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Anna Roig
Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de 

Càritas Diocesana de Barcelona
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Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat de l’Església catòlica que duu a terme la seva acció social a la 
diòcesi de Barcelona, formada per 2,7 milions de persones.

Comptem amb el suport de les 164 Càritas parroquials i arxiprestals de la Diòcesi de Barcelona.

Qui som?

#SIGUEMMÉSPOBLE



Aquesta campanya de Corpus vol explicar la història del poble més gran del
món. Un poble de més de 7.000 milions de persones, que es coneixen i
s’ajuden. Un lloc on no hi ha barris ni millors ni pitjors, on tot el que hi
passa ens importa i ens afecta.

Avui fem memòria d’un any especialment difícil, que ens ha deixat dades
alarmants, on també ha brollat l’esperança. Junts hem arribat lluny, però la
gravetat de la situació demana no aturar-nos.

A Càritas no volem tornar a la normalitat anterior a la pandèmia. Per aquest
motiu, el lema d’aquest any és #siguemméspoble, ja que considerem que ens
trobem davant una oportunitat única per construir una normalitat nova, més
justa i fraterna.

Corpus 2021

#SIGUEMMÉSPOBLE

La col·lecta extraordinària per 
Càritas es durà a terme a les 

parròquies el diumenge 6 de juny.
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#SIGUEMMÉSPOBLE

Salvador Busquets
Director de Càritas Diocesana de Barcelona
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Context
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Frenada de l'activitat econòmica

L’economia va frenar la seva activitat de manera dràstica el primer trimestre de l’any, i les previsions
apunten a una recuperació del nivell pre-crisi al final del 2022.

Un any marcat per la COVID-19

#SIGUEMMÉSPOBLE
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Evolució del PIB a Catalunya i Espanya

Espanya Catalunya

Previsions de creixement del PIB d’Espanya

Font: INE i Idescat Font: BDE



#SIGUEMMÉSPOBLE

Evolució de les llars sense ingressos a Catalunya
(en milers de persones)

Font: IDESCAT + elaboració pròpia

Un any marcat per la COVID-19

Evolució de la taxa d’atur a Catalunya
(en percentatge %)

Font: https://caritas.barcelona/observatori

Impacte negatiu dins el mercat laboral

L’atur va augmentar de 55.800 persones a Catalunya, i la taxa d’atur fins al 12,7%. Seria el 20,5% si es
tinguessin en compte les persones que ja no busquen feina perquè pensen que no la trobaran i les persones
en parcialitat involuntària i en ERO.

Encara amb 172.735 persones en ERTO (23,7% dels ERTO’s totals).

Les llars sense ingressos van fregar les 100.000, amb un augment del 14%.

99,9
87,3

127,5

70,8



#SIGUEMMÉSPOBLEFont: Enquesta de seguiment de l’impacte de la COVID-19 entre les llars ateses per CDB

Un any marcat per la COVID-19

5,5%
2,4%

92,1%

Percep RGC Percep IMV No perceben ingressos mínims

Proporció de llars ateses per CDB que cobra una prestació per ingressos mínims

L’IMV només arriba 
a 260.000 llars 
d’Espanya davant 
les 850.000 
previstes

L’RGC només 
arriba a 1 de cada 4 
persones en 
situació de pobresa 
severa a Catalunya, 
si bé el nombre de 
beneficiaris ha 
augmentat un 30% 
el darrer any

Una protecció social insuficient

Només el 8% de les llars ateses per Càritas cobren una prestació per ingressos mínims (RGC o IMV).



#SIGUEMMÉSPOBLEFont: Enquesta Financera a les Famílies del Banc d’Espanya de 2017 (Dades en milers d’euros)

Un any marcat per la COVID-19

14,8
13,0

-1,4
-0,2

2008 2011 2014 2017

25% amb menys recursos: mitjana de la riquesa neta

1.352

1.269

1.318

1.354

2008 2011 2014 2017

10% amb més recursos: mitjana de la riquesa neta

Una recuperació econòmica que no arriba a tothom

L’enquesta financera a les famílies del Banc d’Espanya (2017) apunta que la riquesa neta de les llars
amb menys recursos continua negativa (més deutes que actius).

