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Càritas

Editorial

Un NO para nadie
A lo largo de 2011, en Cáritas hemos aten-

dido a 60.000 personas. Muchas de
ellas son familias con niños que no dispo-

nen de ningún ingreso.Cuando las personas
no tienen nada, hay que ayudarlas durante
más tiempo y con mayor dedicación. Otras fa-
milias tienen que optar entre hacer frente a los
gastos de alimentación o pagar el alquiler o la
hipoteca. Por este motivo, conscientes del gra-
ve problema de la vivienda, hemos abierto el
Servicio de Mediación en la Vivienda de
Cáritas, para evitar al máximo que las familias
endeudadas pierdan su domicilio habitual.

Como saben, los efectos de la crisis afectan
a muchas personas que nunca habían necesi-
tado ayuda.Algunas personas nos han transmi-
tido este mensaje: «Disculpen, pero ahora no me
es posible colaborar con Cáritas, porque a Cári-
tas la tengo en casa, con la familia.»

Ciertamente, muchas personas están
ayudando en su entorno más cercano,
no sólo a la familia, sino también a amigos, ve-
cinos y conocidos. Desde Cáritas, valoramos
su sinceridad y su actitud de ayuda. Porque
«Cáritas» significa amor y este empie-
za a construirse siempre en el propio en-
torno.

Pero no podemos olvidar a las personas más vulnerables que no cuen-
tan con el apoyo familiar. Por ello promovemos la campaña «Un NO
para nadie». Un mensaje que expresa también la generosidad de to-
dos. En esta Navidad, Cáritas le pide un SÍ para tantas personas
que pasan graves dificultades. Muchas gracias y ¡Feliz Navidad!

� Jordi Roglá de Leuw
Director 

Cáritas Diocesana de Barcelona

Un NO per a ningú
A l llarg de 2011, a Càritas hem atès

60.000 persones. Moltes són famí-
lies amb infants que no disposen de

cap ingrés. Quan les persones no tenen
res, cal ajudar-les durant més temps i amb
major dedicació. D’altres famílies han d’op-
tar entre fer front a les despeses d’alimen-
tació o pagar el lloguer o la hipoteca. Per
aquest motiu, conscients del greu problema
de l’habitatge, hem obert el Servei de Me-
diació en l’Habitatge de Càritas, per
evitar al màxim que les famílies endeutades
perdin el seu domicili habitual.

Com saben, els efectes de la crisi afec-
ten moltes persones que mai havien
necessitat ajuda.Algunes persones ens han
transmès aquest missatge: «Disculpin, però ara
no m’és possible col·laborar amb Càritas, per-
què la Càritas la tinc a casa, amb la família.»

Certament, moltes persones estan
ajudant en el seu entorn més proper,
no només a la família, sinó també a amics,
veïns i coneguts. Des de Càritas, valorem la
seva sinceritat i la seva actitud d’ajuda. Per-
què «Càritas» significa amor, i aquest
es comença a construir sempre en el
propi entorn.

Però cal no oblidar les persones més vulnerables que no compten amb
el suport familiar. Per això promovem la campanya «Un NO per a nin-
gú». Un missatge que expressa també la generositat de tots. Aquest
Nadal, Càritas li demana un SÍ per a tantes persones que passen
greus dificultats. Moltes gràcies i Bon Nadal!

� Jordi Roglá de Leuw
Director 

Càritas Diocesana de Barcelona

Avui diumenge, 18 de desembre, Col·lecta Càritas

La crisi econòmica que estem patint ha colpejat greument mol-
tes famílies de les nostres ciutats i pobles.A Càritas ho vivim en
primera persona i hem copsat un augment alarmant de de-

mandes d’ajut. Quan no hi ha feina, no hi ha els ingressos necessaris
per a subsistir.També som testimonis que les persones no volen
subsidis. El que ens demanen és feina!

Crisi, atur i manca d’ingressos

La taxa d’atur entre les persones ateses per Càritas (gener-novembre
2011) és del 68%. Només una petita part de les persones percep enca-
ra el subsidi. La majoria ja l’ha esgotat i no disposa de cap ingrés eco-
nòmic. Conscients que tenir feina és vital per a subsistir, a Càritas
treballem per millorar la formació i inserció laboral de les per-
sones ateses.

Sabem que...

Càritas, respostes contra l’Atur

ACOLLIDA

FORMACIÓ

FEINA

= UNA VIDA DIGNA

(Continua a la pàg. 3)
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E l Centro materno infantil de Cáritas en el distrito barcelonés de Ciutat
Vella ofrece a madres jóvenes y a sus hijos de 0 a 3 años, desde el
pasado noviembre, un apoyo continuado en esta etapa de la vida

tan fundamental para el desarrollo integral del niño. El objetivo es dar res-
puesta a las necesidades de estas familias que, a menudo, se encuentran privadas
de ingresos económicos y de apoyo.

