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Atesos pels serveis socials

No té cap ingrés

Home casat i amb tres fills menors. Els únics ingressos
provenen de la ferralla i el cartró. Ha exhaurit totes les
prestacions d’atur i són atesos pels serveis socials. L’al-
ternativa més viable és la tramitació d’una renda míni-
ma per poder fer front al pagament del lloguer i els sub-
ministraments. La mare assisteix a un taller laboral
per buscar feina. Es demanen 94,12 euros per a una
despesa de matrícula formativa per al fill. ■ REF. 475

L’exparella no en vol saber res

Mare i fill de 35 anys que viuen amb la pensió de jubi-
lació d’ella. Un cop han pagat el lloguer mensual, han
de fer front a les despeses amb 250 euros. El fill és a
l’atur des de fa tres anys i ha exhaurit les presta-
cions. Tots dos han anat a Càritas per poder compen-
sar la cistella bàsica d’aliments. La mare viu amoïna-
da pel fill, el veu angoixat i no acaba de buscar feina.
Es demanen 64,17 euros per pagar una factura en-
darrerida. ■ REF. 474

Família amb la parella i tres fills menors. La situació
econòmica és molt dolenta. Han exhaurit totes les
prestacions. Els serveis socials tenen tramitada una
renda mínima. El pare està molt motivat per treballar
però la falta de formació especialitzada li impedeix fer
segons quines feines. Es demanen 61,12 euros per a
una despesa de formació per al fill. ■ REF. 471

Una mare angoixada pel fill desocupat

Han exhaurit totes les prestacions

AMB COR I DIGNITAT
Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)

Dona de 30 anys amb un fill menor. La crisi econòmi-
ca i l’abandonament de la seva parella els han portat a
una situació crítica. Rep suport de Càritas. No té cap
ingrés i l’ajuda de Càritas i d’una amiga allunya un fu-
tur que ella no vol viure. És conscient que la formació
pot obrir moltes portes professionals. Es demanen 13
euros per a una despesa formativa. ■ REF. 472

Mare de 48 anys i dues filles menors. Fa feines de nete-
ja sense contracte i ingressa uns mínims insuficients
per a les despeses. Ha exhaurit totes les ajudes i els ser-
veis socials estudien la possibilitat de tramitar una
renda mínima. Sempre havia treballat i està motivada
per trobar feina. L’exparella no passa cap pensió. Es
demanen 53,85 euros per al rebut d’aigua. ■ REF. 476

Dona de 44 anys amb un fill menor i l’home en un altre
país buscant feina. Cobra 300 euros com a treballado-
ra del servei domèstic. El marit va enviant alguna
quantitat. Ella se sent molt sola i la preocupa molt
com van les coses. La família és en un altre país i això
fa que l’enyorança s’apoderi d’ella. Es demanen
138,07 euros per a una factura de llum. ■ REF. 473

Sola i sense recursos
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actuació de Càritas al
Sudan es desenvolupa
en dues zones, les
muntanyes Nuba, al
nord del país, i a Dar-

fur, que el juliol del 2011 es va inde-
penditzar del Sudan, un procés que
no va resoldre els conflictes que viu
la zona des de fa onze anys. El 2003,
amb l’esclat del conflicte bèl·lic, el
país va entrar en una crisi humani-
tària que s’allarga fins avui, amb mi-
lions de damnificats. Darfur està si-
tuat a l’oest del país i està dividit en
tres estats: nord, sud i centre. Els
enfrontaments entre els grups que
volen la independència i el govern de
Khartum no s’han aturat amb el nou
estat, i han obligat dos milions de
persones a fugir de casa seva i con-
vertir-se en desplaçats interns. El
2013 es van produir nous enfronta-
ments tribals, que van deixar un ba-
lanç de 300.000 desplaçats més. Cap
a 3,2 milions de persones reben aju-
da humanitària i més d’un milió es-
tan censats als camps de refugiats.
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El Sudan, atrapats
entre dues guerres
LA POBLACIÓ CIVIL · És l’objectiu dels bombardejos de les forces de Khartum
DESPLAÇATS · Més de tres milions de persones reben ajuda humanitària
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En tots aquests anys Càritas hi
ha estat present. Una aliança d’es-
glésies ecumèniques cristianes sota
la coordinació de Càritas i de l’ACT,
una xarxa internacional d’esglésies
protestants, està liderant la inter-
venció a Darfur. El pla d’emergència
2014 té un pressupost de 7,4 mi-
lions d’euros per oferir una atenció
integral als desplaçats i ajudar les
llars més vulnerables. Vol arribar a
586.000 persones. Càritas espanyo-
la hi treballa des del 2004, amb més
de 3 milions d’euros destinats a mi-
llorar les condicions de vida a la zo-
na. Recentment ha renovat el seu
compromís amb Darfur aprovant
l’enviament d’una partida de
75.000 euros.

A les muntanyes Nuba, un bom-
bardeig del govern de Khartum va
destruir, a començament de maig,
l’únic hospital de la regió, el Mother
of Mercy, que té el suport de Càritas
espanyola i que és l’únic centre sa-
nitari de què disposen unes
150.000 persones.

El 5 de juny del 2011, l’SPLM-N es
va aixecar en armes contra el govern
de Khartum per l’incompliment de

consultes previstes per tal que Kor-
dofan del Sud pogués escollir si con-
tinuava amb la República del Sudan
o s’integrava al nou estat de Sudan
del Sud. La resposta de Khartum ha
consistit en bombardejos que tenen
com a objectiu la població civil, cosa
que ha provocat l’aparició de milers
de nous desplaçats que transiten en-
tre dues guerres, refugiant-se en co-
ves i sense accés a l’aigua, aliments i
serveis sanitaris. El nivell d’emer-
gència a les muntanyes Nuba és mà-
xim, incrementat per les dificultats
de les organitzacions internacionals
per arribar-hi. Entre el 2012 i el
2013 les Càritas espanyoles han
aportat 600.000 euros a la zona,
quantitat que s’acaba d’ampliar amb
l’enviament de 200.000 euros més
que es destinaran a garantir l’assis-
tència humanitària bàsica per a
unes 280.000 persones. Un dels pi-
lars del projecte humanitari és l’hos-
pital Mother of Mercy, que en els
darrers dos anys ha passat de 80 llits
a 290, i que en bona part s’haurà de
reconstruir. A més, ha fet una apor-
tació de 50.000 euros per servei of-
talmològic a les muntanyes Nuba. ■

Imatge d’un camp de refugiats al Sudan del Sud, a la zona de Darfur ■ CARITAS INTERNAQTIONALIS