En canvi, la de les llars amb més recursos ja s’ha recuperat de la gran recessió.



COVID-19 = Empitjorament de les condicions de vida de les persones que acompanyem a Càritas

#SIGUEMMÉSPOBLE

Un any marcat per la COVID-19

Context de crisi econòmica que impacta negativament 
dins el mercat laboral

Una protecció social insuficient

Una recuperació econòmica amb deficiències estructurals

Impacte intens en les persones en 
situació de major vulnerabilitat



16.249 llars ateses a Càritas Diocesana de Barcelona on hi viuen 35.229
persones (un 8% de persones més que l’any 2019). Es dupliquen les llars ateses
en els serveis de primera resposta COVID-19. L’acció es complementa amb les
31.083 llars ateses per les Càritas parroquials, on hi viuen 84.933 persones.

Un 47% de les llars ateses durant el 2020 són noves. És a dir, no havien rebut
mai abans l’ajuda de Càritas BCN.

Es tripliquen les ajudes econòmiques per aliments i es dupliquen per
relloguer, arribant a un total de 3,8 milions d’euros i beneficiant 8.766 persones
(+25%).

Mitjançant els ajuts econòmics, la mediació, els pisos compartits i unifamiliars, i els
centres residencials s’ha evitat que 5.492 persones es quedin al carrer.

El 26% de les llars ateses per CDB viuen sense cap ingrés.

Només el 8% de les llars ateses per CDB cobra alguna prestació d’ingressos
mínims (RGC i/o IMV). #SIGUEMMÉSPOBLE

Titulars
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Miriam Feu
Cap d’anàlisi social i incidència de
Càritas Diocesana de Barcelona
Observatori de la Realitat Social
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#SIGUEMMÉSPOBLE

La resposta de Càritas 
Diocesana de Barcelona 

durant el 2020
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#SIGUEMMÉSPOBLE

La resposta de CDB durant el 2020

11.939 socis i donants

23,1 milions d’euros de recursos aplicats 
79% del pressupost de fonts privades 
81% destinat a l’acció social

3.563 persones que han realitzat accions 
de voluntariat (2.899 persones voluntàries 
de mitjana anual)

31.083 llars ateses a les Càritas parroquials i 
arxiprestals, on viuen 84.933 persones

187 llocs de treball amb persones contractades i 

192 externes que treballen als nostres projectes

16.249 llars ateses a Càritas Diocesana de 
Barcelona, on viuen 35.229 persones

Principals dades de la Memòria 2020 de Càritas BCN

Davant el context generat per la COVID-19, adaptem la nostra acció



#SIGUEMMÉSPOBLE

La resposta de CDB durant el 2020

4.134

8.2848.603

19.503

Llars Persones que viuen a les llars

2019 2020

La COVID-19 ens posa a prova i ens fa reforçar 
els serveis de primera resposta*

Es dupliquen les llars ateses en els serveis de 
primera resposta* COVID-19

*Els serveis de primera resposta Covid-19 inclouen la cobertura de necessitats bàsiques per habitatge i aliments (ajudes econòmiques 
i en espècie), així com el servei de primera acollida i l’assessoria jurídica especialitzada 

13.135

21.212 21.911

26.699 24.445

15.726

2.123 5.809

8.496

552 2.475
11.007

2007 2009 2010 2015 2019 2020
Persones  que viuen a les llars ateses només en serveis de 1a
resposta
Persones  que viuen a les llars ateses en serveis de 1a resposta i
serveis ordinaris
Persones  que viuen a  les llars ateses només en activitats ordinàries

35.22932.729
29.374

Davant el context generat per la COVID-19, adaptem la nostra acció
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La resposta de CDB durant el 2020

Canvi en el perfil de les persones ateses

41%
37%

45%
50%

44%

35% 36%

46% 46%

38%
34%

41%
47% 46%

12%
17% 18% 16% 15% 17% 19%

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Llars amb fills Persones soles Resta

Es frena la tendència dels tres darrers anys pel 
que fa a la situació administrativa irregular...

