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Càritas

EDITORIAL

Respostes per a qui més les necessita

En aquesta festivitat del Corpus Christi, Càritas ret comptes a la comu-
nitat cristiana de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Ter-
rassa de la seva acció social al llarg de l’any 2009. Un any d’augment

constant de les persones que han demanat ajuda a Càritas. El 2009, han estat
51.372 les persones ateses.

Els efectes de la crisi s’estan deixant sentir amb força en la vida d’aquestes
persones. I en moltes d’altres que cerquen —i sovint troben— l’ajuda de la
pròpia família, de les parròquies, o d’altres entitats privades i públiques. Al-
gunes dades sociològiques en les pàgines centrals donen llum sobre aspec-
tes laborals o d’habitatge de les persones ateses. Hi trobaran també les dades
de l’acció social de Càritas i dels seus comptes anuals que recullen la gene-
rositat que Càritas ha constatat en aquest any especialment difícil.

Càritas seguirà oferint respostes a les persones que més les necessiten. És
l’encàrrec de l’Evangeli i de la nostra Església diocesana.Amb la generositat
de tots vostès que contribueixen a fer possible aquest testimoni cristià, junta-
ment amb el voluntariat i els treballadors/es de Càritas. Per part meva, em
comprometo a seguir treballant amb entusiasme, esperança i honestedat.

Respuestas para quién más las necesita

En esta festividad del Corpus Christi, Cáritas rinde cuentas a la comuni-
dad cristiana de las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y
Terrassa de su acción social a lo largo de 2009. Un año de aumento

constante de las personas que han pedido ayuda a Cáritas. En 2009, han sido
51.372 las personas atendidas.

Los efectos de la crisis se están dejando sentir con fuerza en la vida de es-
tas personas.Y en la de muchas otras que buscan —y a menudo encuentran—
la ayuda de la propia familia, de las parroquias, o de otras entidades privadas y
públicas.Algunos datos sociológicos, en las páginas centrales, dan luz sobre
aspectos laborales o de vivienda de las personas atendidas. Encontrarán tam-
bién los datos de la acción social de Cáritas y sus cuentas anuales que recogen
la generosidad que Cáritas ha constatado en este año especialmente difícil.

Cáritas seguirá ofreciendo respuestas a las personas que más las necesitan.
Es el encargo del Evangelio y de nuestra Iglesia diocesana. Con la generosidad
de todos ustedes, que contribuyen a hacer posible este testimonio cristiano,
junto al voluntariado y a los trabajadores/as de Cáritas. Por mi parte, me com-
prometo a seguir trabajando con entusiasmo, esperanza y honestidad.

■ Jordi Roglá de Leuw
Director 

Cáritas Diocesana de BarcelonaAvui col·lecta
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Los gráficos situados bajo estas líneas describen las características
sociológicas de las personas atendidas por Cáritas en el año 2009

Cáritas: Al servicio de quién estamos

Las personas atendidas por Cáritas el 2009
Total de personas atendidas 2009: 

51.372

Comparativa de personas 
atendidas 2005-2009

2005                  

22.463                  

2006                  2007    2008         2009

25.323                  27.120                  
45.058                  51.372                

Total de hogares: 20.510. 
Atendidos por los 384 puntos 
de atención de las tres diócesis. Terrassa 8.295

