
 
 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME “NEDANT A MAR OBERT” I 
VALORACIÓ DE L’ACCIÓ SOCIAL 2015-2016  

Càritas reivindica una feina decent i de 
qualitat  per superar la pobresa severa i 

la desigualtat que ha deixat la crisi 
x Càritas ha atès 23.913 persones el 2015 (un 2% més que el 2014), que han rebut 

47.017 serveis des dels 320 projectes que hi ha a la diòcesi 
 

x Salvador Busquets, director de Càritas Barcelona: “Tenir una feina ja no és garantia de 
sortir de la pobresa”. 

Barcelona, 26 de maig 2016-. La feina és clau per a què les persones puguin tenir 
una vida digna. Ho constatem amb els canvis positius que experimenten les que atenem, 
quan són ajudades a tenir el bàsic per viure i les acompanyem (amb plans de treball flexibles i 
personalitzats) per a què puguin cercar una feina. Al desembre del 2013 vàrem posar en marxa 
el projecte Feina amb Cor per acompanyar persones en situació de vulnerabilitat a trobar 
feina. Aquestes persones porten molt temps a l’atur, tenen familiars al seu càrrec i no cobren 
cap prestació (el 77%) o estan a punt d’esgotar-la (el 23%).  Avui hem presentat en roda de 
premsa l’informe “Nedant a mar obert”, que recull l’experiència i els bons resultats 
d’aquest projecte durant dos anys. El programa contempla un acompanyament intensiu a les 
persones durant sis mesos per tal d’activar-les i apoderar-les per a què puguin ser capaces de 
nedar a mar obert per si soles. De les 2.980 persones que han participat en el procés de Feina 
amb cor, un 51% (1.524 persones) han trobat feina, incloent-hi les que encara no havien acabat 
el programa. Si ens fixem amb les persones que han acabat els sis mesos del programa, 
2.381 persones, l’èxit encara és més alt: el 64% d’aquestes han trobat feina 
immediatament. Aquesta xifra puja al 71% desprès de tres mesos de  finalització del 
programa. Dessiré Garcia, responsable del programa de Formació i Inserció Sociolaboral de 
Càritas Diocesana de Barcelona, ha subratllat que la inserció d’aquestes persones al mercat 
laboral també passa per garantir-los el bàsic per viure”. 

L’experiència d’aquest temps de Feina amb Cor i els canvis que constatem en les persones que 
atenem (aconsegueixen recuperar l’esperança, la motivació i enfortir-se), ens porten a afirmar 
que no és cert que una part de les persones aturades, especialment les de més de 55 anys, amb 
molts temps a l’atur o sense estudis, estiguin desnonades de la vida laboral.  Per això, posem 
de manifest que el “no treball” cronifica la marginació i l’exclusió laboral i, per tant, la 
social. També defensem que una primera feina digne i decent amb l’acompanyament adequat 
acostuma a ser la millor porta d’entrada a l’estabilitat laboral.  

A la roda de premsa, l’arquebisbe de Barcelona i president de Càritas diocesana de Barcelona, 
Joan Josep Omella, ha destacat la importància “d’estar atents a les necessitats dels nostres 



 
 

germans i germanes ja que la nostra família és la humanitat”. I ha afegit: “Cal curar-los les 
ferides que tenen, acompanyar les persones i denunciar les injustícies socials”. 

Dades 2015 

Durant la roda de premsa també hem presentat les dades de l’acció desenvolupada per Càritas 
al 2015:  

o 23.913 persones ateses (11.843 llars), un 2% més que el 2014, i un 35% des que va 
començar la crisi, el 2009.  

o 47.017 serveis oferts (un 7% més que el 2014) des dels 320 projectes. 
o El 47% tenen nacionalitat espanyola. 
o El 64% de les persones ja les havíem atès en anys anteriors. 
o Gestionem un pressupost de 23 milions d’euros. 

L’habitatge 

L’habitatge també és clau perquè les persones puguin tenir una vida digna i estable. Hem 
ajudat 3.200 persones a accedir o mantenir l’habitatge amb ajuts econòmics, a 
través de la mediació, i oferint-los un sostre en pisos compartits, habitatges 
unifamiliars o centres residencials. En aquest sentit, tal i com venim reivindicant, cal 
augmentar els habitatges de lloguer social i que aquests siguin assequibles perquè totes les 
persones puguin tenir un lloc digne, estable i adequat per viure. D’altra banda, també defensem 
que s’apliqui la llei 24/2015, paralitzada pel Tribunal Constitucional, ja que garanteix que no hi 
hagi desnonaments ni talls de subministraments. 

