupament saludable de la vida, motiu que explica l’actual augment de la 
sol·licitud d'ajudes, no només en necessitats bàsiques -alimentació, higiene, roba...- també aquelles 
relacionades amb la salut, l'educació, l'habitatge tant per lloguer com per impagament 
d'hipoteques. 

Quina és la societat que sortirà de la crisi? És aquesta la que volem? És aquesta aquella per la qual la 
gent ha treballat, ha lluitat i ha viscut amb il·lusió? Som a temps de tenir una reacció col·lectiva? 
Volem que tothom tingui una feina digna? Volem que els valors dels quals tant és parla siguin el 
nostre horitzó, que marquin el nostre esdevenidor, el futur de les noves generacions. 

Cal replantejar-nos la societat que volem? Cal que els responsables de les polítiques socials 
reflexionin juntament amb les entitats i també amb Càritas per intentar trobar-hi solucions; per això 
ens trobaran al seu costat.  

Tot i els esforços tècnics de les administracions públiques, els Serveis Socials es veuen desbordats i 
afectats per les retallades. Davant les limitacions de les pròpies administracions, per a moltes 
persones Càritas és l’última, l’única porta on poden acudir. Per això, creiem en un treball conjunt, en 
xarxa. 
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III. A QUI ACOMPANYEM? 
 
El 2014 hem atès un total de 77.726 persones, cosa que suposa un 11,10% d’augment respecte al 
2013 (7.726 persones més). Les xifres ens mostren que la situació social de les persones no canvia, 
però ens preocupa que la situació general de les persones i famílies que atenem cada cop es 
deteriora més. 
 

 
 
Respecte a l’any 2013, constatem que les demandes de famílies noves va disminuint, però 
augmenten les demandes de les famílies que Càritas ha atès alguna vegada. Les situacions de 
necessitats familiars s’allarguen i s’agreugen. 
 
La major part de les persones ateses són adultes (30-64 anys), que suposen el 42,98%, seguit dels 
menors (0-17 anys), amb el 38,58%  i els joves (18-29 anys), amb el 16,10%. Atenent els percentatges 
d’infants i joves podem veure com els està afectant directament l’agreujament de la situació de les 
seves famílies. Més que parlar d’augment de la pobresa infantil, creiem més oportú parlar de la 
pobresa familiar, ja que els infants i joves estan patint l’empobriment de llurs famílies. 
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La majoria de les persones ateses, el 44,4%, són parelles amb fills; el segueix el grup de les persones 
que viuen soles, el 22,5%; i continua augmentant el percentatge de famílies monoparentals (el 
19,7%, front el 18,1% del 2013). 
 
 

 
 
 
Es torna a viure en família ampla. És una tendència a l’alça. Sovint és el retorn dels joves, fet de què 
parlarem a continuació; altres vegades és el retorn del pare o la mare que s’han separat; i fins i tot, 
en alguns casos concrets en què els pares tenen molta mobilitat a causa dels treballs, els néts viuen 
amb els avis. Tot això suposa un canvi en les relacions familiars, ja que molt avis i àvies no saben com 
afrontar les noves situacions que els toca viure amb els seus néts, quan els pares no hi són. 
 
El 48,7% de les persones ateses viuen en pisos de lloguer (amb o sense contracte); el 21,6% en 
habitatges de propietat (ja sigui pagada o pendent de pagament); el 14,7% viuen en situació de 
relloguer (front el 21,4% el 2012). Pel que fa les persones en situació de sense llar, han estat el 5,3%. 
Es considera una persona en situació de sense llar, aquella que no té un lloc estable on viure, les que 
viuen en barraques, cotxes i caravanes, locals, garatges o qualsevol tipus d’infrahabitatge. Finalment, 
el 8,9% viu en habitatges d’acollida; i el 0,8% en pisos cedits per entitats socials. 
 
Vinculat a les dificultats en l’àmbit de l’habitatge hi ha el que anomenem “pobresa energètica”. 
Moltes llars no poden fer front a les despeses de llum i calefacció i han de patir els rigors de les 
temperatures baixes, el que afecta greument la seva salut. 
 
Una dificultat més que apreciem és que moltes famílies s’estan tornant transnacionals. Què volem 
dir amb això? Doncs que moltes de les persones nouvingudes, tan aviat aconsegueixen la doble 
nacionalitat, se’n van del nostre país a un altre de la Unió Europea, ja que veuen que allà les 
cobertures socials són millors i, a banda, també tenen més oportunitats de trobar feina. Aquest tipus 
de mobilitat tindrà conseqüències de difícil estimació. 
 