Una de las prioridades del materno infantil es potenciar la relación entre la
madre y el hijo/a, reforzando su vínculo afectivo y favoreciendo el buen
desarrollo físico y emocional de los niños. El centro funciona de lunes a
viernes, de 9.30 a 13.15 h, y las madres reciben el apoyo de una educadora social
y de una trabajadora familiar.

El edificio del materno infantil ha sido cedido por una congregación reli-
giosa a Cáritas que lo ha acondicionado para su uso.

Con este, ya son doce los servicios de apoyo materno infantil de Cáritas, repar-
tidos en las tres diócesis de Barcelona, Sant Feliu y Terrassa.

Centro materno infantil de Cáritas 
en el distrito barcelonés de Ciutat Vella

El Recer de Sant Cugat

Funciona desde el mes de septiembre y ha recibido ya, hasta 21 de no-
viembre pasado, 224 peticiones para mediar en problemas relaciona-
dos con las deudas de hipoteca y de alquiler. El 55% de las demandas

recibidas estaban relacionadas con problemas de hipoteca, y el 45% eran
problemas de alquiler.

El objetivo del Servicio de Mediación es —en la línea de lo que se está
haciendo en otros países europeos— evitar al máximo la pérdida del do-

micilio familiar, realizando tareas de intermediación con propietarios y en-
tidades acreedoras, para arbitrar soluciones proporcionadas y justas que
eviten, en lo posible, los desahucios.

El ámbito de actuación del SMV de Cáritas es el territorio que compren-
den las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa.

Carme Trilla, que fue secretaria de Vivienda en el anterior Gobierno de
la Generalitat, es la persona responsable del funcionamiento del Servicio
de Mediación en la Vivienda, al frente de un equipo de 20 personas ex-
pertas, técnicas y voluntarias.

El Servicio contempla también una línea de ayudas para cubrir proble-
mas de pago en familias que se encuentren en periodos de dificultades. Las
ayudas serán a devolver sin interés o a fondo perdido, según las situaciones.

Servicio de Mediación en la Vivienda: 
Evitar al máximo la pérdida del domicilio familiar

Càritas de Sant Cugat enceta una nova eta-
pa en un espai on es desenvolupen dife-
rents activitats socials.

El Recer, aquest és el nom, és possible per la
suma d’esforços d’entitats ciutadanes, d’inicia-
tives empresarials, de l’Ajuntament i de Càritas.

L’objectiu és donar resposta a situacions de
pobresa i de solitud en un entorn acurat, afavo-
rint l’acompanyament i la relació, per tal que l’es-
pai sigui per a les persones que hi van un marc
de referència des d’on iniciar un procés perso-

nal cap a la recuperació de l’autoestima i dels
vincles relacionals i socials.

Hay que pedir cita previa

• El Servicio de Mediación en la Vivienda, de Cáritas, atiende
con cita previa.

• Para contactar: Tel. 607 060 592 - habitatge@caritasbcn.org
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Carme Trilla y parte del equipo de voluntarios y técnicos del SMV

El Recer té un Rebost, un servei de dutxes i
rober i, al migdia, en el menjador, on una esto-
na abans han pogut llegir o parlar, s’ofereix un
àpat calent amb la col·laboració d’una empre-
sa que facilita els plats precuinats. El menú es
complementa amb productes frescos de l’hor-
ta i fruita.

Totes les activitats d’El Recer compten com
d’altres projectes de Càritas amb uns equips de
voluntàries i voluntaris, i la coordinació de pro-
fessionals que en tenen cura.

©
 JO

SE
P 

M
.C

O
RT

IN
A



18 de desembre de 2011

EXTRA NADAL IIICàritas. BARCELONA, SANT FELIU DE LLOBREGAT i TERRASSA

Càritas

(Ve de la pàg. 1)

Oli solidari, una iniciativa de Càritas 
de Capellades 

Projecte «Joves a l’atur»

Davant de la crisi, imaginació. Acabada l’època de les vaques grosses, allò més
senzill pot donar fruit i fer servei als altres. En Juli, un veí de Capellades
va tenir la pensada fa un any, veient les oliveres municipals plenes d’olives

que ningú no colliria. Si s’aplegaven i es molien, en sortiria un oli que podria anar
a la cistella de les famílies que la parròquia ajudava. Ho va parlar amb l’Ajuntament
i amb en Francesc, de Càritas de Capellades. Mn. Adolf el rector també va trobar
que era una gran idea perquè l’oli és un dels productes que cal comprar, ja que
sovint no arriba en les donacions. Es mobilitzaren alguns voluntaris i alumnes de
l’Institut Molí de la Vila. A més de les oliveres municipals, van tenir oferiments
de particulars. Es recolliren prop de 170 kg que es van convertir, un cop moltes
les olives en la cooperativa, en 45 litres. Un altre company, en Martí, va oferir el
seu celler i els estris per envasar i precintar l’oli i dissenyà l’etiqueta que ara exhi-
beixen les ampolles: Càritas Oli solidari. Enguany, l’oli recollit per l’equip de vo-
luntaris, al qual s’hi han afegit altruistament nois marroquins de la població, farà
també part del lot de Nadal que Càritas de Capellades ofereix a les famílies que
passen dificultats. ©
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Aquest projecte ha estat promogut pel car-
denal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, en l’any de celebració

de les seves noces d’or sacerdotals, davant la
realitat de molts joves de la diòcesi.

