
De gener a juny d’aquest any, dos matins
a la setmana, s’ha realitzat al centre de
Càritas al barri del Raval, de Barcelona,

un espai d’orientació laboral i recerca de fei-
na per a persones residents a Ciutat Vella-
Poble Sec. L’objectiu general ha estat millo-
rar les capacitats personals i la formació dels
alumnes de cara al món laboral.

70 persones han participat a l’espai de
recerca de feina. El 65% es trobava en situació
administrativa irregular. Han predominat els
homes, fet que constata l’augment de l’atur
masculí arran de la crisi de la construcció.

Al servei s’han seguit dinàmiques d’apre-
nentatge individual (entrevistes) i sessions de
grup. S’han treballat aspectes com l’alfabetit-
zació digital i l’aprenentatge de les diferents
tècniques de recerca de feina (fer un currí-
culum, cartes de presentació, trucades telefò-
niques, e-mails, autocandidatures, recerca d’em-
preses, etc.). L’espai ha contribuït a poder
identificar i treballar a partir de les habilitats
dels usuaris aspectes com la motivació vers la
feina, la puntualitat, o el treball en equip.

Constatem que els processos d’aprenen-
tatge de la majoria de les persones amb les
que treballem són lents. Sovint els costa man-
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Editorial

La Inserció Laboral, acompanyar superant dificultats

No podem mirar 
cap a una altra banda

L ’atur castiga amb més força que mai les persones en edat la-
boral ateses per Càritas: el 62% està a l’atur. Són perso-
nes nascudes aquí i també immigrades, algunes amb molts anys

de residència al país.Tornen a necessitar l’ajuda de les entitats
(parròquia, ajuntaments, Càritas) per la difícil situació en què es tro-
ben les seves famílies. Els subsidis —quan en tenen— resulten in-
suficients per fer front a les necessitats familiars més bàsiques (el
lloguer, el pagament d’hipoteques, l’alimentació, els rebuts de sub-
ministraments…). Però el pitjor —ens diuen— és la manca de
sortides laborals.

Al treball precari i als baixos salaris d’abans s’hi afegeix ara l’a-
tur de llarga durada. I el pronòstic —descoratjador— dels experts:
la crisi va per llarg. És una alerta que ens ha de fer reflexionar i ac-
tuar. Cadascú segons les seves possibilitats. Ara menys que mai
no podem mirar cap a una altra banda. I per davant de tot, el man-
dat evangèlic, d’amor al proïsme que ens exhorta a obrir les portes,
i el cor, de bat a bat. En aquestes pàgines trobaran algunes accions
que la xarxa Càritas realitza. Els demano que ens ajudin a se-
guir ajudant.

■ Jordi Roglá de Leuw
Director 

Càritas Diocesana de Barcelona

No podemos mirar 
hacia otro lado

El paro castiga con más fuerza que nunca a las personas en
edad laboral atendidas por Cáritas: el 62% está en paro.
Son personas nacidas aquí, otras son inmigradas, algunas con

muchos años de residencia en el país.Vuelven a necesitar la ayuda
de las entidades (parroquia, ayuntamientos, Cáritas) por la difícil si-
tuación en que se encuentran sus familias y ellas mismas. Los subsi-
dios —cuando los tienen— resultan insuficientes para hacer frente
a las necesidades familiares más básicas (el alquiler, el pago de hi-
potecas, la alimentación, los recibos de suministros..). Pero lo peor
—nos dicen— es la falta de salidas laborales.

Al trabajo precario y a los bajos salarios de antes se añade aho-
ra el paro de larga duración.Y el pronóstico —descorazonador—
de los expertos: la crisis va para largo. Es una alerta que nos tiene
que hacer reflexionar y actuar. Cada cual según sus posibilidades.
Ahora menos que nunca no podemos mirar hacia otro lado.Y an-
te todo, el mandato evangélico, de amor al prójimo que nos exhorta
a abrir las puertas, y el corazón, de par en par. En estas páginas en-
contrarán algunas acciones que la red Cáritas realiza.Les pido que
nos ayuden a seguir ayudando.