...i al tipus de llar.

46%
54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Sit. Adm. Irregular Nacionalitat espanyola o sit.adm.regular

Situació administrativa de les persones 
ateses per CDB (2009-2020)

Composició de les llars ateses per CDB 
(2009-2020)



#SIGUEMMÉSPOBLE

La resposta de CDB durant el 2020

Les persones joves ateses representen el 
20% del total (i un 28% dels joves de 16-25 

anys no tenen referents familiars)

Les dones ateses representen el 
57% del total

Perfil de les persones ateses

20%

20%
54%

6%

menors joves
adults gent gran

57%

43%

Dones Homes

Edat de les persones 
ateses per CDB (2020)

Gènere de les persones 
ateses per CDB (2020)



#SIGUEMMÉSPOBLE

Ser jove i que t’acompanyin des de 
Llankay
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La resposta de CDB durant el 2020

Davant la precarietat laboral: acompanyem en la inserció

85%

12%
3%

Situació laboral de les persones ateses per CDB en edat 
laboral (2020)

Atur

Treball precari
(inclou economia
informal)

Pensionistes i altres

595 llocs de treball 
amb contracte

608 persones 
ocupades dins 
l’economia informal

1.976 persones han 
participat de cursos 
de formació



#SIGUEMMÉSPOBLE

Trobar feina amb l’acompanyament 
de Càritas i la FiT



#SIGUEMMÉSPOBLE

La resposta de CDB durant el 2020

Davant la bretxa digital: facilitats en l’accés a dispositius i connexió, habilitació d’espais i 
formació en autonomia digital

Facilitat en l’accés a 
dispositius a 220
famílies amb infants

Pagament de dades 
per connexió

Habilitació d’espais a les 
parròquies i zones pastorals

13,70%

30,90%

34,70%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Sense dispositiu adequat

Sense tarifa plana

Sense habilitats

Formació en 
autonomia digital

El 49,8% es troba en 
apagada digital
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La resposta de CDB durant el 2020

Davant la manca d’habitatge digne...

60% 58%

44% 41%

53%

66% 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Famílies ateses per CDB sense un habitatge digne 
(2009-2020)

El relloguer supera les llars en lloguer/propietat, com 
va passar a l’inici de la gran recessió

39%

36%

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Relloguer Lloguer o propietat

Relloguer vs lloguer o propietat de les famílies 
ateses per CDB (2009-2020)

El 67% de les llars que acompanyem a Càritas no 
disposa d’un habitatge digne

*Les situacions d’habitatge no digne inclouen relloguer, lloguer sense contracte, acolliment en casa de familiars o 
amics, ocupació, persones que viuen en equipaments socials i persones sense habitatge.
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La resposta de CDB durant el 2020

Davant la manca d’habitatge digne...

Dificultats habitacionals de les famílies ateses per CDB (2021)

Font: Enquesta de seguiment de l’impacte de la COVID-19 entre les llars ateses per CDB

47,3%

47,5%

29,8%

No disposa de diners suficients per pagar els
subministraments

No disposa de diners suficients per pagar
l'allotjament (lloguer, hipoteca)

Ha patit canvi obligat d'habitatge
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La resposta de CDB durant el 2020
Davant la manca d’habitatge digne: recursos residencials, ajudes econòmiques, 
servei de mediació i acompanyament en drets