La majoria de les persones tenen la seva situació regularitzada, el  90,93%: el 45,57% amb permís de 
residència, i el 45,36% amb DNI o documentació comunitària. Tan sols el 7,96% no tenen permís, una 
situació que els darrers anys ha anat minvant (el 2012 suposaven l’11,95%), però és un col·lectiu que 
ens preocupa, ja que queda al marge dels drets i prestacions. 
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Si ens fixem en la situació laboral dels majors de 16 anys, el 71,40% està a l’atur o buscant feina. 
Tan sols treballa el 10,36%. Avui en dia, tenir una feina no és garantia de no ser pobre; per això 
parlem de pobres ocupats. 
 
 

 
 
 
Cal remarcar que va augmentant la proporció d’estudiants atesos (el 4,35%), així com la dels 
pensionistes (el 3,20%). En canvi, disminueix el percentatge de persones que treballen a l’economia 
submergida (el 2,81% el 2014, front el 4,60% del 2012). 
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IV. L’ACCIÓ DE CÀRITAS AL TERRITORI. LES RESPOSTES 

El 2014 hem atès 77.726 persones amb noms i cognoms, que tenen  un rostre i que ens miren als 
ulls i amb la seva mirada ens pregunten: per què jo? La resposta de l’acció social i caritativa de la 
nostra Església és possible gràcies a la col·laboració de les comunitats cristianes, els voluntaris, els 
socis, els donants, les empreses i fundacions, així com altres entitats solidàries.  

L’acció de Càritas al territori s’efectua a través de 6 programes: 
 
Programa d’Acollida i acompanyament 
A través de l’acollida, de l’acompanyament individual, i dels espais de relació grupal s’han beneficiat 
prop de 78.000 persones. 
 
 
Programa de Suport a les necessitats bàsiques 
Per cobrir les necessitats bàsiques s’han facilitat ajuts alimentaris a 59.741 persones des de 65 
parròquies. El volum d’aliments repartits ha estat de 5.400.000 kg. També 9.695 persones han rebut 
roba i s’han fet 3.108 ajuts directes, amb un import total de 978.766,63 €. 
 
 
Programa de Família i Infància 
S’han efectuat 660 h d’atenció a 57 mares i 64 infants als espais matern-infantils; 528 h de suport als 
espais familiars d’acompanyament a la criança, 20.988 hores de reforç escolar a 159 infants; i 
atenció psicològica a 45 menors i les seves famílies. 
 
 
Programa de Formació i inserció sociolaboral 
Des dels cursos d’alfabetització, aprenentatge de les llengües, formació laboral inicial, i els espais de 
formació en habilitats prelaborals, s’han impartit 5.147 h de formació a 1.134 persones. D’altra 
banda, des dels espais de borsa i mediació laboral s’han efectuat un total de 138 insercions laborals. 
 
 
Programa d’Inclusió social 
Els espais d’esmorzar i dutxa han facilitat 56.100 serveis a 225 persones. Des dels menjadors socials 
s’han facilitat 36.500 àpats a 349 persones. A través dels habitatges compartits per a homes i per a 
mares amb infants, del Centre Sara i els habitatges socials gestionats per Càritas i la Fundació 
Promoció de l’Habitatge Social hem acollit a 189 persones, que s’han beneficiat de 27.740 
pernoctacions. A les 25 persones del Centre Sara se’ls van servir 27.375 àpats. 
 
 
Programa de Vellesa 
S’han efectuat serveis d’acompanyament a 182 persones grans, prioritzant a les persones soles, 
sense xarxa i amb poca relació social. 
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Tot el treball d’acollida i acompanyament ha estat possible gràcies a 1.500 voluntaris i voluntàries, i 
als 42 tècnics. Si estiméssim el número d’hores de dedicació anual dels voluntaris, estaríem parlant 
de 2.225.000 hores a l’any. 
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IV. ELS COMPTES CLARS 
 
Durant l’any 2014, Càritas a la diòcesi de Terrassa ha invertit un total de 4.045.416, 11 €. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per a més informació: 
 
Luis Miguel Luna 
Cap de Comunicació 
Tel. 633 745 777 / lmluna@caritasdiocesanaterrassa.cat  
 

 

mailto:lmluna@caritasdiocesanaterrassa.cat
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