■ Jordi Roglá de Leuw
Director 

Cáritas Diocesana de Barcelona

tenir una actitud activa vers la recerca de fei-
na. En el cas de les persones sense documen-
tació s’accentua ja que veuen que no poden
accedir a les ofertes del mercat laboral
i això les desanima.

Un dels principals problemes que es va de-
tectar va ser la manca de domini de la llengua
i dificultats importants en la lecto escriptura.
Això frenava el procés d’aprenentatge,
ralentitzava el grup i creava frustració en els
alumnes. Com a resposta es va proposar un
curs intensiu (de dilluns a divendres) de llen-
gua els mesos de juliol i agost. El resultat va
ser tot un èxit ja que la participació dels usua-
ris fou molt elevada per les ganes de millorar
el coneixement de l’idioma. Els progressos

també han estat notables, tot i que encara ne-
cessiten continuar amb l’aprenentatge.

«Treballar del que sigui»
Un altre problema detectat a l’espai és la

manca d’un perfil professional clar entre els
alumnes. La gent vol treballar del que sigui però
en moltes ocasions no s’adequa al que el mer-
cat laboral està demanant. Falta experiència i en
els casos en què hi ha una formació, aquesta no
sempre és la requerida pel mercat de treball.

Com aspectes positius, cal destacar l’am-
bient tranquil i distès en l’espai la qual cosa
ha facilitat conèixer les persones i poder mi-
llorar i potenciar les habilitats que ja tenen.
I això en un ambient participatiu i d’interacció.

Persones que no havien tocat mai un ordi-
nador són capaces en poques sessions (a ve-
gades en una) d’elaborar un currículum, tenir
una adreça de correu electrònic…

Han entès la importància d’aprendre a uti-
litzar les eines de recerca i ser més autònoms.
Un cop més, el treball en equip, de volun-
taris i tècnics ho ha fet possible.

■ Cristina Cobo
treballadora social Càritas Ciutat Vella-Poble Sec
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Voluntari i alumne fent classe a l’Espai



E l divendres, 11 de juny de 2010, es va ce-
lebrar al menjador del col·legi Sant Mi-
quel de Molins de Rei la primera edi-

ció del «Pa amb oli solidari», organitzat per
Càritas parroquial de Molins de Rei. Hi van par-
ticipar 155 persones, i entre els tiquets venuts
i els donatius es van recollir 1.795 euros, que
seran destinats al pis compartit per a dones
soles amb fills, a Sant Climent de Llobregat.
Aquest pis que va promoure Càritas diocesana
a l’inici de 2010 per atendre els greus proble-
mes de les mares soles amb fills a càrrec, res-
pon a la voluntat de la parròquia de Sant Mi-
quel d’ampliar les activitats de Càritas per
aconseguir una major participació i impli-
cació, tant a nivell de voluntariat com dels
fidels en general, alhora que promoure la sen-
sibilització en temes de solidaritat.

L’acte va tenir dues parts. En la primera, el treballador social de Cà-
ritas diocesana a l’arxiprestat, Josep Francesc Canal, va explicar a tots
els presents —amb un muntatge audiovisual— aquest recurs social del
pis compartit al qual van destinats els beneficis del pa amb oli soli-
dari.

Les persones assistents van poder preguntar sobre els detalls d’aques-
ta llar que ja està en ple funcionament.

Sant Miquel-Molins de Rei

La segona part va consistir en un senzill àpat de pa amb oli i sal o su-
cre, aigua, olives i un préssec.Tots aquests productes van ser donats
gratuïtament per diverses botigues de la vila, que van col·laborar així
amb el sopar solidari. La valoració va ser molt positiva i s’espera
que el sopar solidari tingui continuïtat l’any vinent.

El grup de voluntàries i voluntaris de Càritas parroquial de Molins
de Rei va tenir cura de tots els detalls.

■ Equip Càritas Molins de Rei 
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Èxit del Pa amb oli solidari de Càritas

Càritas interparroquial de Viladecans

Acollir i ajudar les persones 
que ho necessiten, compromís cristià

Com a moltes altres parròquies de les diòcesis, a Càritas interpar-
roquial de Viladecans s’ofereixen des de fa anys els serveis d’aco-
llida i de banc d’aliments. Per tal de no duplicar recursos,

aquests serveis es realitzen de forma coordinada amb els Serveis Socials
municipals.

