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envolguts germans i germanes. A l’hora de posar-me a redactar
aquest pòrtic per a les pàgines que segueixen, i que recullen la
memòria de les activitats de Càritas en les diòcesis que tenen la
seva seu a Catalunya, he recordat unes paraules amb les quals el
papa Benet XVI iniciava la seva primera carta encíclica titulada Deus caritas
est, publicada l’any 2005, a l’inici del seu pontificat.
Així començava aquest document: “’Déu és amor, i el qui està en l’amor
està en Déu i Déu està en ell’ (1 Jn 4,16). Aquestes paraules de la Primera carta de Joan expressen amb singular claredat el cor de la fe cristiana:
la imatge cristiana de Déu i també la consegüent imatge de l’home i del
seu camí. A més, en aquest mateix verset, Joan ens ofereix, per dir-ho així,
una formulació sintètica de l’existència cristiana: ‘Nosaltres hem conegut
l’amor que Déu ens té i hi hem cregut’. Hem cregut en l’amor de Déu: així
el cristià pot expressar l’opció fonamental de la seva vida”.
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Aquesta opció fonamental cal que s’expressi en paraules i també en obres.
Hi ha una dita castellana molt expressiva en aquest sentit que diu. “No es
lo mismo predicar que dar trigo”. Les pàgines que segueixen fan honor a
les comunitats cristianes de les diòcesis catalanes, perquè demostren que
les nostres comunitats cristianes no només tenen bones paraules, sinó que
també tenen bones obres; que no només prediquen, sinó que també donen bon blat.
Això honora totes les persones que ho fan possible: professionals del treball social que treballen a Càritas, dirigents de l’organització, donants –perquè Càritas viu sobretot de les aportacions de persones privades- i sobretot
del treball dels voluntaris. Són milers a les nostres diòcesis i sense ells i elles
no podríem fer tot el que les pàgines que segueixen mostren.
Aquest balanç no és de cap manera una invitació a caure en cap mena
d’autosatisfacció paralitzant o cofoisme. Ens cal anar endavant. I ens hem
d’exigir encara més. En l’encíclica que he citat, el gran teòleg que és Benet
XVI feia aquesta afirmació: “La natura íntima de l’Església s’expressa en
una triple tasca: anunci de la Paraula de Déu (kerygma-martyria), celebra-
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2 Presentació

ció dels Sagraments (leiturgia) i servei de la caritat (diaconia). Per a l’Església, la caritat no és una mena d’activitat d’assistència social que també es
podria deixar a d’altres, sinó que pertany a la seva natura i és manifestació
irrenunciable de la seva pròpia essència” (Deus caritas est, 25).
Això situa Càritas no com una obra més de l’Església, sinó com l’Església mateixa. L’amor –càritas- serà sempre necessari sobretot en la societat
més justa, i estem ben lluny encara de tenir-la. El papa Francesc ha centrat
l’actual Jubileu de la Misericòrdia en les catorze obres de misericòrdia, les
materials i les espirituals. Per això, les pàgines que segueixen són també
una crònica de com els nostres cristians estan vivint els objectius de l’actual Jubileu.

L

es persones que formem part de l’àmplia xarxa de Càritas –Parroquials, arxiprestals, etc.-, tenim molt clara la voluntat d’explicitar i
fer públiques les accions realitzades en el marc dels Projectes socials
que desenvolupem, amb l’objectiu de fer praxis de la Paraula de
Déu. Són Projectes destinats a fer realitat la nostra acció preferencial pels
pobres i el nostre compromís amb totes aquelles persones que pateixen
les injustícies i les desigualtats que genera el model social en el qual vivim.

La caritat efectiva és un test de l’autenticitat de la nostra fe. El meu agraïment a tots els qui han fet possible el que s’explica en les pàgines que vénen a continuació, i també una invitació a continuar fent camí, sense cansar-nos i sense defallir. Que Déu us beneeixi a tots.

Hi ha molta gent que ens fa confiança, fent-nos dipositaris de les seves
aportacions, del seu ajut, a elles en particular i a la societat en general, els
volem oferir aquest seguit de dades i d’indicadors que considerem que faciliten el coneixement de la realitat propera. Els nostres pobles i els nostres
entorns, en concret, viuen una realitat quotidiana que sovint queda desdibuixada per la influència de “falses tendències” i alhora deformada per
informacions esbiaixades que “maquillen” els trets més inhumans de moltes situacions que ens envolten.

+Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona i responsable
de la pastoral social en l’àmbit de la
Conferència Episcopal Tarraconense.
BIsbe Delegat de Càritas Catalunya.

L’any passat (2015), vàrem iniciar aquesta modalitat conjunta, en la qual
es mostren els Programes desenvolupats i es donen les dades bàsiques que
permeten identificar l’abast de l’acció social realitzada per les Càritas de
les deu diòcesis amb seu a Catalunya. Com en anys anteriors, a redós de
la Festivitat del Corpus Christi, les Càritas Diocesanes de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Sant Feliu de Llobregat, de Solsona, de Tarragona, de
Terrassa, de Tortosa, d’Urgell i de Vic, han presentat la informació més detallada de les seves intervencions particulars, realitzades en funció de les
seves peculiaritats territorials.
Aquesta Memòria conjunta que aglutina Projectes i persones, ens permet
presentar un seguit de reflexions que ajudaran a entendre i a ser conscients
de quins són els punts febles de la nostra societat, alhora que ens faciliten
l’elaboració d’una “radiografia” més fidel que ens orienta vers el disseny i
l’organització de respostes, cada vegada més apropades a les necessitats
reals de les persones que acollim, la qual cosa ens farà possible millorar en
eficàcia i proximitat.
Volem, però, que les conclusions no siguin solament en clau interna. Des
de la nostra acció directa, considerem que podem fer una aportació tangible des de la realitat, donant una visió fruit del treball diari i de proximitat,

4

C À R I TA S D E C ATA L U N YA - M E M Ò R I A 2 0 1 5

5

C À R I TA S D E C ATA L U N YA - M E M Ò R I A 2 0 1 5

posant de manifest tot un seguit de mancances i de debilitats socials que
entre tots hem d’acarar i contribuir a resoldre, cadascú des de les seves responsabilitats i possibilitats, per tal d’aconseguir una societat en la qual totes les persones hi puguin viure dignament i amb igualtat d’oportunitats.
En les pàgines d’aquest recull es presenten,
Els Programes Marc (9): Acollida i acompanyament, Cobertura de
les necessitats bàsiques, Gent Gran, Sense Llar i Habitatge, Família i Infància, Salut, Educació i Formació per a Adults, Inserció Sociolaboral i
Economia Social i Assessoria Jurídica.

3 Programes
i projectes de la
Memòria social
2015

Projectes (1.729): agrupats per objectius, àmbits d’actuació, dinàmiques emprades, principals característiques i recursos invertits.
Perfil i situació de les persones: nombre de persones que s’hi han
pogut acollir –per projectes-, tot indicant circumstàncies i factors diversos que els hi han generat una situació de vulnerabilitat.
Dades significatives,
•

Persones ateses i les seves famílies: 343.513

1.1. Centres d’acollida i acompanyament (252 projectes).
Es fa una primera acollida individual i s’acompanya les persones
per tal que millorin la seva situació.

•
		

Pel que fa a la despesa: 40.917.956,52€, xifra que s‘ha mantingut estable en referència a l’any anterior.

•
		
		
		
		

S’ha incrementat el nombre total de projectes (16,2%), en
particular en alguns àmbits d’actuació –Cobertura necessitats
bàsiques, Família i Infància, Educació i Formació per a adults,
Inserció sociolaboral i economia social, Gent Gran, Sense Llar i
Habitatge-.

•
		
		

Quan a la procedència dels ingressos, el 77,2% prové 		
d’aportacions privades –particulars i empreses–, i el 22,8%
procedeixent de fons públics.

•
		

Cal destacar l’augment de voluntaris en un 6,6% (12.333),
mantenint-se el nombre de contractats (476).

2. Programa de Cobertura de les necessitats bàsiques (507 projectes).

La lectura d’aquest breu recull ha de permetre constatar que l’actual model
de societat està molt allunyat d’una realitat justa i acollidora per a tothom.
Les xifres i les mancances que s’intenten pal·liar, posen de manifest que la
persona no està en el centre de l’ interès col·lectiu. L’Any de la Misericòrdia
ens ha d’ajudar a trobar noves respostes per refermar el nostre compromís
amb el germà afeblit.

