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Índex



1. Sis titulars dels efectes de la Covid-19

Durant els primers mesos de pandèmia (abril-agost) les ajudes econòmiques per aliments es van triplicar i

les d'habitatge es van duplicar

Més precarietat laboral: 7 de cada 10 persones en situació molt fràgil davant el mercat laboral

Entre abril i desembre, els serveis de primera resposta de Càritas Barcelona van atendre 19.380 persones,

el doble que en el mateix període de l’any passat

1 de cada 5 llars ateses no tenen cap mena d’ingrés i el 63% està en situació de pobresa severa

El 43,1% de les llars ateses per Càritas Barcelona es troben en “apagada tecnològica”

El 13% de les llars amb menors viuen dificultats educatives (repetir curs o abandonament)



2. Com ha afectat la Covid-19 a 
l’acció social de Càritas Barcelona



El relat del 2020: partíem d'una situació difícil

Entre el 2009 i el 2019 gairebé s'han duplicat les llars ateses per Càritas Barcelona

Llars ateses per CDB i persones que viuen a les llars 

(2007-2019)

1) Finalitzàvem el 2019 amb alguns indicadors que ens alertaven que alguna cosa no anava bé: les llars ateses no han deixat

d'augmentar.
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El relat del 2020: partíem d'una situació difícil

2) Finalitzàvem el 2019 amb alguns indicadors que ens alertaven que alguna cosa no anava bé. La crisi de la COVID-19

ha aguditzat els dèficits i les mancances que ja presentava el sistema durant l’any anterior.

Entre 2019 i 2020, la despesa de Càritas BCN amb ajudes al relloguer s’ha incrementat en 506.241€, un 54% +

286.906 €
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La COVID-19 tensiona els nostres serveis

Entre abril i desembre, els serveis de primera resposta de Càritas Barcelona van atendre 19.380 persones, 

el doble que en el mateix període de l’any passat. 

3) L’esclat de la COVID-19 ens ha posat a prova.

A més, 81Càritas parroquials 

i arxiprestals han atès

11.180 llars i 39.130 

persones (OCTUBRE 2020)



3. Entorn social en temps de la Covid-19



La COVID-19: Impactes desiguals i sostinguts

Les persones en situació de vulnerabilitat reben

les conseqüències de manera molt intensa:

Major precarietat laboral

Pitjors condicions d'habitatge

Sistema de protecció feble

Major aïllament i menys xarxes de suport

Major impacte en salut

Bretxa digital que les separa
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Més precarietat laboral

El 53% de les persones ateses no tenen feina i el 17% amb ocupació informal.

7 de cada 10 persones en situació molt fràgil davant el mercat laboral

Evolució de la situació laboral de les persones en edat de treballar que viuen a les llars ateses 

per Càritas Barcelona (febrer - setembre 2020)



Més precarietat laboral

Un 69% de les persones tindria conseqüències (acomiadament, pèrdua ingressos...) si han de fer la quarantena.

Noves formes de precarietat laboral: més exposició davant la malaltia i dificultats per fer la quarantena
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Ha hagut d'assumir riscos referents a la COVID-19 

(contagi) que hagués preferit evitar?

Si hagués de fer quarantena, li suposaria 

un problema, laboralment parlant? 



Més situacions de pobresa severa

1 de cada 5 llars ateses per Càritas Barcelona no tenen cap mena d’ingrés i el 63% està en situació de pobresa severa.

7.600 persones viuen en llars sense ingressos i prop de 30.000 en situació de pobresa severa

Evolució de les llars ateses sense ingressos 

febrer-setembre 2020
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Impactes sostinguts en la salut psicoemocional

El 43% de les persones ha empitjorat la seva salut psicoemocional des dels moments més durs de la crisi.