Fins juliol de 2009, aquests serveis funcionaven amb la dedicació de 10
voluntaris fent atenció un matí i una tarda. La demanda ja havia aug-
mentat tant que a partir del setembre es va obrir, amb el suport de dues
voluntàries, un altre torn d’acollida una altra tarda, a fi d’ atendre a les
persones que s’hi adreçaven.

L’augment de l’atenció del servei d’acollida va provocar un des-
bordament del servei de banc d’aliments. Per afrontar aquesta
situació durant el primer trimestre de 2010 es van buscar més volun-
taris i es va fer un altre equip que fes atenció un matí. Fins aleshores s’ha-
via fet una tarda a la setmana.

L’ampliació dels serveis ha permès atendre a les moltes persones que
han necessitat venir a Càritas, i fer-ho com volien els voluntaris: amb
més temps i tranquil·litat per oferir-los una millor acollida.

Pel que fa a l’ajuda d’aliments a les persones i famílies, les campanyes
de recollida que hem fet i que han tingut el suport d’escoles, parròquies,
comerços i associacions ciutadanes, sumades als aliments rebuts des del
Banc d’Aliments i la Unió Europea, han permès repartir a Viladecans
més de 84.000 kg d’aliments el 2009, el doble que el 2008.

Tots els destinataris d’aquests aliments, 1.870 persones al 2009
(1.150 al 2008) han estat ciutadans de Viladecans amb la següent distri-
bució: 50% població autòctona, 35% magribins i 15% d’altres països.

■ Equip Càritas Viladecans 

Vista parcial del sopar solidari al menjador del col·legi
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Taller de Canovelles i Mollet

Projecte Oportunitats

En la societat actual, estem passant per un
moment difícil, immersos en una CRISI ge-
neral. La paraula crisi, d’entrada, té unes

connotacions negatives (angoixa, fracàs, proble-
mes, pèrdues,…). Però un moment de crisi també
va acompanyat d’altres visions més positives:
oportunitat, descobriment, estratègies…

La crisi actual ha provocat que molta de la gent
que fins al moment estava treballant, s’hagi quedat
sense feina, i a conseqüència d’això, hi ha situa-
cions personals i familiars molt complicades.

L’equip de Càritas que està treballant la inser-
ció socio-laboral en el Vallès, també s’ha vist afec-
tat per aquesta situació de crisi: les ofertes la-
borals que arriben són poques, a diferència
d’abans que n’hi havia moltes més. El nombre de
persones que busca feina és gran.Vénen als Tallers,
molta gent que ja fa anys va assistir al curs de for-
mació socio-laboral, i que després de treballar un
temps, ara s’ha quedat sense feina.

Aquesta situació també ha fet que redesco-
brim antics valors, com ara l’ESFORÇ, que com
a societat, el tenim bastant oblidat. En aquest mo-
ment de crisi, hem de recordar que allò important
va sempre acompanyat d’un esforç personal, co-
munitari i laboral.

En el procés formatiu de les persones que par-
ticipen en els mòduls que Càritas ofereix es tre-
balla el valor de l’esforç.Tant personal com co-
munitari. El primer, per desvetllar capacitats
amagades, desenvolupar l’autoestima, el valorar-
se personalment.També, l’esforç comunitari:
conèixer l’entorn, el país on es viu, apropar-se als
seus costums i cultura, a fi de poder conviure i
construir comunitat.

I també, l’esforç en l’àmbit laboral, orientació per
saber moure’s en el mercat laboral, adquirir habili-
tats o descobrir-les en un mateix, conèixer drets i
deures, desenvolupar-se en una entrevista de feina.
Un cop acabats aquests mòduls inicials, la persona
té accés a una tutoria individual amb l’educado-
ra social que l’ajudarà en el seu itinerari per-

sonal i laboral i aniran decidint quines altres for-
macions o aspectes cal millorar o adquirir.

I finalment,quan la persona ha fet el procés previ (un
mes i mig de durada), serà el moment de la formació
específica en els àmbits on hi ha més demanda laboral:
l’atenció a les persones i a la llar (un mes i mig, més).

