CÀRITAS ANDORRANA

NOTA DE PREMSA

L’any 2021 Càritas Andorrana ha ofert ajuda a un total de 1.539 persones

La pandèmia ha repercutit al benestar
de les famílies en situació de precarietat



El nombre de persones que han obtingut ajuda és un 32% inferior a
l’any anterior per l’estabilització de la pandèmia
S’ha incrementat l’atenció psicològica per solventar les
problemàtiques post pandèmia

Andorra la Vella, X de juny de 2022. Càritas Andorrana va presentar ahir a
l’Assemblea General la memòria anual amb els resultats de l’exercici 2021.
L’estabilització de la pandèmia i la progressiva tornada a la normalitat han fet
disminuir el nombre total de beneficiaris en un total de 1.539, que representen
un 32% menys que en el 2020. Tot i així, a causa dels efectes de la pandèmia
s’ha demanat més ajuda en atenció psicològica, que s’ha vist incrementada en
un 36%, a causa de l’augment de les problemàtiques de salut mental i les
situacions de soledat i angoixa. Pel que fa als recursos destinats als programes
d’acció social, s’han invertit 468.841,68€, xifra lleugerament inferior a la del 2020,
i s’han repartit majoritàriament entre: El Rober (41%), Atenció primària (23%) i el
Banc d’Aliments (22,5%).
L’Assemblea General on es va presentar la memòria, va tenir lloc ahir a la seu
de Càritas Andorrana, i va ser presidida per l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric
Vives, i pel president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora. També va
comptar amb la presència dels membres de les Càrites parroquials, de la
Comissió Permanent i del personal de l’entitat. En paraules del president de la
institució, Amadeu Rocamora, “l’any 2021 vam poder tornar a la “normalitat”, tant
pel que fa al nombre de beneficiaris com per la tornada a la presencialitat de la
majoria dels nostres programes, fet molt important per Càritas per poder donar
servei a les problemàtiques específiques. Tot i així des de Càritas Andorrana
mostrem la nostra preocupació per la repercussió que va tenir la pandèmia en
les famílies en situació de precarietat sobretot en el programa d’atenció primària
i de suport psicològic”.
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Memòria Financera
Pel que fa als recursos invertits en els programes d’Acció social Càritas ha
destinat 468.841,68€ que han permès millorar la situació de les persones ateses,
acompanyar-les i donar-los hi el suport necessari. La gran majoria de les
inversions s’ha destinat a cobrir les necessitats bàsiques dels beneficiaris.

Pel que fa als recursos obtinguts, enguany han estat lleugerament inferiors a
l’any anterior, però tot i això s’ha pogut donar resposta als reptes plantejats a
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.
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Resum de les activitats
L’any 2021 ha seguit estant marcat per la crisi social i econòmica derivada de la
pandèmia de la Covid-19. Tot i així, poc a poc la situació ha anat tornant a la
normalitat, ja sense confinaments i amb la possibilitat de tornar a la presencialitat
dels programes d’acció social.
Seguint el nostre propòsit any rere any des de Càritas Andorrana treballem per
donar una resposta global i integradora que fomenti la dignitat humana i el
respecte envers l’altre. En aquest sentit s’han mantingut programes d’acció
social per a l’any 2021 són els següents:
ATENCIÓ PRIMÀRIA: Es van atendre 340 famílies o 601 persones amb l’objectiu
d’oferir ajuda tant pel que fa a les necessitats bàsiques com són l’alimentació,
l’habitatge, la salut per situacions concretes, com també per aquelles persones
que es troben en situació de precarietat, desarrelament i altres situacions, per
així afavorir la seva autonomia.

SUPORT: Es van atendre 30 persones, 29 de les quals van obtenir ajuda en
suport psicològic i la majoria d’atencions realitzades es van centrar en fer
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acompanyament, escolta genèrica i orientació personal. Aquesta xifra suposa un
augment del 36% respecte l’any anterior.
EL ROBER: Es van recollir 82 tones de roba de segona mà, un 34% més que
l’any anterior. Aquest augment significatiu va ser gràcies als nous acords de
col·laboració amb Pyrénées i Mango per fer la recollida selectiva de materials
tèxtils dels seus establiments. A través de la recollida selectiva de roba a Andorra
es proporciona roba gratuïta o a preus molt reduïts.

EL BANC D’ALIMENTS: El nombre d’usuaris del banc d’Aliments va disminuir un
43% en comparació a l’any anterior, ja que durant el 2020 es va ajudar a un
nombrós grup de treballadors temporers que van quedar bloquejats a Andorra a
l’inici de la pandèmia. Paral·lelament el 2021 es van recollir un 15% més
d’aliments que en l’any anterior.
REFORÇ ESCOLAR: Va haver-hi 7 nens i nenes que es van beneficiar durant
una part del curs escolar de les activitats de reforç en assignatures, esports o
activitats lúdiques.
VOLUNTARIS: el programa de voluntaris de Càritas es va haver de reduir al
mínim per no posar en risc a cap persona de forma innecessària en el context de
la pandèmia. Per aquest motiu només van haver-hi 53 voluntaris. Actualment ja
s’ha tornat a la normalitat.
De manera habitual, Càritas ha tornat a organitzar la campanya de
sensibilització anual als centres escolar amb l’objectiu de seguir promovent la
solidaritat entre els infants i els joves per conscienciar-los de la importància de la
responsabilitat col·lectiva per així desenvolupar una societat més humana i justa
que cuidi i atengui les necessitats dels més vulnerables. S’han fet xerrades a les
escoles, visites dels escolars al Banc d’aliments i les recollides d’aliments i
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productes de primera necessitat. A més també s’ha fet especial atenció a
l’aportació de Càritas al Medi Ambient, a través del projecte del Banc d’Aliments
i del Rober. El lema que s’ha seguit ha estat #sommespoble amb la finalitat
d’ajudar a les persones amb necessitat a través dels diferents programes que
ofereix Càritas. El 2021 s’ha batut un nou rècord de participació sumant-hi tres
escoles més que l’any anterior.
Una altra campanya també consolidada ha estat la campanya de reis,
impulsada per RTVA, Morabanc i amb la col·laboració d’altres estaments de la
societat andorrana. En l’edició del 2021 s’han recaptat 1.088 joguines que s’han
repartit entre 206 beneficiaris per tot Andorra.
Pel que fa al programa de Cooperació Internacional, conjuntament amb la
participació de Càritas parroquial d’Escaldes-Engordany, s’ha finalitzat i
completat el projecte “Creando oportunidades” que té per objectiu facilitar la
reinserció laboral de persones vulnerables a Bogotà a través del projecte de
producció i comercialització de pa. A més, Càritas Andorrana també ha pogut
rebre la visita d’un grup de missioners, una vegada es va normalitzar la situació
per la pandèmia, que han compartit la seva visió de la Covid-19 viscuda en
alguns països en vies de desenvolupament.
Per últim també volem destacar l’impuls que Càritas Andorrana ha donat a la
comunicació per facilitar així l’accés de les seves accions als ciutadans. Durant
aquest any s’han dut a terme dos projectes que han servit per adaptar la imatge
al context actual: la creació d’una nova web més visual, intuïtiva i pràctica i la
realització d’una campanya de captació de donacions a través de la nova
plataforma de pagament online inclosa en la web.

Per a més informació:
Pampliega & Associats. Tel. 759 044. info@pampliegaassociats.ad
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