2.1. Serveis d’Ajudes Econòmiques (SAE) (230 projectes).
Facilita ajuts temporals a les famílies perquè puguin fer front a
les despeses d’alimentació, lloguer, habitatge, transport, beques
de menjador escolar, etc. Es realitzen amb un seguiment social
professional.

Carme Borbonès
Presidenta de Càritas Catalunya
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Des dels 306 projectes s’han cobert
les necessitats de
260.647 persones,
amb una inversió de
5.351.376,44 €

1.2. Espais de suport grupal (54 projectes).
Espais per fomentar la relació entre persones que es troben soles o amb poca xarxa social. S’hi promou el coneixement, l’ajuda
mútua i el suport.

2.2. Ajuts en espècie: aliments, roba, parament de la llar..
(277 projectes).
Lliurament en espècie d’aliments, roba, productes d’higiene per
cobrir necessitats bàsiques. Formen part de la xarxa de les Càritas parroquials i arxiprestals. Actualment alguns s’estan agrupant en Centres de Distribució d’Aliments (DISA, OCDA...) per
oferir a les famílies una alimentació més completa i variada.
7
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Des dels 507 projectes s’han cobert
les necessitats de
261.601 persones,
amb una inversió de
12.812.722,87 €

4. Programa de Sense llar i habitatge
(207 projectes).
4.1. Habitatges compartits i de lloguer social per a diferents col·lectius (62 projectes).
Servei que facilita habitatges compartits o pisos de lloguer assequible per a persones soles, famílies o mares amb fills, persones
grans en situació de vulnerabilitat social. Són d’estada temporal.
4.2. Centres d’acollida i suport a persones sense llar (de
dia o residencials) (51 projectes).
Els espais diürns són diaris i ofereixen suport personal i serveis
com àpats, orientació sanitària, dutxa, bugaderia, consigna i domiciliació de correu...
Altres centres d’acollida són residencials de 24 hores de caràcter temporal.
4.3. Pisos de lloguer social per a persones soles o famílies
(71 projectes).
Aquest servei dóna allotjament en pisos de lloguer assequible a
persones soles i a famílies amb fills que tenen problemes per accedir al mercat de lloguer a causa de la seva situació econòmica i/o de vulnerabilitat social. Són habitatges d’estada temporal.

3. Programa de Gent Gran (144 projectes).
3.1. Voluntariat a domicilis i en residències (110 projectes).
Visiten setmanalment les persones grans que no tenen suport
social. Fan companyia, animació a residències, passegen, etc.
3.2. Espais de relació i suport grupal, vacances i activitats
de lleure (27 projectes).
Amb el suport de voluntariat s’organitzen activitats de lleure,
sortides culturals i excursions i a l’estiu, uns dies de vacances
fora del seu entorn habitual perquè les persones grans sense recursos puguin fer nous amics, compartir vivències i trencar amb
la quotidianitat.

Des dels 144 projectes s’han cobert les
necessitats de 4.145
persones, amb una
inversió de
1.533.557,84 €

4.4. Millora de l’habitabilitat (reformes i adequació de
l’habitatge) (3 projectes).
En aquest servei es fan visites a domicili mitjançant un equip de
voluntaris especialitzats que realitzen una auditoria energètica i

3.3. Servei d’atenció domiciliària (7 projectes).
Servei que es realitza a domicili, donant suport a les activitats
de la vida diària com higiene, alimentació, neteja, salut i cura
de la persona.

8
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Des dels 207 projectes s’han cobert les
necessitats de 7.740
persones, amb una
inversió de
2.966.740,10 €

de condicions de l’habitatge. Es dóna suport en les millores d’habitabilitat, en funció de cada cas.
4.5. Servei de Mediació en Habitatge (SMH) (20 projectes).
Servei de mediació entre les persones o famílies que no poden
pagar la hipoteca o el lloguer i els propietaris dels habitatges o
les entitats financeres.

5. Programa de Família i infància
(195 projectes).
5.1. Centres oberts o de lleure per a infants, adolescents i
joves (16 projectes).
Obren diàriament en horari extraescolar de tarda-vespre, i s’hi
duen a terme diferents programes d’habilitats, de creixement
emocional i activitats com el reforç escolar. Normalment s’hi garanteix el berenar i alguns dies el sopar.
5.2. Reforç educatiu i pedagògic individual i grupal
(134 projectes).
En horari extraescolar els nens reben ajuda per fer les tasques
escolars i millorar els hàbits d’estudi i treball.

