
 

 
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA SOCIAL ANY 2019 
-------------- 

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA DAVANT EL CORONAVIRUS COVID-19 
  

 

 

 

 

Càritas Diocesana ha presentat als mitjans de comunicació la Memòria Social corresponent a l’any 
2019. 

En un acte presidit pel Bisbe de Tortosa D. Enrique Benavent, i amb l’assistència del Director de 
Càritas Diocesana Agustí Castell i el Secretari General Agustí Adell, han donat a conèixer els 

aspectes més importants de l’activitat desenvolupada per aquesta institució al llarg de l’any passat. 
 

Sota el títol “DONEU-LOS VOSALTRES DE MENJAR”, Mt. 14, 16b, es fa referència a l’expressió de 
Jesús davant la gentada que s’havia congregat al seu voltant plenes de febleses i buides 
d’esperança. A Jesús no li és indiferent el sofriment del poble. 

Per això Jesús, als seus deixebles llavors, i avui a nosaltres, ens diu “Doneu-los vosaltres de menjar”. 
Aquells cinc pans i dos peixos, avui son aliments per a aquells que donen un sostre a qui ha estat en 

perill de ser desnonat, o donen suport als aturats a causa de la crisi econòmica, o promouen la 

protecció del medi ambient o es preocupen pels ancians, pels qui pateixen la solitud o pels oblidats i 

descartats de la nostra societat. 

 



En aquest any 2019, Càritas Diocesana de Tortosa, ha prestat 49.978 serveis personals als 
integrants de les 3.259 famílies que son ateses pels equips locals de les 34 Càritas que 
treballen al conjunt de la diòcesi. Respecte el 2018, s’han atès 202 families més i s’han 
incrementat en 1.993 els serveis personals prestats. El 52% de les 7.829 persones ateses son 
dones. 
 
Volem agrair l’esforç dels 684 voluntaris que participen en aquests equips, assessorats per l’equip 
tècnic i integrats en els 21 projectes socials que estan en marxa. 

 

Prop de 84 € de cada 100, dels 2.176.351 euros de pressupost de l’any 2019, ha retornat a la 
societat en forma d’ajudes directes, promoció i empoderament d’aquestes persones que 
pateixen exclusió social en les seves diferents vessants. 
 

Amb els recursos disponibles hem pogut repartir 676.000 kilos d’aliments entre 7.341 persones. Hem 
atès als nostres menjadors socials un total de 192 persones. Tenim projectes per a infants que ens 

permeten atendre 467 nens i nenes de la diòcesis, i hem obert les nostres mans a 417 persones 

sense llar. Per les nostres botigues de roba solidària han passat 1.507 persones i un total de 2.545 

persones més han fet ús dels nostres robers. 

També cal esmentar l’acondicionament d’un pis dintre del projecte Joves amb futur, per fomentar 
l’autonomia i la formació de  joves extutelats. Actualment atenem a 6 joves de 18 anys en endavant. 

També seguim acompanyant i aportant un bri d’esperança a persones privades de llibertat dels 
centres penitenciaris de Mas d’Enric (Tarragona) i d’Albocàsser (Castelló). 

 

Càritas Diocesana vol agrair les aportacions dels prop de 1.600 donants, particulars, empreses 

col·laboradores i diferents administracions que amb el seu ajut fan possible el manteniment dels 

projectes d’actuació social que l’entitat té engegats. 
 

 

 

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA DAVANT EL CORONAVIRUS COVID-19 
 

Ja fa uns mesos mesos que estem navegant en un mar amb la tempesta provocada per la COVID-

19, una gran part dels equips locals que conformen la Càritas Diocesana de Tortosa han seguit 

treballant en el límit de les seves possibilitats i capacitat per estar al costat de les famílies més 

vulnerables. Una vegada més la crisi no ha estat igual per tots i els més fràgils han vist com més 

ràpidament i més intensament les seves condicions de vida empitjoraven. 

