Nota de premsa:

La desigualtat social esdevé estructural
Càritas confirma que la recuperació econòmica no
arriba a totes les famílies i el mercat laboral no
assegura unes condicions de vida dignes.
Càritas diocesana de Tarragona, en la presentació de la seva memòria
d’activitats 2017, constata que la pobresa i la desigualtat no segueixen la
mateixa dinàmica que la reducció de l’atur. Durant l’any 2017, el nombre de
persones beneficiades amb la seva actuació ha estat de 18.058, xifra
pràcticament coincident amb la de l’any anterior, una data que demostra que
la desigualtat social s’ha cronificat a la nostra societat.
En aquests anys posteriors a la crisi econòmica, alguns dels indicadors
socioeconòmics, com la taxa d’atur o el producte interior brut estan millorant
de manera clara i inequívoca. Però també constatem que, per la major part de
la població, aquesta millora no és suficient per retornar a les condicions de
vida que tenien abans de la crisi. La recuperació ha millorat les condicions de
vida d’alguns sectors de persones, però malauradament moltes famílies
segueixen atrapades en situacions quotidianes de precarietat, especialment
les llars en situació de vulnerabilitat.
La recuperació econòmica no afecta per igual a tota la població. Les famílies
que abans de la crisi patien condicions de vulnerabilitat, i que van patir amb
més rigor la recessió econòmica, l’atur i les retallades de les polítiques socials,
són precisament les menys afavorides pel canvi positiu del cicle econòmic.
Més enllà de la millora dels indicadors econòmics, hi ha una realitat d’exclusió
social de persones i famílies, que coneix bé Càritas, però que no respon als
canvis conjunturals sinó a l’actual model socioeconòmic per avançar cap a una
societat més inclusiva i generadora d’oportunitats. Des de l’experiència del
treball diari que Càritas desenvolupa al costat de les persones vulnerables, en
l’àmbit de totes les diòcesis de l’Estat espanyol, constatem 4 fets:

1. La recuperació no està arribant a totes les famílies.
2. La desigualtat esdevé estructural.
3. El mercat laboral roman tancat per a moltes persones.
4. Treballar no assegura unes condicions de vida dignes. La precarietat
configura un model de vida.
Síntesi de la Memòria 2017
 Les necessitats més punyents
Tot i que la sensació general és que anem superant la crisi, aquesta ha deixat
una situació de gran precarietat per a molts col·lectius.
El perfil majoritari de les persones que atenem a Càritas és de dona, de
mitjana edat, que viu en parella i que té fills, bé espanyola o magrebina, amb
estudis primaris, amb possibilitat de treballar però sense feina i un nivell
d’ingressos baix que prové, fonamentalment de pensions no contributives.
La manca de feina i les feines mal retribuïdes es troben entre les principals
causes de la pobresa actual.

 La resposta de Càritas diocesana de Tarragona
Amb un total de 1591 voluntaris actius i 38 tècnics contractats, hem fet
72.944 atencions al llarg de l’any 2017 als diferents projectes de les Càritas de
tota la diòcesi. Això significa que hem atès repetidament a 5.628 persones
diferents que fan que el total de persones beneficiades sigui de 18.058 (ja
que formen part de la mateixa família o llar que la persona atesa).
El programa de formació i ocupació de Càritas diocesana de Tarragona, que ha
rebut suport de la Generalitat, La Caixa i el Banc de Santander, vol contribuir a
pal·liar aquesta necessitat. A través d’una atenció personalitzada per escollir
el millor itinerari sociolaboral, de la formació en capacitats i competències i
de la intermediació laboral, on posem en contacte les famílies o empreses
que necessiten contractar amb les persones que busquen feina. Hem atès 902
persones en aquest projecte.

 Els reptes de futur
* Implantar el projecte de reforç per a l’adquisició de capacitats, habilitats i
competències bàsiques amb tot una sèrie de tallers d’empoderament entre
els quals es troben els d’Habilitats personals per fer front a les dificultats
econòmiques o Com llegir les factures de llum, aigua i gas.
* Hem d’anar incrementant els aspectes més promocionals de la nostra
Càritas i anar traslladant a les administracions públiques els programes
d’assistencialitat bàsica com per exemple la distribució del menjar.

 Programes diocesans prioritaris.
Durant l’any 2018 Càritas Diocesana de Tarragona vol incidir de forma
prioritària, encara que no única, en els següents 4 programes d’atenció a les
persones i famílies vulnerables o en risc d’exclusió social:
1. Acollida i acompanyament.
2. Adquisició de competències, habilitats i capacitats per a la inserció
laboral.
3. Atenció a les persones grans.
4. Migració i refugiats.

Campanya Caritat 2018
“El teu compromís millora el món”
Volem transmetre tot allò que desitgem viure:
 De forma compromesa amb les realitats del nostre barri, poble o ciutat.
 A contracorrent i en molts casos assumint riscos.
 No col·laborant amb un model de societat que basa els seus valors en el
poder i els diners.
 Denunciant les situacions on els drets de les persones són vulnerables.
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