Les necessitats bàsiques 

A les famílies cada vegada se’ls han de cobrir més necessitats bàsiques. Hi hem destinat 
4.234.485 euros. D’aquests diners, 2,4 milions d’euros han estat en ajuts econòmics directes, 
que han arribat a 5.690 persones (2.745 llars). La majoria d’aquestes ajudes, un 53%, van anar a 
parar a habitatge, i un altre percentatge important, un 26%, a l’alimentació. En relació a aquest 
àmbit, una de les nostres principals reivindicacions és que hi hagi una garantia d’ingressos 
mínims perquè les persones, especialment aquelles que tenen infants al seu càrrec, mantinguin 
la seva dignitat, l’autonomia econòmica i alimentària, i l’estabilitat en l’habitatge. També 
advoquem perquè les prestacions socials s’unifiquin i se simplifiquin, i siguin deslligades del 
pressupost per a què esdevinguin un dret subjectiu.  

Àmbit laboral 

En l’àmbit laboral també denunciem l’emergència de la figura del treballador o treballadora 
pobra, és a dir, persones que tot i tenir un sou, no poden arribar a final de mes. El 12% de les 
que atenem a Càritas ho són. En aquest sentit, Salvador Busquets, director de Càritas 
Diocesana de Barcelona, ha explicat que “tenir una feina ja no és garantia de sortir de la 
pobresa”. I ha afegit: “Espanya és el segon país més desigual de la UE”. Una altra dada 
important a destacar en l’àmbit sociolaboral és que el 78% de les persones ateses en edat de 



 
 

treballar no té feina (o són el 84% si mirem les ateses per primera vegada el 2015). Per tant, la 
feina és el principal element d’exclusió.  

Infància 

La nostra acció social també posa l’èmfasi en la infància ja que en la meitat de les llars que 
atenem hi ha infants i, en moltes d’elles, en un 37%, és la dona qui puja sola els fills. Destaquem 
el projecte Paidós, d’atenció a famílies i els seus infants. Hem obert un nou 
equipament, a Badalona, que donarà suport a 25 famílies amb infants. 

Les persones refugiades 

La fugida de milers de persones de països en conflicte ha posat aquesta qüestió al centre de la 
nostra acció social. Les persones refugiades són doncs ara per a Càritas una altra de les 
prioritats. En aquest sentit, destaquem que 35 persones de 9 famílies s’han ubicat en 
pisos oferts per parròquies o particulars, i de Càritas. Hem atès 629 persones que 
procedeixen de països en conflicte o que poden optar a asil o refugi. Hem donat suport a 
la Comissió Catalana d’Ajuda  al refugiat (CCAR) amb ajudes pel lloguer de l’habitatge, 
aliments, transport  i llibres escolars de 27 famílies (37 persones). I hem recollit 120.000 
euros que hem distribuït a Càritas locals de Síria, Jordània, Líban i Grècia (90.000 euros) i a  al 
Servei Jesuïta d’Ajuda als Refugiats per a les seves accions de suport amb els refugiats de 
Grècia, Turquia, Iraq, Jordània i Síria (30.000 euros).  

Avançament 2016 i Campanya de Corpus 

Durant la roda de premsa s’ha fet un avançament de les dades del 2016. El nombre i el perfil 
de les persones ateses són similars als de mateix període de 2015. A més, també hem 
presentat la campanya de Corpus que enguany porta per lema “Després de la tempesta 
NO arriba la calma”. Aquest diumenge tindrà lloc a totes les parròquies de la diòcesi una 
col·lecta destinada als projectes socials de Càritas Barcelona adreçats a les persones que viuen 
situacions de vulnerabilitat. Podeu veure el vídeo de la memòria en aquest enllaç 
https://youtu.be/pqc3lGamVZ0 

Departament Comunicació Càritas Diocesana de Barcelona:  
Cristina Aluja i Anna Roig: 607 024 183 / 673 51 91 95 

 
  