Per això caldrà adquirir els coneixements ne-
cessaris per atendre amb la màxima cura les
persones grans, sobretot aquelles que es troben
en procés de pèrdua de capacitats però que volen
restar a casa tot el temps que sigui possible. La se-
va alimentació, la higiene, la manera de relacio-
nar-s’hi i de conèixer les seves activitats preferi-
des. Sempre, ajudant-la a mantenir al màxim les
seves capacitats. Conèixer com fer la seva mobi-
lització quan ja li cal ajuda. Formació també per fer
petits massatges que contribueixin al seu benes-
tar. En definitiva, formar-se per oferir un servei
amb humanitat i eficient que contribueixi a
mantenir la màxima qualitat possible en la vida
de les persones grans. I també aprendre per saber
acompanyar quan cal en els darrers moments.

Aquest són alguns dels objectius del projecte
Oportunitats que es du a terme en els Tallers de Cà-
ritas a Canovelles i Mollet.

■ Equip Càritas del Vallès 

Terrassa

Pis d’estada temporal per a dones soles o amb fills menors

Des de l’any 2000, Catalunya viu un procés mi-
gratori massiu, caracteritzat per l’arribada de
persones provinents sobretot de l’Amèrica Llati-

na, l’Àfrica i l’Europa de l’Est.
Les dones són sovint les protagonistes del procés

migratori, bàsicament per la possibilitat de trobar feina
en treballs domèstics.

Fa temps que Càritas de Terrassa, fruit de l’aten-
ció majoritària a dones, està orientant el seus ser-
veis a l’acolliment i promoció d’aquest grup social.
Això ha fet que es detectessin situacions de gran
fragilitat en algunes dones, estrangeres principal-
ment, soles i/o amb criatures, a l’hora de poder ac-
cedir a una feina, a un habitatge, a la formació i la
promoció. Aquests són elements necessaris per te-
nir una vida digna. Sovint, les dones pateixen la
pressió dels familiars que han quedat als països
d’origen, o dels propietaris dels pisos o habitacions
de relloguer on elles viuen perquè treballin i apor-
tin la seva col·laboració econòmica, sense tenir en
compte les possibilitats reals d’aconseguir-ho. Les
dones que parlen en llengua estrangera encara
veuen més alentit el seu procés d’inserció.

Per això, Càritas ha cregut que calia fer un pas
més i facilitar l’estada en un habitatge temporal a
dones que presenten una especial vulnerabilitat.
L’objectiu és donar el suport que necessiten per fer
un procés de millora personal que les porti, amb

el temps, cap a l’autonomia i
suficiència.

A qui s’acull en el pis?
S’adreça a quatre grups fa-

miliars: dones soles o mares
soles amb fills menors que
viuen a l’arxiprestat de Terras-
sa i no tenen coberta la neces-
sitat d’allotjament de forma
digna, bé perquè estan en si-
tuació d’amuntegament,o per-
què no poden pagar els preus
actuals, o malviuen en habitacions sense condicions.

El pis d’estada temporal ofereix així una respos-
ta alternativa a aquestes famílies que no disposen
de recursos econòmics ni de xarxa familiar que
les recolzi. Les dones han de tenir el suport d’una
treballadora social de Càritas o dels serveis socials
municipals. Juntament amb la dona, s’elabora un pla
de treball per anar aconseguint avenços de cara
a la seva autonomia.

Es preveu que l’estada mitjana sigui d’un any, però
el màxim d’estada possible serà de dos anys. Prèvia-
ment a la seva entrada al pis, se la convida a co-
nèixer el recurs i se la informa dels drets i deures
que té com a resident. Entre els deures hi ha l’a-
tendre i responsabilitzar-se dels seus fills (en el
cas de famílies).També responsabilitzar-se de man-

tenir netes i ordenades les estances del pis (ha-
bitació, bany, cuina…). Complir els acords que figu-
ren en el contracte signat a l’entrada del pis, a més
de col·laborar per a una bona convivència entre les
diferents persones/famílies, i participar en les reu-
nions de grup que s’estableixin. Entre els drets, des-
taquen: el dret a la seva intimitat i a la no divul-
gació de les dades personals; el dret a considerar
l’establiment residencial on viu com a domicili pro-
pi i el dret a no ser discriminat i a ser tractat
amb el respecte i consideració, entre d’altres.