 

Davant d’aquesta situació Càritas està responent aportant suport, escolta i proximitat, mitjançant un 
ventall de recursos que van des de la resposta a drets fonamentals, com l'accés a una vivenda digna 

i als seus subministraments domèstics, fins a garantir una alimentació sana i equilibrada. , cultures i 

cultes, que serveixen per generar comunitats de suport mutu entre els participants. 

 

Juntament a aquest suport, Càritas manté altres accions d’acompanyament familiar, programes de 
suport psicològic i contenció emocional o la creació de vincles grupals on s’integren i conviuen 
famílies de diferents procedències 

 

En les etapes de confinament, ha estat fonamental el treball dels nostres tècnics i voluntaris fent ús 

de les noves tecnologies i prestant un servei personalitzat a totes les persones que han necessitat del 

nostre suport. Així mateix, volem destacar la gran feina dels voluntaris que per la seva edat i les 

seves condicions de no vulnerabilitat han pogut seguir estant a primera línia prestant la seva ajuda en 

aquests moments de màxima dificultat.  

 



Algunes de les dades més rellevants respecte la nostra diòcesi: 

- Augment mitjà del 50% de persones en 3 mesos. Durant l’any 2020 podríem arribar a atendre a 
més de 5.000 famílies. Això representa gairebé el 40% més que al 2013, quan Càritas va registrar 

més atencions de la seva sèrie històrica (3.653 famílies). Si tenim en compte les dades del període 

de gener a maig del 2020, s’han atès 2.083 famílies, un 54% d’increment respecte el mateix 

període de l’any passat (1.358 famílies). 

- Les sol·licituds d’ajuda en lloguer s’han multiplicat per 3. En tot el 2019 es van atendre 20 

sol·licituds i entre març, abril i maig s’han estudiat i concedit 60 ajudes de lloguer. 

- Aproximadament el 30% de les noves famílies és el primer cop que venen a Càritas i la resta 

feia anys que ja no hi venien. Es constata una situació de molta fragilitat entre les persones més 

vulnerables. 

- Autònoms i treballadors per compte aliè han estat un dels perfils de les noves famílies que han 

vingut a Càritas. 

- Les persones en situació irregular han sofert amb molta virulència aquests mesos de 

confinament. S’han quedat sense treball i per tant sense ingressos i alguns han estat forçats a 
abandonar la casa on vivien en habitacions rellogades. 

Alguns exemples de l’increment de famílies a Càritas: 

Famílies inicis de març              Famílies finals de maig  Variació 

Amposta 145                             214                           48% 

Benicarló 205                           230                          12% 

Mora d’Ebre 79                            60 *                        -24 

Sant Carles de la Ràpita 103     155                            50% 

Vinaròs 141                                249                            77% 

Tortosa 280                               420                             50% 

* Decrement degut a la contractació de temporers en la recollida de la fruita 

 

Resposta de Càritas Diocesana de Tortosa davant la pandèmia de la COVID-19. 

- Durant el confinament Càritas va mantenir en servei 24 dels seus 27 punts de distribució d’aliments 
existents i va posar a disposició dels Serveis Socials aquells recursos que per manca de voluntariat 

haguessin pogut quedar paralitzats. 

- S’ha realitzat suport espiritual, emocional i psicològic per via telefònica tant per part de voluntaris 

com de professionals contractats. 

- 113 voluntaris i voluntàries han seguit estant actius per donar resposta als serveis mínims habilitats. 



- S’ha habilitat un servei d’ajudes per a lloguers dotat amb 40.000 € i s’han realitzat més de 60 
ajudes. 

- S’han pagat directament a les famílies els diners destinats a les beques menjador (6€/dia lectiu). 82 
nens i nenes han gaudit d’aquesta ajuda que es seguirà rebent fins a finals de curs. 

- Càritas Diocesana de Tortosa ha habilitat un fons especial de 355.000 € per fer front a l’increment 
de les necessitats provocades per la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit de tot el nostre bisbat. 

 

 

 

 

Tortosa, 11 de juny del 2020 

Corpus Christi 