1,5 milions d’€ en ajudes per 
relloguer

S’ha evitat que 5.492 persones 
es quedin al carrer

1.493 places als pisos 
unifamiliars, pisos compartits 
i centres residencials

696.956 €

432.895 €
406.971 €

504.931 €
566.943 €

937.286 €

1.479.007 €

2011 2013 2015 2017 2018 2019 2020

Augment sense precedents de 
les ajudes econòmiques per 

relloguer, el 39% del total
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Comptar amb un habitatge quan et 
trobes en situació vulnerable
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La resposta de CDB durant el 2020

Davant l’empitjorament de la salut psicoemocional: més escolta, 
acompanyament i ajuda psicològica especialitzada

1.166 persones han rebut 
un servei d’ajuda psicològica

Un 41% de les persones ateses 
amb un o més atacs d’ansietat 
o pànic des de l’inici de la 
COVID-19

5%

37%

58%

Canvis en l’estat de salut psicoemocional dels 
membres de les llars ateses per CDB des de la 

COVID-19 (Febrer 2021)

Millor

Igual

Pitjor
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La resposta de CDB durant el 2020

Davant la manca de vincles i relacions socials: generació de comunitat 
i nous projectes polivalents

67,6%

48,5%

38,0%

27,6%

26,0%

Algú que t'ofereixi suport
emocional

Algú que pugui cuidar-te si estàs
malalt

Algú que pugui assessorar-te amb
tràmits

Algú que t'ofereixi suport
econòmic

Algú que t'ajudi a trobar feina

10.659 nens i nenes, joves i 
adolescents han participat dels 
nostres serveis

179 persones en residències per 
a gent gran han rebut visites 
de voluntaris

Nous projectes d’Espais polivalents



Davant la protecció social insuficient...

El 26% de les llars ateses per Càritas Barcelona no tenen ingressos, 18 punts percentuals més que abans de la 
COVID-19: Són 4.300 llars sense cap ingrés.

#SIGUEMMÉSPOBLE

8,2%

25,1%

18,9%

26,2%

feb. 20 abr. 20 set. 20 mai. 21

Evolució llars ateses per CDB sense ingressos 
(febrer 2020 - maig 2021)

Font: Enquesta de seguiment de l’impacte de la COVID-19 entre les llars ateses per CDB

La resposta de CDB durant el 2020
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La resposta de CDB durant el 2020

Davant l’escassa protecció social: més ajudes econòmiques, més acompanyament en drets

696.956,00 €
432.895,00 € 406.971,00 € 504.931,00 € 566.943,00 €

937.286,00 €

1.479.007,00 €
345.674,00 €

374.514,00 €
632.226,00 €

835.644,00 € 741.771,00 €

855.755,00 €

1.333.778,00 €

779.038,00 € 1.205.573,00 €

1.364.060,00 €

1.487.790,00 € 1.410.636,00 €

1.529.627,00 €

950.018,00 €

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

4.000.000,00 €

2011 2013 2015 2017 2018 2019 2020

Relloguer Aliments Resta

Servei d’Ajudes Econòmiques (2011-2020) TOTAL
3.762.803€
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La resposta de CDB durant el 2020

Davant l’escassa protecció social: més ajudes econòmiques, més acompanyament en drets

3 de cada 4 ajudes va ser per 
relloguer o aliments

Més de 3.000 llars s’han 
beneficiat d’una targeta per 
aliments de Càritas

3,8 milions d’€ en ajudes 
econòmiques que han 
beneficiat 4.938 llars



La resposta de CDB durant el 2020

Davant l’escassa protecció social: més ajudes econòmiques, més acompanyament en drets

Més de 1.300 persones assessorades al dispositiu d’Ingrés 
Mínim Vital de CDB, amb 168 sol·licituds fetes des del 

dispositiu i 83 per les persones sol·licitants

5,5%
14,6%

79,9%

2,4%

13,6%

84,0%

La cobren L'han sol·licitat No l'han sol·licitat

RGC IMV

5%

63%

7%

21%

4%6%

71%

7% 7% 8%

Aprovades Denegades En estudi En espera Arxivades

Tramitades pel dispositiu Tramitades per les persones

Prestacions per ingressos mínims: RGC i IMV Dispositiu de CDB per acompanyar a tramitar l’IMV