Prop del 90% de les persones viuen amb preocupació i esperança el futur

Canvis en l’estat de salut dels membres de la llar

(setembre)
Emocions amb les quals es conviu

Comparativa abril-setembre 2020

92,9

53,2

92

89,6

57,2

89,5

Esperança

Por

Preocupació

0 20 40 60 80 100

Juny - Setembre 2020 Febrer - Abril 2020

14,1 16,4

59,4
40,3

26,5

43,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Salut Física Salut psico-social

Millor Igual Pitjor



4. Els efectes de la Covid-19 en els infants 
i joves de llars amb pocs recursos



Bretxa digital, factor d'exclusió

El 43,1% de les llars ateses per Càritas Barcelona, on hi viuen 5.800 infants o joves, es troben en “apagada

tecnològica” (no tenen connexió o dispositiu electrònic o habilitats per utilitzar-los).

5.800 infants i joves viuen en llars en "apagada tecnològica"

Llars 

afectades

43%

Llars no 
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57%

Apagada tecnològica



5. Una resposta solidària
i esperançadora



Una resposta solidària i esperançadora

Càritas Diocesana de Barcelona ha pogut

oferir ajuda gràcies a la resposta solidària de

Amb la seva aportació hem pogut

donar resposta a través del Programa SAE

(un servei d’ajudes econòmiques per a les

necessitats bàsiques) a les peticions d’ajuda de

les persones més vulnerables.

La seva col·laboració ha estat imprescindible

per poder teixir una xarxa de suport per

reduir el fort impacte social, econòmic i

emocional de les persones que han trucat a la

porta de Càritas perquè estan patint els greus

efectes de l'emergència social derivada de la

crisi sanitària de la COVID-19.



4.091.100€



Altres: Inclou l’acollida i l’acompanyament telefònic i l’adequació dels espais de treball a la normativa vigent.

Aliments

Habitatge i llar

Altres despeses SAE

Altres

7. L’impacte de l’ajuda de Fundación Privada Ramón Pla Armengol

Gràcies a la seva aportació

hem pogut assegurar durant 3

mesos el dret a l’alimentació i

l’habitatge de 35 persones

que viuen en 18 llars, ajudant-

les a millorar les seves

condicions de vida

Altres despeses SAE: Inclou ajudes per a la infància, sanitat, formació a l'ocupació i transport.



Encara estem en un context de gran incertesa
i fragilitat que ens exigeix com a societat no
abaixar la guàrdia.

A Càritas coneixem moltes persones que no
poden sortir-se’n soles i necessiten ajuda per
alimentar-se, per tenir l’oportunitat d’una vida
millor, per sentir-se escoltades i per disposar
d'un sostre on aixoplugar les seves angoixes i
recuperar forces per continuar endavant.

Comencem aquest 2021 treballant amb
responsabilitat, dedicació i esperança amb
el desig que entre tots aconseguim que
aquest sigui un any de llum per aquelles
persones que estan patint greus mancances i
necessiten l’ajuda d’una mà amiga per fer camí.

Continuem

necessitant

que facin camí

amb elles.

8. El desig pel 2021



9. Multiplicant oportunitats
amb els ODS



Multiplicant oportunitats amb els ODS

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són

objectius d’aspiració i pretenen guiar, de manera coordinada, l’acció

mundial col·lectiva fins el 2030 per tal d’aplicar mesures que hem

d’assumir com a humanitat per superar junts els grans

problemes del planeta: erradicar la pobresa, protegir el planeta i

assegurar la prosperitat per a tots i totes.

La crida que ens fan connecta directament amb el cor i la missió
de Càritas: “Acollir i treballar amb les persones en situació de
pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi
alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana”.

Des de Càritas ens sumem a la bona notícia dels ODS: hi ha un pla
pel món que ens uneix a tots i totes davant un gran repte que ens
demana que sumem esforços i creem aliances.

Els ODS són una oportunitat
per a les persones i el planeta
perquè ens ofereixen un full de 
ruta compartit per al món. 



Els ODS que assolim junts

Els ODS que 
assolim junts

Fundación Privada

Ramón Pla Armengol




