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Daniel, una història
dura amb final feliç

ANEM X FEINA · Projecte de Càritas de cursos especialitzats de formació laboral per
a persones en risc AIXÒ NO · Quedar-te a casa, desesperat, t’acaba d’enfonsar
Miquel Torns / Pau Lanao
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AMB COR I DIGNITAT
Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)

Sortir de casa
Família nombrosa amb 426 euros mensuals. Cobren
el subsidi d’atur i no tenen cap més ingrés econòmic.
Des dels serveis socials s’està tramitant una renda
mínima. El pare s’està formant per millorar la seva
inserció laboral, la qual cosa li permet sortir de casa i
no quedar-se tancat esperant. Es demanen 15 euros
per a la matrícula de l’escola d’adults. ■ REF. 387
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aniel, veí de Quart, treballava en l’empresa de
construcció familiar
fins que la crisi la va enfonsar. “El meu pare va
cercar feina a fora i jo vaig trobar alguna cosa en negre però no em pagaven i ho vaig deixar. Vaig esgotar
l’atur i llavors em va sortir una feina
de repartidor, durant un any, fins
que es va acabar el contracte. Quan
vaig tramitar l’atur em vaig adonar
que havia cotitzat per un sou de
120 euros i que per tant em corresponien 70 euros d’atur. Amb la parella sense feina i una filla petita el
món em va caure a sobre.”
A causa de la desesperació, en
Daniel va acudir als serveis socials,
que el van ajudar en temes d’alimentació, però de feina no n’hi sortia. Els veïns els van ajudar en
aquells moments difícils i fins i tot
per a l’Ajuntament només té paraules d’agraïment. Li van comentar
que hi havia cursos de formació però això no solucionava el problema,
ja que els deutes s’acumulaven i necessitava ingressos immediats. Va
tramitar l’RMI però va tardar sis
mesos a percebre la prestació. Amb
aquests diners es va poder plantejar
fer cursos de formació. Els serveis
socials el van derivar al Servei
d’Orientació Sociolaboral de Càritas, on li van proposar de participar

No poden pagar la hipoteca
Família amb dos fills menors. No tenen ingressos per
fer front a la hipoteca. L’avi patern, malalt de càncer,
viu amb ells. Fa sis mesos que no tenen cap ingrés i
des de serveis socials s’està tramitant una renda mínima. Un familiar els ajuda a pagar la hipoteca quan
pot. Se’ls fa difícil fer-se càrrec del transport a l’hospital. Es demanen 60 euros per a benzina. ■ REF. 388

Preocupats pel fill que esperen
Parella jove amb un fill en camí. Estan atesos pels
serveis socials i Càritas. No tenen ingressos de cap tipus però l’home a vegades aprofita algunes feines
que li surten. Tots dos estan molt preocupats pel fill i
tenen ansietat. Sobretot ella és qui ho està passant
més malament. Es demanen 123,96 euros per pagar
els rebuts de l’aigua i la llum. ■ REF. 389

L’al·lèrgia surt molt cara

Daniel Reviriego, a la seu d’Ecosol, a Vilablereix, on treballa ■ ARIADNA VILÀ

en el projecte Anem x Feina, que imparteix cursos especialitzats en diferents oficis de 64 hores més 20 de
pràctiques. Gràcies al curs ha aconseguit un contracte de sis mesos a
Ecosol, ampliable fins a tres anys, de
muntador de bicicletes. “Obrir la ne-

vera i veure que no hi tens res és
molt dur. El que no pots fer, però, és
quedar-te a casa i aquests cursos
com a mínim milloren el currículum. Després de dos anys ofegats ara
comencem a respirar. Per dur que sigui, cal no perdre l’esperança.”
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OPINIÓ

Quan sembla que les portes estan tancades

T

La llum, font de maldecaps
Família amb sis fills. Els ingressos provenen d’una
renda mínima, però tot i així tenen problemes, ja que
el lloguer els costa 450 euros. Els rebuts de la llum
són els que més maldecaps porten a la família. Un familiar directe els ajuda de manera puntual a pagar
l’aigua o el gas. Els serveis socials fan seguiment del
cas. Es demanen 138,54 euros per cobrir dos rebuts
de llum endarrerits de l’any 2013. ■ REF. 391

Oscar Cornellà

Formador del taller de bicicletes d’Ecosol
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ot va tant de pressa que sembla
que si no ets els millor en tot ets
un fracassat. Vas treure les millors notes a l’escola, tens el millor
cotxe, has adquirit una posició social i
econòmica envejable? Per gran part
de la població el fracàs és l’aroma que
impregna els seus dies. Quan aquest
fracàs els empeny a buscar ajuda és
quan descobreixen que a Càritas tenen claus per obrir portes que potser

Família amb cinc menors. Tenen uns ingressos mínims que permeten fer front a les despeses bàsiques.
Des de fa un temps, la filla gran ha desenvolupat una
al·lèrgia que l’obliga a vacunar-se diverses vegades a
l’any, però el cost de la vacuna és alt i això vol dir deixar enrere alguna factura, amb tot el que comporta.
Es demanen 158,26 euros per a la vacuna. ■ REF. 390

creien tancades. Des de Càritas es
duen a terme formacions que obren
oportunitats per a gent de tots els
àmbits socials. Són formacions en
què s’ensenya un ofici des de la base.
Atès que cada vegada som més els
que em adoptat la bicicleta, cal que hi
hagi persones ben formades en
aquest camp. És per això que s’ha
creat el “taller” de reparacions de bicicletes, a on es fa un seguiment de la

persona que el rep i a on l’objectiu és
aprendre a ser un bon mecànic de la
bicicleta. Als assistents se’ls obren
noves possibilitats laborals. D’altra
banda, alguns entren a treballar en la
cadena de muntatge de bicicletes de
Càritas. Gràcies a aquesta formació
podem veure i viure el món de la bicicleta com a nova via dins el món laboral o bé per gaudir reparant la nostra
bicicleta, la del veí o les dels amics.

No hi veuen cap sortida
Família amb vuit fills. Fa tres anys el cap de família va
perdre la feina. Estan molt preocupats perquè no veuen cap sortida. El pare ha voltat molt per trobar feina però no hi ha sort. La falta d’una formació bàsica
complica més la incorporació al món laboral. Últimament l’home està fent seguiment en servei d’orientació laboral a Càritas. Es demanen 165,79 euros per a
una factura de llum endarrerida. ■ REF. 392
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