Font: Enquesta de seguiment de l’impacte de la COVID-19 entre les llars ateses per CDB Font: Dispositiu IMV de CDB (dades a 21/05/2021)

Segons l’Informe de l’Impacte de la COVID en les 
persones ateses per CDB, més del 60% de les persones 

ateses no coneixen l’RGC o l’IMV
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Tendències 2021

Gener-maig 2021 per sota del nivell del gener-maig 2020, però 9,9% per sobre
de la mitjana 2011-2020

Continuen augmentant:

Les ajudes econòmiques per habitatge

Les ajudes amb targeta d’aliments

La necessitat d’acompanyament en autonomia digital

Disminueixen:

Les activitats grupals

Comparativa ajudes econòmiques per habitatge 
gener - maig de cada any (en €)

332.751 €

401.600 € 408.806 €

497.458 €
517.750 € 534.792 €

2011 2017 2018 2019 2020 2021
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En resum

La nostra acció dona resposta al context de crisi agreujat per la COVID-19,
amb 16.249 llars ateses, on viuen 35.229 persones. D’aquestes, un 47% de
les llars no havien estat mai ateses per Càritas.

La manca d’habitatge digne i de feina decent continuen essent els
principals factors d’exclusió als quals hem de fer front.

Fomentem l’autonomia digital, l’enfortiment de vincles i la resposta
comunitària.

No volem tornar a una situació pre-covid: volem crear una nova
normalitat, generadora d’un “nosaltres” que no deixi ningú enrere.



#SIGUEMMÉSPOBLE

Salvador Busquets
Director de Càritas Diocesana de Barcelona
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Propostes
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#SIGUEMMÉSPOBLE

Reflexions prèvies

L’escenari de post-pandèmia, el nou Govern a Catalunya, i els aprenentatges fets el
darrer any ens porten a demanar amb força un pla de rescat estructural de lluita
contra les causes generadores d’exclusió social.

Celebrem la ratificació per part d’Espanya de la Carta Social Europea Revisada, si
bé esperem que es publiqui al BOE i entri en vigor.

No volem repetir les errades de la gran recessió del 2008: no volem que acabin
pagant les persones en situació de major vulnerabilitat.

No volem tornar a la situació pre-COVID. Aquesta crisi ens ha fet obrir els ulls i
treballar per una normalitat diferent.

Cal canalitzar les respostes col·lectives de solidaritat en la recuperació de l’estat
del benestar.

En aquest context d’elevada precarietat laboral, pren encara més valor una política
d’habitatge assequible i accessible.
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Propostes

• Ampliació del parc d’habitatge públic de 
lloguer social.

• Facilitar l’accés al lloguer de mercat a la 
població en situació d’exclusió social.

• Aprovar l’estratègia integral per a 
l’abordatge del sensellarisme a 
Catalunya.

• Garantir el dret a l’energia.
• Més recursos per la Mesa 

d’emergència.

Garantir el dret a 
l’habitatge és clau 
en la lluita contra 
l’exclusió social



#SIGUEMMÉSPOBLE

Propostes

• Polítiques actives d’ocupació focalitzades en els 
col·lectius més vulnerables.

• Polítiques públiques d’inserció laboral dirigides 
a regularitzar i mantenir la regularitat de les 
persones en situació administrativa irregular, i 
en general facilitar l’accés al mercat laboral de 
les persones migrades amb plenes garanties.

• Concedir autorització de treball als 
joves migrants extutelats sense referent que 
arriben a la majoria d’edat.

• Potenciar l’alfabetització digital de les persones.
• Polítiques d’ocupació amb mirada holística.

Fomentar el treball 
decent facilita una 
societat cohesionada
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Propostes

És imprescindible l'encaix entre l'Ingrés Mínim 
Vital i la Renda Garantida de Ciutadania:

• Perquè arribi a totes les persones que més 
ho necessiten (ampliar la cobertura).