Des dels 195 projectes s’han cobert
les necessitats de
12.784 persones,
amb una inversió de
7.213.254,72 €

5.3. Serveis de suport a famílies amb infants, a mares soles amb fills.... (36 projectes).
Serveis per a dones amb nadons o famílies amb fills menors de
6 anys on es dóna suport en els diferents aspectes de la vida familiar, criança, formació d’habilitats parentals, vinculació afectiva... A vegades els pares poden deixar unes hores els infants en
espais de guarda mentre fan formació.
5.4. Servei d’atenció a domicilis per a famílies
(5 projectes).
S’hi ofereix servei assistencial i educatiu a domicili, per donar suport a les necessitats de la vida diària com: alimentació, salut,
cura dels fills, organització de la llar...
5.5. Centres residencials per a famílies i infants
(4 projectes).
Són per a dones soles o amb fills/es i alguns per a infants sols.
Poden ser per a situacions d’urgència en casos de violència domèstica o bé per poder-s’hi estar un any o més.

6. Programa de Salut (45 projectes).
6.1. Suport psicològic individual, grupal o comunitari
(42 projectes).
Presta atenció professional (psicològica, psiquiàtrica i d’infermeria) individual, familiar o grupal i ajuda a resoldre els conflictes
emocionals i relacionals, segons les necessitats de cada persona.

10
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Des dels 45 projectes
s’han cobert les
necessitats de
1.385 persones,
amb una inversió de
501.365,21 €

S’hi ofereix un espai de contenció i seguretat i s’hi acompanya
les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de
violència i/o vulnerabilitat que han viscut.

8. Programa d’Inserció sociolaboral i
economia social (202 projectes).

6.2. Atenció a les addiccions (3 projectes).
Espais per atendre, acompanyar i tractar educativament i terapèutica persones amb problemes d’addiccions i que es troben
en situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

7. Programa d’Educació i formació per
a adults (97 projectes).
7.1. Centres d’acollida i aprenentatge de la llengua a diferents nivells (71 projectes).
En aquests centres es treballa la incorporació de les persones a
la societat d’acollida i es realitzen cursos de llengua catalana i
castellana de diferents nivells. N’hi ha que ofereixen servei de
guarderia o cangur.
7.2. Educació i formació d’habilitats personals i relacionals (26 projectes).
Tenen com a objectiu que les persones que ho requereixin treballin els factors que afavoreixen o diﬁculten la seva inclusió personal, vital i social: formació, salut, relacions –família, amics, parella, lleure– entorn, organització de la vida quotidiana, situació
econòmica, estat d’ànim, etc..., normalment com a pas previ per
iniciar un itinerari laboral.

8.1 Orientació sociolaboral (62 projectes).
En aquests projectes s’ofereix informació, orientació i assessorament laboral, a nivell individual i grupal. Es treballa el currículum
de la persona, les necessitats de formació...

Des dels 97 projectes s’han cobert
les necessitats de
6.933 persones,
amb una inversió de
862.049,99 €

8.2 Formació ocupacional i professional (62 projectes).
Amb relació amb el mercat de treball: atenció a persones grans
i infants, electricitat, jardineria, peixateria, cuina, logística, etc.
8.3 Intermediació sociolaboral (45 projectes).
Les persones hi aprenen i milloren les eines de recerca de feina i
hi poden millorar les seves competències laborals.
8.4 Empreses d’inserció i fundacions laborals (10 projectes).
Creades per facilitar la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral des d’una empresa econòmicament rendible, en la qual es mantenen criteris de
qualitat en la prestació de serveis i la gestió. S’ofereixen i mantenen llocs de treball amb acompanyament i seguiment personalitzat.
8.5 Economia social (23 projectes).
Suport, formació i acompanyament a persones amb dificultats d’inserció laboral que, havent finalitzat amb èxit un procés formatiu i/o
d’orientació sociolaboral, inicien una experiència laboral d’autoocupació (horts, tallers laborals, autoocupació, etc.).

9. Programa d’Assessoria jurídica
(26 projectes).
9.1. Assessoria jurídica general (5 projectes).
Està formada per un equip d’advocats contractats i/o voluntaris
que assessoren les persones en diversos àmbits (laboral, habitatge, família, penal i civil).
9.2. Assessoria jurídica en temes d’Estrangeria
(21 projectes).
Equip d’advocats/des especialitzats/des en temes migratoris que
ofereix una atenció individualitzada informant, assessorant i tramitant permisos, recursos, nacionalitats...

