NOTA DE PREMSA

CÀRITAS PRESENTA LA MEMÒRIA SOCIAL 2017
“El teu Compromís Millora el Món” és el títol de la memòria social de Càritas en la qual vol remarcar la
necessitat del compromís personal i col·lectiu per millorar el nostre món.
Càritas ha presentat avui dijous 31 de maig, la memòria social
corresponent a l’any 2017. Ho ha fet a la sala del Tinellet del Palau Episcopal on el Bisbe
Enrique Benavent, President de Càritas Diocesana, acompanyat pel Director Agustín
Castell i els seu Secretari General Agustí Adell, han posat de manifest l’acció social que
s’ha portat a terme durant l’any passat. La presentació ha estat a partir del lema de la
Campanya Institucional de Càritas d’aquest any que porta per títol “El teu compromís
millora el món”. Els representants de Càritas han explicat com a través del compromís de
totes les persones involucrades amb Càritas, és possible portar a terme els projectes que
desenvolupa. També han insistit que és deure de tots i especialment de les
administracions treballar per crear polítiques socials que incloguin a tothom, protegeixin
als més febles i no generin desigualtats.
Tortosa, 31 de maig de 2018. -

“ Càritas ha atès
durant el 2017 a
10.755 persones
destinant per això

2.357.796 €

”

Així durant l’any passat, Càritas va portar endavant fins a 21 projectes socials a través de les 35 Càritas Parroquials o

Interparroquials existents arreu de la diòcesi. També s’ha posat novament de relleu com aquesta tasca no hagués pogut
fer-se mai, sense la col·laboració desinteressada d’un total de 666 persones voluntàries que dediquen el seu temps i
talent per fer un món més just.

“ Càritas constata
un

El 2017 s’han acompanyat a 10.755 persones – 3.699 famílies, aproximadament les
mateixes que l’any passat, constatant així un nivell d’estancament de les famílies
que ve detectant-se des del 2015 i que no sembla que estigui millorant durant el

estancament

que portem de 2018. A més a més dels projectes de caràcter assistencial molt

en el nombre de

anomena de “Promoció i Empoderament de Persones i Famílies”, que per ser

de famílies
ateses que no
poden sortir de la

”

seva situació
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coneguts per tots, Càritas porta endavant altres projectes dintre de l’àrea que
projectes d’abast més reduït, tenen sempre una repercussió mediàtica menor, però
que són tan o més importants que els altres i pels quals Càritas en fa un especial
aposta. En total són 16 projectes que engloben

àmbits com l’acollida i

acompanyament personalitzat, la promoció i capacitació per al món laboral,
promoció de la família, interculturalitat, infància, empoderament de la dona,
persones privades de llibertat, gent gran.... A més Càritas també fa un aposta per
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impulsar projectes que fomentin l’Economia Social i Solidaria per tal de
promoure un model econòmic més just, respectuós amb el medi i que doni
oportunitats de treball digne a les persones amb dificultats. Per això entre
altres iniciatives ha instal·lat 23 contenidors de recollida de roba per tal
d’afavorir el reciclatge i reutilització de la roba, tot donant llocs de feina
d’inserció.
87 € de cada 100 € que ha rebut Càritas han retornat a la societat en forma
d’ajudes directes o projectes de promoció i empoderament, per la qual cosa
es mantenen com fins ara uns excel·lents paràmetres d’eficiència econòmica i

“ Càritas aposta per
projectes que impulsin

l’Economia Social i
Solidaria i instal·lant
23 contenidors de

”

roba

retorn social.
A més d’explicar les activitat del curs passat, també s’ha volgut fer incidència
en les característiques del moment actual. Vivim un moment posterior a la
crisi econòmica, en què alguns indicadors socioeconòmics, com les taxes
d'atur o el producte interior brut, han experimentat una clara millora.
Aquesta millora encara es troba allunyada de restituir les condicions de vida
que s’experimentaven en el moment previ a la crisi, per a una major part de
la població. La recuperació s'ha traduït en una millora de les condicions de
vida d'algunes persones, encara que desgraciadament són moltes les famílies
i les persones que segueixen atrapades en situacions quotidianes de
precarietat.

“ Càritas insta a les
administracions a
elaborar polítiques que

”

reverteixin la situació

Més enllà dels canvis positius que s'han vist reflectits en els indicadors de la desocupació, la manca material o el nivell
mitjà de renda; hi ha una realitat d'exclusió social de persones i famílies que no està responent als canvis conjunturals
que es troba relacionada amb dificultats estructurals del nostre model socioeconòmic per avançar cap a una societat més
inclusiva i generadora d'oportunitats.
Des de l'experiència de treball quotidià que Càritas desenvolupa al costat de les persones vulnerables, han constatat 5
situacions:
1.
2.
3.
4.
5.

La recuperació no està arribant a totes les famílies
La desigualtat s'està enquistant en la nostra societat
La porta de l'ocupació segueix tancada per a moltes persones
El mercat laboral no assegura unes condicions de vida dignes
La precarietat s'està estenent com un model de vida

Per això han acabat la seva intervenció demanant a les administracions que treballin intensament per l’elaboració de
polítiques socials que ajudin a revertir aquestes situacions.
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