• Per assegurar l’agilitat en la tramitació en 
un moment d’urgència social com l’actual.

• Perquè garanteixi la complementarietat 
amb les rendes del treball baixes.

• Perquè sigui compatible amb ajudes per 
habitatge i es faci un complement per 
habitatge.

Una política eficaç 
d’ingressos mínims 
facilita la inserció en 
el mercat laboral i 
en la societat
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Propostes

• Garantir l’empadronament.
• Incrementar la despesa en protecció 

social a la família i la infància.
• Fomentar l’autonomia digital de les 

persones.
• Treballar per l’acció comunitària com 

a centre del desplegament de 
polítiques socials.

• Projectes de suport a la salut mental.

Posar en el centre 
el dret a una vida 
digna de totes les 
persones
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Propostes

32,9%

28,2%

26,4%

5,5%

1,1%

Que m'ajudi a trobar feina

Que m'ajudi a regularitzar la meva situació
administrativa

Que em faciliti un habitatge assequible

Que habiliti espais on poder conéixer gent i tenir
un grup

Que em faciliti la conciliació familiar

Què li demanaria al Govern per millorar la seva situació?
(Maig 2021)

Font: Enquesta de seguiment de l’impacte de la COVID-19 entre les llars ateses per CDB
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Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona i president de Càritas Barcelona
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La mirada de l’Església en 
el dia de Corpus

46
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La mirada de l’Església per Corpus
“No és una opció possible viure indiferents davant el dolor, no podem
deixar que ningú quedi “als marges de la vida”. Això ens ha d’indignar, fins
a fer-nos baixar de la nostra serenitat per alterar-nos pel sofriment
humà”.

Papa Francesc, FratelliTutti

Vivim un temps extraordinari de pandèmia i de crisi social que ha
posat de manifest l’elevada interdependència que tenim els uns dels
altres, i una vulnerabilitat compartida.

Ha afectat totes les dimensions de la vida humana i ens ha situat en
un lloc comú: el lloc de la fragilitat, la petitesa, la impotència i la
necessitat.

Volem celebrar el Dia de la Caritat des d’aquest poble universal que
som i reconèixer, com diu el Papa Francesc, que “l’amor, ple de
petits gestos de cura mútua, és també civil i polític, i es manifesta en
totes les accions que procuren construir un món millor”.

La Caritat ha de portar a donar la mà, realitzar petits gestos
quotidians i a participar i intervenir en les dinàmiques socials que
ens porten al compromís pel bé comú.



#SIGUEMMÉSPOBLE

La mirada de l’Església per Corpus
Agraïment per aquest equip humà format per 3.563 voluntaris,
187 llocs de treball amb persones contractades i 192 llocs de
treball amb personal extern.

Agraïment a les 164 Càritas parroquials, que en 3 mesos del
2020 (abril-juny) van atendre el 87% de totes les llars ateses el
2019.

Agraïment als 11.939 socis i donants, que han augmentat un
62% durant el 2020.

Agraïment als mitjans de comunicació.

“Convido a l’esperança, que ens parla d’una realitat que està
arrelada en la profunditat de l’ésser humà, independentment de les
circumstàncies concretes i els condicionaments històrics en què viu.
L’esperança és audaç, sap mirar més enllà de la comoditat personal,
de les petites seguretats i compensacions que estrenyen l’horitzó, per
obrir-se a grans ideals que fan la vida més bella i digna. Caminem en
esperança”.

Papa Francesc. Fratelli Tutti



#SIGUEMMÉSPOBLE

Preguntes

Més informació a:

https://memoria.caritas.barcelona
https://caritas.Barcelona/observatori
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Roda de Premsa 
Presentació Memòria 2020 Càritas Diocesana de Barcelona

03 de juny de 2021

Més informació a:

https://memoria.caritas.barcelona
https://caritas.Barcelona/observatori
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