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Entrevista a Salvador Busquets 

Director de Càritas Diocesana de Barcelona 

 

Aquest mes entrevistem a Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, entitat de 

l’Església que acompanya les persones que viuen situacions de pobresa, caminant amb elles amb la triple 

missió de denunciar, anunciar i transformar la societat. L’any 2014 ha atès a 24.000 persones. 

 

 

Quins elements destacaria de la trajectòria 

de Càritas a favor de la inclusió social a la 

ciutat? 

El que més em sorprèn, i que voldria posar en 

valor, és com Càritas ha sabut detectar noves 

necessitats, reflexionar sobre el que es necessitava 

en cada moment i posar en marxa programes i 

facilitar processos per donar-hi resposta, arribant a 

barris molt diversos de la ciutat. Per exemple, ja fa 

quatre anys que, es va posar en marxa una 

comissió ad hoc per donar resposta a l’increment 

dels casos de pèrdues de l’habitatge; d’aquí va 

sortir un servei de mediació de l’habitatge amb els 

bancs. O també, quan es va detectar l’agreujament 

de la pobresa infantil, es va crear una comissió 

amb especialistes que va donar lloc al projecte 

PAIDOS, a través del qual, amb la col·laboració de 

diverses administracions locals, es dona un suport 

integral a aquelles famílies amb fills menors de 6 

anys que ho necessiten.  

Quins són els principals reptes que té 

plantejats l’entitat actualment? 

Hi ha un repte permanent, que és la millora de la 

intervenció social. El repte consisteix en que, a 

partir de la nostra pròpia activitat i experiència, i 

del que s’està fent en altres llocs, puguem explicar 

que hi ha altres maneres de fer les coses i fer 

propostes més adequades al moment actual per tal 

de treure el patiment a les famílies i aportar-los-hi 

una mica d’esperança.  

Quin paper juguen les persones voluntàries 

a la vostra entitat i quin valor afegit aporta 

el compromís social de la ciutadania a la 

ciutat? 

Els voluntaris i voluntàries són persones 

compromeses que ofereixen la seva disponibilitat a 

una organització que treballa per un col·lectiu 

determinat i d’una manera organitzada, 

demostrant una actitud i posant-se a disposició de 

les necessitats d’altres persones. Aporten una 

manera diferent de situar-se al costat de les 

persones i famílies que pateixen situacions difícils, 

complementant el coneixement i l’expertesa que 

aporta el personal tècnic de l’entitat. La seva 

aportació és molt important en el context actual; 

les persones que atenem estan molt cansades i 

necessiten sentir que al seu costat hi ha persones 

que continuen creient en elles. La manera en la 

que t’acostes a una persona és el més important, i 

és la que té més capacitat transformadora. 

Quins són els col·lectius de població que 

presenten majors necessitats socials a la 

ciutat? Com ha canviat el perfil de persones 



en situació de pobresa o exclusió social a la 

ciutat? 

Les famílies amb fills petits o famílies 

“monomarentals” –només un 1% de les famílies 

monoparentals que venen a l’entitat tenen la 

presència del pare- són la majoria de col·lectius 

que atenem des de la institució i les que presenten 

més necessitats socials. En aquest sentit, sí que hi 

ha hagut un canvi en relació al perfil que s’atenia 

abans, perquè moltes d’aquestes famílies amb fills 

eren de classe humil treballadora, a les quals els hi 

costa molt entendre perquè estan en aquesta 

situació, ja que ha estat el resultat d’un procés 

originat per la pèrdua de la feina. 

Quins creu que són els punts forts de la 

nostra ciutat per fer front a la situació 

actual? 

En primer lloc, la solidaritat de la ciutadania i la 

seva voluntat d’ajudar. En segon lloc, el treball en 

xarxa i la importància del teixit social a la ciutat. La 

presència de xarxes, com les de l’Acord Ciutadà, 

un instrument que ajuda a posar en contacte a 

diferents entitats socials agrupades per àmbits per 

treballar conjuntament. I finalment, el fet que 

Barcelona és una ciutat molt dinàmica on la gent 

s’organitza fàcilment.  

Càritas forma part del Consell de Govern de 

l’Acord i participa activament a 6 Xarxes 

d’Acció. Com valoreu vosaltres la seva 

trajectòria i treball conjunt realitzat? 

Crec que hi ha una barreja de dues realitats: la 

possibilitat de col·laborar directament amb alguns 

temes i el potencial de col·laboració que pot 

arribar a oferir el treball en xarxa. Hi ha 

consciència de que encara es pot arribar més lluny 

treballant conjuntament. Quan veiem potencial vol 

dir que hi ha possibilitat de sortida i això als 

professionals d’intervenció social ens motiva molt. 

Des de l’Acord Ciutadà s’està impulsant el 

Projecte Tractor “Barcelona Garantia Social”, 

amb l’objectiu de treballar per garantir a les 

persones o famílies de la ciutat la cobertura 

de les principals necessitats bàsiques o vitals 

en relació al dret a l’alimentació i a una 

temperatura adequada per al seu habitatge 

o accés als subministraments bàsics. Quin 

aspectes considera que caldria millorar 

conjuntament per cobrir les necessitats 

alimentàries de la ciutadania? Com podem 

avançar en la dignificació de l’ajut? 

Per una banda els Bancs d’aliments fan un paper 

molt important donant sortida als excedents i fent-

los arribar a les entitats que ho distribueixen entre 

les persones que ho necessiten. D’altra banda, en 

el dia a dia, hi ha les persones que venen a buscar 

aliments a diversos llocs de distribució. Aquelles 

famílies que no poden accedir als aliments són 

famílies empobrides. En aquest sentit, el millor que 

es podria fer és garantir una política d’ingressos 

mínims destinats a atendre les necessitats 

bàsiques de les famílies (alimentació, productes 

d’higiene i de la llar, subministraments bàsics, etc.) 

i cobrir les situacions de carència fruit de la manca 

de feina i l’esgotament de les prestacions. Si no és 

possible, la targeta moneder pot ser una 

alternativa. A través d’aquesta targeta es realitzen 

transferències econòmiques a les famílies amb la 

garantia de que es puguin utilitzar només amb 

equipaments que distribueixin aliments. Aquesta 

targeta facilita molt la gestió perquè permet fer un 

seguiment, arribant a un major nivell de confiança 

amb les persones ateses. Aquesta iniciativa 

s’hauria d’articular en el si de les famílies com un 

instrument molt adequat per a dignificar l’ajut. 

Per acabar, quin missatge li agradaria 

compartir amb la resta d'entitats i 

organitzacions de l'Acord? 

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva ha 

sigut capaç d’agrupar per àmbits a entitats molt 

diverses que s’uneixen per donar la millor resposta 

amb la plena consciència que tots tenim de que els 

seus recursos són insuficients. És un bon exemple 

de l’actitud amb que s’ha d’afrontar aquesta crisi i 

les entitats i xarxes que treballen conjuntament en 

el marc de l’Acord ho estan fent molt bé. La 

manera en la que les entitats socials s’estan 

relacionant entre elles, és la manera en la que 

atenen a les persones. 