Un nou projecte que l’equip de Càritas Terras-
sa promou amb la confiança que serà un ajut eficaç
per a les dones soles o amb fills a càrrec.

■ Càritas Arxiprestat de Terrassa 
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Las peores inundaciones de los últimos 80
años en Pakistán arrasaron el pasado verano
casas, puentes, escuelas, centros médicos, in-

fraestructuras y campos de cultivo. Centenares de
miles de personas quedaron en situación de máxi-
ma vulnerabilidad.

Cáritas Pakistán puso en marcha inmediatamen-
te sus mecanismos de ayuda de emergencia y, ante
la magnitud del desastre, recibe el apoyo continua-
do de la red Cáritas.

El programa de ayuda inmediata de la red Cáritas
está dando atención a las necesidades básicas de
250.000 personas durante tres meses, en las provincias de Khiber, Pakhtunk-
khwa, Punjab y Sindh. La prioridad ha sido hacer llegar agua potable, alimentos
y kits de higiene directamente a las víctimas. El coste económico previsto es
de 4.300.000 euros.

Acciones de Cáritas-Pakistán
Con un 20% del territorio paquistaní afectado, el suministro de cualquier ti-

po de asistencia ha sido complicado puesto que miles de personas quedaron
aisladas y muchas áreas sólo son accesibles con embarcaciones o por heli-
cóptero. Además, las posteriores crecidas del río Indo aumentaron la devas-

tación, obligando a la población a desplazarse. Un
problema añadido es el riesgo de contraer enfer-
medades transmitidas por el agua contaminada y los
mosquitos. En este sentido, el compromiso de
Cáritas es también de tratar de proteger la salud
de las personas mediante envío de equipos sanitarios.

Anila J. Gill, directora de Cáritas Pakistán afir-
ma: «El duro golpe que esta catástrofe ha supues-
to proporciona una oportunidad para que el Go-
bierno revise sus políticas de desarrollo. Pakistán
tiene el potencial de recuperar la estabilidad. Una
población de más de 180 millones de personas pue-

de ayudar al país a recuperarse si cada uno de ellos es capaz de responsabili-
zarse de, al menos, una víctima de las inundaciones.»

Cáritas ha trabajado en otras catástrofes en Pakistán. «La mayoría de nues-
tros beneficiarios, dice Anila J. Gill, son familias musulmanas y nunca nos he-
mos enfrentado a ningún problema. Nuestro logotipo puede verse todavía
en el proyecto de viviendas de Cáritas para las víctimas del terremoto que
afectó en 2005 la ciudad de Balakot, en la provincia Pakhtunkhwa de Khyber,
que fue reconstruida.»

Cáritas Pakistán también llevó a cabo una importante labor de ayuda de
emergencia y de rehabilitación durante las crisis del terremoto de Baluchistán
en 2008, los ciclones de Punjab Sur en 2007 y el programa de refugiados af-
ganos que funcionó entre 2001 y 2005. «En el período 2001 a 2003, Cáritas
Pakistán construyó 4 presas y 18 cisternas en Nagarparkar, en el desierto de
Thar. Confío sinceramente que las consecuencias del desastre podrán redu-
cirse mediante la coordinación de esfuerzos» afirma la directora de Cáritas
Pakistán.

La Red Cáritas internacional continúa haciendo un llamamiento a la soli-
daridad para movilizar recursos. La Confederación de Cáritas Española ha en-
viado una donación inicial de 100.000 euros.

Donativos: Cáritas ayuda al Pakistán: 2100-0965-51-0200010269

Cáritas ayuda al Pakistán

Se calcula que entre 15 y 20 millones de personas se han
visto afectadas por las lluvias monzónicas de finales de
julio. La catástrofe ha causado más de 2.000 víctimas
mortales y, meses después, millones de damnificados
continúan dependiendo de la ayuda internacional, todavía
insuficiente, para sobrevivir.
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