12

C À R I TA S D E C ATA L U N YA - M E M Ò R I A 2 0 1 5

Des dels 202 projectes s’han cobert
les necessitats de
15.932 persones,
amb una inversió de
8.841.711,85 €
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Des dels 26 projectes s’han cobert
les necessitats de
6.794 persones, amb
una inversió de
815.177,51 €

4 Perfil de les
persones cobertes
per l’acció de les
Càritas el 2015.
El 64% de les llars ateses són famílies
amb fills.

Un 30% no tenen una llar digna.

L’acció social de les
Càritas Diocesanes a
Catalunya ha cobert
343.513 persones.

El 47% són parelles
amb fills i un
17% són famílies
monoparentals.
El 25% de les persones
són persones soles.

El 57% de les llars viuen
en un habitatge de
lloguer i el 13% en una
habitació de relloguer,
en condicions de vida
molt precàries.
Tenen un habitatge
en propietat un 13%
de les llars ateses
per les Càritas.
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El 49% de les persones cobertes són
dones.

Situació legal de les persones que
s’han beneficiat de l’acció de Càritas.

El 49% de les persones són dones i el
63% són persones
d’entre 30-64 anys.

El 31% de les persones cobertes són
menors de 30 anys.

El 72% de les persones cobertes en
edat laboral estan a l’atur.

El 50% de les persones cobertes han
nascut a Espanya o a Europa.

El 50% han nascut
fora d’Europa: el 12%
a Amèrica del Sud
i Central; el 28% al
Magrib; el 7% a
l’Àfrica subsahariana;
el 2% a Àsia i el 2%
a la resta del món.
De les persones
beneficiàries un 34%
són no comunitàries
amb autorització de
treball, un 12% són
no comunitàries sense
permís de residència.
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El 12% de les persones
en edat laboral estan
treballant, mentre un
72% estan a l’atur o
busquen feina. Treballen
a l’economia submergida un 17%. Un 6% de
totes persones ateses són pensionistes.

5 Situació de les
persones cobertes
per les Càritas de
Catalunya.
• Les condicions de vida de les famílies que sol·liciten l’ajuda de Càritas, es troben la major part de les
vegades definides per dificultats econòmiques. La
taxa de privació material severa ha passat del 2,5%
al 6,3% de les llars catalanes entre 2007-2014, segons l’IDESCAT.
• Els indicadors d’exclusió social més estesos entre
les famílies ateses per Càritas són:

18
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1

L a manca de formació per a l’ocupació entre les
persones aturades

2

Haver deixat de seguir tractaments de salut per
problemes econòmics

3

Les despeses excessives en l’habitatge

4

L’atur de totes les persones actives, que segons l’IDESCAT
significa l’11% de les llars catalanes el 2015, quatre vegades més que el 2008. El primer trimestre del 2016 continuen augmentant.

5

La pobresa severa que provoca que una llar d’una persona
visqui amb menys de 332€ al mes i una llar de dos adults i
dos menors disposi de menys de 697€ al mes.

6

L’atur de llarga durada, que a Catalunya s’ha multiplicat
per 5 des de l’inici de la crisi, passant del 2% el 2007 al
9,9% el 2016.

7

L’atur juvenil a Catalunya ha arribat a nivells insuportables,
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Pobresa severa: una
llar d’una persona
viu amb menys de
332€ / mes; una llar
de dos adults i dos
menors disposa de
menys de 697€ / mes.

L’atur de llarga
durada ha passat
del 2% el 2007 al
9,9% el 2016.

L’atur juvenil del
2013, el 50,2%,
quatre vegades
més que el 2008.

el 50,2% el 2013, quasi quatre vegades més que el 2008.
8

Llars sense ingressos pel treball ni per prestacions 		
contributives. A finals de 2014 hi havia 107.000 llars
catalanes que sobrevivien sense cap ingrés, un 30% més
que el 2008.

9

A Catalunya 3 de cada 10 llars només disposen d’ingressos
de protecció social (el 30,1%). El 16% de les llars catalanes
són pobres (FOESSA).

Al 2014 hi havia
107.000 llars catalanes sense cap
ingrés, un 30%
més que el 2008.