40%

Barcelona 8.557

42% Sant Feliu 3.658

18%

Jóvenes

21% 17% 21%

20%
Mayores

4% 2% 2%

2%
Adultas

44% 40% 40%

42%
Menores

31% 41% 37%

36%

Grupos de edad

Economía 
sumergida

12% 6% 11%

10%
Estudia

4% 5% 4%

4%

Trabajo 
doméstico

3% 10% 4%

5%

En paro/Busca 
trabajo

59% 54% 55%

56%
Pensionista

1% 2% 2%

2%

Contrato de 
trabajo

10% 11% 10%

11%
Ns/Nc

11% 12% 14%

12%

Situación laboral

Tipos de hogares

Monomarental

14% 17% 15%

15%
Persona sola

43% 25% 28%

34%

Familias sin 
hijos

12% 10% 11%

11%
Pareja con hijos

28% 46% 40%

36%
Ns/Nc

3% 2% 6%

4%
Propiedad

8% 12% 18%

13%

Proyecto de 
Cáritas

8% 7% 8%

8%

Realquiler 
habitación

47% 14% 31%

34%
Otros

9% 14% 7%

9%
Alquiler

28% 53% 36%

36%

Régimen de tenencia de vivienda

Barcelona Sant Feliu Terrassa
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Què fa Càritas a les diòcesis de
Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa

En aquests gràfics, hi ha els programes d’acció social i
els punts de servei que Càritas desplega en les tres diòce-
sis, així com les persones ateses.

Les 51.372 persones ateses per Càritas al llarg de 2009
han rebut un total de 63.287 serveis en els 384 punts d’a-
tenció de les tres diòcesis.

Gent gran

43 - 7

50

Migració i
Codesenvolupament

5 - -

5

25 10 7

42

Acollida i 
acompanyament

63 26 61

150
Salut mental

5 1 1

7

45 12 28

85

25 10 10

45Punts 
d’atenció

Diòcesi

EN XARXA

AMB LES PARRÒQUIES I VOLUNTARIAT

TOTAL 384 211 59 114

Família i
infància

Formació i
orientació

sociolaboral Sense llar

Acollida i acompanyament
L’Acollida és la raó de ser de Càritas.  Acollim les persones, indepen-
dentment de la seva procedència, origen, religió i tendències polítiques.

50.302
Persones ateses per diòcesi:
Barcelona: 19.531
Sant Feliu: 10.379
Terrassa: 20.392

Punts d’atenció:

150
Punts d’atenció per diòcesi:
Barcelona: 63
Sant Feliu: 26
Terrassa: 61

Persones ateses:

Família i infància
Les famílies en situació de risc necessiten suport per atendre  

v  Pes necessitats.se er això, l’atenció que fa Càritas és integral  
i té una dimensió comunitària.

1.558
Persones ateses per diòcesi:
Barcelona: 1.094
Sant Feliu: 228
Terrassa: 236

Punts d’atenció:

45
Punts d’atenció per diòcesi:
Barcelona: 25
Sant Feliu: 10
Terrassa: 10

Persones ateses:

les

Formació i orientació sociolaboral
Aquest programa ofereix acompanyament, formació i orientació 
sociolaboral per tal que les persones puguin mantenir-se 
econòmicament de forma autònoma.

7.805
Persones ateses per diòcesi:
Barcelona: 3.998
Sant Feliu: 636
Terrassa: 3.171

Punts d’atenció

85
Punts d’atenció per diòcesi:
Barcelona: 45
Sant Feliu: 12
Terrassa: 28

Persones ateses:

Gent gran
Càritas atén aquelles persones grans més desprotegides que 
disposen d’escassos mitjans econòmics, en situació de dependència
física i social o sense xarxa relacional de suport.

1.100
Persones ateses per diòcesi:Punts d’atenció:

50
Punts d’atenció per diòcesi: Persones ateses:
Barcelona: 43
Terrassa: 7

Barcelona: 1.055
Terrassa: 45

Amb les persones en situació de sense llar cal enfortir i restablir  
els vincles i la xarxa social, laboral, familiar i comunitària, garantint-los 
la participació i el protagonisme en el seu propi desenvolupament.

1.362
Persones ateses per diòcesi:
Barcelona: 249

Sant Feliu: 10
Terrassa: 7

Punts d’atenció:

42
Punts d’atenció per diòcesi:
Barcelona: 25

Sant Feliu: 718
Terrassa: 395

Persones ateses:

Sense llar

Les migracions són un gran repte per a la nostra societat. Càritas 
dóna suport a les persones que viuen entre nosaltres i alhora compta 
amb les seves propostes per al desenvolupament de les seves 
comunitats d’origen.