«Joves a l’atur» s’inscriu en el Programa de
Càritas contra l’Atur.

Càritas té espais d’orientació laboral, amb iti-
neraris formatius que els joves en situació d’atur
han de recórrer per millorar les seves habilitats
(fer currículums, recerca de feina per internet,
preparació d’entrevistes laborals...).Això es
complementa amb cursos formatius en els dife-
rents sectors esmentats.

Hi ha, en tot aquest procés de formació, un
acompanyament als joves a més d’oferir-los su-
port en les pràctiques i la recerca de feina.

Vols ajudar 
al Projecte «Joves a l’atur»?

Número compte corrent:
2100-0965-51-0200163608

El Programa de Formació 
i Inserció Sociolaboral (PFISL)

El Programa busca oferir a les persones amb di-
ficultats sociolaborals aquells recursos neces-
saris per poder inserir-se en el món laboral,
o bé retornar-hi.

Càritas, a les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat i Terrassa forma persones i les
capacita per a treballar en diversos sectors

d’activitat: neteja, manteniment, electricitat i
fontaneria, soldadura, pladur, comerç, cuina, res-
tauració i hosteleria... Molts d’aquests cursos
formatius contemplen i faciliten les pràctiques
laborals.

Des de gener fins a novembre de 2011, el
Programa de formació i inserció sociola-
boral de Càritas Diocesana ha atès 2.471
persones, d’aquestes 951 són joves, el
38,5%.

Com col·laborar amb el PFISL?

• Facilitant la incorporació al mercat laboral
de persones a l’atur: oferint un lloc de treball,
o bé pràctiques laborals; o afavorint l’aprenen-
tatge o el perfeccionament en una professió.

• Fent de voluntari/voluntària formador/a.
• Aportant una ajuda econòmica per al funcio-

nament dels projectes.
• Contacte: info@caritasbcn.org
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Vull col·laborar amb l'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona
Si ens facilita les seves dades, li enviarem el rebut corresponent als seus donatius
i podrà deduir-los de la declaració de l'IRPF segons la legislació vigent.

Nom:

1r cognom:

2n cognom:

Adreça:

Codi postal: Població:

Data naixement:                  NIF:      

Telèfon:               Mòbil:

E-mail:

Vull rebre informació en:      CATALÀ      CASTELLÀ

Un NO per a ningú

Vull fer una aportació a Càritas Diocesana de Barcelona

Aportaré                            euros cada         mes      trimestre

                semestre       any

                un únic donatiu

Forma de pagament

Domiciliació bancària

Transferència bancària a:

  2100-0965-51-0200010269 La Caixa

  2107-0056-66-2060883364 UNNIM

   0081-0603-06-0001062212 SABADELL ATLÁNTICO

   2081-0218-91-3300008210 CAIXA PENEDÈS

Data de la transferència

A càrrec de la meva targeta

Tipus targeta                      Caducitat: Mes - Any

Núm. targeta

Signatura del titular

Si us plau, ompli aquest imprès amb les seves dades personals i adjunti'ns el comprovant
que li donarà el banc.

Figura en la llibreta, talonari, o extracte del banc o caixa

Gracies
-

Pots enviar aquesta butlleta a Càritas Diocesana, Via Laietana 5, entl. 08003 Barcelona

15
6

La Fundació del Bàsquet Català (FBC) i Cà-
ritas Catalunya han dut a terme el passat
mes de novembre i han prorrogat alguns

dies de desembre la campanya solidària de
recollida d’aliments i d’ajuda econòmica per do-
nar suport a moltes famílies que es troben en
greus dificultats per l’atur i l’endeutament. «Fes
la teva cistella» ha comptat amb la participa-
ció de 80 clubs de bàsquet d’arreu de Ca-
talunya. L’esperit solidari del bàsquet català jun-
tament amb la col·laboració de nombrosos

voluntaris d’arreu i de Clubs amb Cor, de
Càritas, l’ha fet possible. La presidenta de Cà-
ritas Catalunya, Carme Borbonès la valora així:
«A la voluntat d’implicar tota la gent del bàs-
quet de Catalunya, s’hi afegeix el valor de la pro-
ximitat, el valor del compromís amb aquells que
formen part del nostre entorn i que en aquests
moments ho estan passant malament. I també hi
trobo una vessant pedagògica perquè amb la se-
va participació les escoles de bàsquet i els equips
més joves poden aprendre a «guanyar el partit»

a les adversitats més dures de la vida.Valoro i
agraeixo moltíssim tot l’esforç dels clubs, dels vo-
luntaris i de tots els que estan participant en les
donacions.» 

«Fes la teva cistella»
Campanya de recollida d’aliments de la Fundació 

del Bàsquet Català i Càritas Catalunya

Presentació de la campanya solidària
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