Taxa de risc de pobresa de les persones que treballen
• 2015: el 13,1% en el cas de les dones i el 10,5%
en el dels homes
• 2005: la taxa de risc de pobresa de les dones treballadores era del 8,9%

3 de cada 10 llars
només disposen
d’ingressos de
protecció social.

• De les persones ateses des de Càritas en edat laboral el
12% treballen amb contracte i un 17 % més ho fa en l’economia submergida.

Constatacions des de Càritas.

L’11% de les llars
té tots els seus
membres a l’atur.

• Les llars amb menors a càrrec tenen més dificultats per sortir
de la situació de pobresa en què es troben (amb una taxa de risc
de pobresa del 27% el 2014), especialment si tan sols hi ha un
progenitor (la taxa de risc de pobresa creix fins al 42,8%).

•

Les persones que tenen una situació d’atur de llarga durada
tenen moltes més dificultats per incorporar-se al mercat laboral,
respecte d’altres persones aturades.

• L’accés al món laboral no és una garantia de sortir de la situació de risc d’exclusió, a causa de la precarietat de les condicions
laborals i els baixos salaris. Els ingressos dels assalariats a temps
parcial estan en una gran part per sota del llindar de la pobresa.
•

L’elevat cost de l’habitatge i els subministraments agreuja les
dificultats de les persones amb baixos ingressos.

• La Gran Recessió del 2008 s’ha acarnissat amb les persones
més pobres, que han rebut el pitjor impacte de la crisi, convertint-los en més vulnerables.
• El risc de pobresa o exclusió continua creixent a Espanya, que
ha acumulat entre 2008-2014 més de la meitat del creixement
europeu de la població en risc de pobresa o exclusió (2,6 milions
de persones; en tota la UE l’increment ha estat de 4,6 milions).
Vivim en un sistema econòmic injust, amb una redistribució desigual de la renda. Malgrat el PIB ha crescut en els darrers anys, el 2015 ho va fer en un 2,6%,
no ha suposat una reducció semblant de la taxa de
pobresa, que solament s’ha reduït un 0,1%.

• Estem molt lluny d’assolir l’objectiu europeu 2020 de reduir
el nombre de pobres a Espanya en 1,4 milions: la realitat xoca
frontalment contra els compromisos, entre 2011 i 2014 s’ha incrementat en la mateixa xifra que s’havia de reduir fins el 2020.
El creixement del
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PIB no redueix la
taxa de pobresa.

Cada vegada hi ha
més treballadors
pobres.

6 Dades significatives
de la memòria social
de Càritas Catalunya
dels anys 2014 i
2015.
Forts increments en alguns àmbits
d’actuació el 2015.
En alguns àmbits d’actuació, els increments són molt superiors
als de l’any 2014, per haver-se redistribuït les despeses entre els
diferents programes:
• Programa de cobertura de les necessitats bàsiques: increment
d’un 39,2% en les despeses de necessitats bàsiques (de 9,2 M€
el 2014 a 12,8 M€ el 2015 i d’un 87% en les persones beneficiàries d’aquest programa (+121.647 persones beneficiàries)
• Programa de Família i infància: increment del 16,5% en les
despeses (un increment d’un milió d’euros, de 6,2 M€ el 2014
a 7,2 M€ el 2015)
• Programa d’Educació i formació per a adults: increment del
26% de les persones beneficiàries (+1.432 persones ateses)
• Programa d’inserció sociolaboral i economia social: increment
del 54% del nombre de projectes, del 8,1% de la despesa total
i del 2,7% del nombre de persones beneficiàries

Increment del total de projectes el 2015.
El total de projectes dels diferents programes s’ha incrementat
en un 16,2% en relació amb l’any anterior (2014: 1.488 projectes, 2015: 1.729).

La despesa econòmica s’ha mantingut
estable el 2014 i el 2015.
La despesa total en acció social de les Càritas s’ha mantingut estable aquests dos anys, amb un lleuger increment del
0,2% el 2015 respecte a l’any anterior (en concret, el 2014:
40.845.242,65 €, el 2015: 40.917.956,52 € ).

Distribució d’ingressos segons l’origen
privat o públic.
La distribució d’ingressos econòmics d’acció social l’any 2015 va
ser d’un 77,2% d’aportacions privades (donants, empreses, llegats i particulars) i d’un 22,8% d’ingressos procedents de fons
públics (ajuntaments, Generalitat de Catalunya, Estat espanyol
i Unió Europea).
Les aportacions privades de l’any 2015 provenen de 17.810
col·laboradors (socis, donants...), dels quals 16.093 eren particulars i 1.717 empreses.