Punts d’atenció:

5
Punts d’atenció per diòcesi:
Barcelona: 5 1.184

Persones ateses per diòcesi:
Barcelona: 1.039
Sant Feliu: 26
Terrassa: 119

Persones ateses:

Migració i Codesenvolupament

Salut mental
L’aïllament social, la precarietat laboral i la desestructuració familiar 
afecten, cada cop més, l’estabilitat mental en general, i més la de la 
població més desafavorida.

505
Persones ateses per diòcesi:Punts d’atenció

7
Punts d’atenció per diòcesi:
Barcelona: 5

Terrassa: 1

Persones ateses:

Sant Feliu: 1
Barcelona: 457

Terrassa: 1
Sant Feliu: 34

Programa transversal de la institució que treballa conjuntament amb 
professionals i voluntaris en els projectes i programes de Càritas.

3.014
Total voluntaris i 
voluntàries: 

4.090
Activitats:

32
Sessions 
informatives: 

484
Assistents a les 
sessions informatives: 

Voluntariat

Barcelona

Sant Feliu

Terrassa
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Els comptes de Càritas

Els nostres comptes
La memòria econòmica recull els comptes 
consolidats de les 3 diòcesis de Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

INGRESSOS       (milers  €)

Fonts privades  
Socis i donants    765.4 

  seynapmaC 2.996   
Càritas interparroquials    843 
Herències rebudes en metàl·lic    889.2 
Aplicació de donatius i herències 
  d’anys anteriors    356.3 
Entitats privades    084 
Empreses amb Cor    935 
Aportacions usuaris    561 
Donacions per a Càritas Internacional  64

Total  15.800   
Altres fonts  

   871.1  laicos óicca a sedacilpa FPRI snoicatropA
Programa Pro-infància Fundació “la Caixa” (2)   2.687

Total                                                                         3.865
Fonts públiques
Generalitat, Xarxa Ajuntaments AMB 
i Diputació BCN   (1) 2.676

  latoT 2.676   

INGRESSOS TOTALS  22.341  
(1) Subvencions i convenis amb administracions públiques.
(2) Import total gestionat per Càritas dins el programa Pro-infància.

DESPESES I INVERSIONS      (milers      €)

Atenció Social 14.477
Emergències tercer món 
(Càritas internacional) 152
Programa Pro-infància fundació “La Caixa” 2.687
Inversions nous projectes socials 463
Pressupost extraordinari crisi. 
Compromès per a 2010. 2.206

Subtotal despeses acció social 19.985
Dinamització i acompanyament del Voluntariat      355
Comunicació i Sensibilització 582

646.1 óicartsinimdA

DESPESES MÉS INVERSIONS TOTALS                         22.568
 DIFERÈNCIA     -227  (milers ) €

Els ingressos que hem gestionat durant l’any 2009 
han sumat 22 milions d’euros, 2,7 dels quals provenen 

 del Programa Pro-Infància promogut per la Fundació 
 “la Caixa”, del qual Càritas diocesana forma part.
 
Els ingressos procedents de les fonts particulars 
(quotes de socis, donants particulars, empreses, 
col·lectes de campanyes, herències, entitats privades 
i aportacions d’usuaris) representen el 88% del total 
d’ingressos, i les subvencions procedents de les admi-
nistracions públiques representen el 12%.

Gràcies a la col·laboració i el compromís dels nos-
tres donants en temps de crisi, amb especial èmfasi 
en el darrer mes de 2009, Càritas ha pogut augmen-
tar novament la seva activitat social.

D’on vénen els recursos gestionats per Càritas 

On van els recursos gestionats per Càritas 

Particulars
88% 12%

Administracions

Administració