Equip de persones voluntàries i
contractades.
Els equips de personal de les Càritas Diocesanes l’any 2015 van
ser de 12.809 persones: 12.333 persones voluntàries i 476 persones contractades. En relació amb l’any anterior s’ha incrementat
el nombre de voluntaris en un 6,6%, amb 769 voluntaris nous.

• Programa de Gent gran: increment del 22% del nombre de
projectes
• Programa de Sense llar i habitatge: increment del 22,5% del
nombre de projectes
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7 Memòria social de les
Càritas de Catalunya 2015.
PROGRAMES

núm. de projectes

núm. de persones cobertes

Despesa €

1. PROGRAMA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

306

260.647

5.351.376,44

2. PROGRAMA DE COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES

507

261.601

12.812.722,87

3. PROGRAMA DE GENT GRAN

144

4.145

1.553.557,84

4. PROGRAMA DE SENSE LLAR I HABITATGE

207

7.740

2.966.740,10

5. FAMÍLIA I INFÀNCIA

195

12.784

7.213.254,72

6. SALUT

45

1.385

501.365,21

7. EDUCACIÓ I FORMACIÓ PER A ADULTS

97

6.933

862.049,99

202

15.932

8.841.711,85

26

6.794

815.177,51

1.729

(*)

40.917.956,52

8. INSERCIÓ SOCIOLABORAL I ECONOMIA SOCIAL
9. ASSESSORIA JURÍDICA

TOTAL
PROCEDÈNCIA D’INGRESSOS ECONÒMICS D’ACCIÓ SOCIAL
Aportacions privades

(donants, empreses, llegats i particulars)

Procedents de fons públics (Ajuntaments, Generalitat, Estat. UE)

TOTAL DE PERSONES COBERTES PER L’ACCIÓ SOCIAL
DE LES CÀRITAS DIOCESANES

%

EQUIPS DE LES CÀRITAS DIOCESANES

77,2

Persones voluntàries

22,8

Persones contractades

COL·LABORADORS (socis, donants...)
343.513

12.809
12.333
476

17.810

Particulars

16.093

Empreses

1.717

(*) Total d’accions individualitzades. No se suma el total d’aquesta columna per evitar accions repetides a una mateixa persona, ja que les
persones poden participar en mes d’un programa. Aquesta suma correspondria al total d’accions individualitzades a les persones cobertes per
les Caritas i les seves famílies (que serien 577.961 accions individualitzades. Eliminades les accions repetides en diferents programes, el total de
persones i els seus familiars coberts per les Càritas Diocesanes el 2015 va ser de 343.513 persones cobertes.		
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Mapa de les diòcesis
amb seu a Catalunya.

Càritas de les diòcesis
amb seu a Catalunya.

Urgell

Girona

Solsona

Vic

Terrassa
Lleida

Sant Feliu
de Llobregat

Barcelona

Tarragona

Tortosa
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Barcelona
Via Laietana, 5 entresol
08003 Barcelona
tel. 933 446 900
infocaritas@caritasbcn.org

Tarragona
Armanyà, 16
43004 Tarragona
tel. 877449866
caritas@caritasdtarragona.cat

Girona
Pujada de la Mercè, 8
17004 Girona
tel. 972204890
caritas@caritasgirona.cat

Terrassa
Duran i Sors, 11
08021 Sabadell		
tel. 931433984
info@caritasdiocesanaterrassa.cat

Lleida
Plaça de Sant Josep, 2
25002 Lleida
tel. 973283081
caritasdiocesana@caritaslleida.net

Tortosa
Rambla Felip Pedrell, 62
43500 Tortosa		
tel. 977441143
caritasdiocesana@caritastortosa.org

Sant Feliu de Llobregat
Armenteres, 35
08980 Sant Feliu Ll.
tel. 936525770
secretaria@caritassantfeliu.cat

Urgell
Bisbe Guitart,25-27
25700 La Seu d’Urgell
tel. 973351266
caritas.cdurgell@caritas.es

Solsona
Plaça dels Màrtirs, 7
25200 Cervera		
tel. 973532879
secretaria.cdsolsona@caritas.es

Vic
Torres i Bages, 4
08500 Vic		
tel. 938860483
correu.cdvic@caritas.es
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