
RESSÒ és una publicació 
trimestral de Càritas     

Interparroquial de Mataró

c/ Esplanada, 72
08301 Mataró

Telèfon: 93.790.80.02
Fax: 93.790.82.94

cim@caritasmataro.org
www.caritasmataro.org

 Redacció i edició:
 Laura Cera Brisa

Joan Comella

Maquetació:
J. R. Alonso

Diumenge 8 de maig       
de 2016

Número 47
Quarta Època

      A Càritas Mataró ampliem presència a la xarxes. 
      Ens podeu seguir a Twitter:  @CaritasMataró
      i a Facebook: https://www.facebook.com/caritasmataro

 

UN NOU RESSÒ

Ara fa 29 anys, pel mes de febrer de 1987, es va editar el primer número de Ressò, el butlletí de 
Càritas Interparroquial de Mataró. El butlletí, com tantes altres iniciatives al llarg dels anys, va 
ser impulsat per en Fèlix Feliu, aleshores director de CIM i que en signà la primera editorial. A 
Càritas, la prioritat ha esdevingut sempre l’ajut a la població més desfavorida, abocant-hi tots els re-
cursos i l’energia del voluntariat. Davant d’aquest objectiu, s’han sacrificat totes les altres ini-
ciatives. Per aquesta raó, Ressò ha tingut una publicació irregular, amb lapsus d’aparició en determi-
nades èpoques; ara sortim d’una d’aquestes situacions: després d’uns mesos d’absència, el passat 
febrer vàrem tornar a publicar-lo. La intenció és donar-li continuïtat editant un número cada tres me-
sos, aproximadament. L’equip de Ressò, ens comprometem a fer un esforç per a complir aquest propòsit.  

 ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE C.I.M.

El passat dimecres 20-4-16, en 
els locals del Casal de la Par-
ròquia de Sant Josep, se celebrà 
l’Assemblea General Ordinària de 
Càritas Interparroquial de Mataró 
(C.I.M), sota la presidència del 
director de l’entitat Antoni Vilà. 
Després de la lectura i aprovació 
de l’acte de la darrera assem-
blea, es presentà la memòria de 
l'exercici passat i cada secció o 
àmbit de C.I.M. va informar de 
les activitats desenvolupades, així 
com dels projectes i objectius per 
enguany. També es va presentar 
el balanç del darrer exercici i el 
pressupost pel 2016. Ambdós va-
ren ser aprovats per unanimitat. 

      CALENDARI PREVIST                                        
          D’ACTIVITATS
Activitats previstes fins el terc-
er trimestre de 2016: Concert 
Músics de Casa: 6-5-16; Con-
cert de Primavera: 4-6-16; Nit de 
la Solidaritat: 17-6-16; Mostra 
d’Entitats 18-6-16; Gran Gala 
Lírica del Tenor Josep Fadó per a 
la Residència Torre Llauder: 19-
7-16; Mataró X  Càritas 1-10-16

  XERRADA-TALLER  PER  
A VOLUNTARIS 
El dimarts, 26 d’abril, hi va ha-
ver, a l’Espai Gatassa, una jor-
nada de formació adreçada a vol-
untàries i voluntaris del CIM. La 
senyora Esther Borrego, trebal-
ladora social, fou l’encarregada i 
responsable de conduir i orientar 
la xerrada-taller sobre acollida i 
acompanyament a les persones 
que s’adrecen a Càritas. Explicar 
què és l’acompanyament o, com 
l’anomenava la ponent, la rel-
ació d’ajuda, explicar per a què 
serveix, i els objectius, van ser 
els diferents apartats d’aquesta 
trobada, francament enriqui-
dora per a tots els assistents.

EL PROBLEMA DELS RE-
FUGIATS
Càritas  denuncia i condem-
na la gestió de la crisi de re-
fugiats per part de la UE.
Durant el passat mes de març, 
Càritas Diocesana de Barcelona 
juntament amb d'altres entitats de 
l'església catòlica hem denunciat 
reiteradament el tracte inhumà 
que han rebut els refugiats que 
es trobaven a les fronteres de la 
UE. Aquests refugiats fugen de 
la guerra civil siriana, que de-
sprés de cinc anys de combats 
s'ha cobrat a més de 270.000 víc-
times. Hem rebutjat taxativament 
l'acord de la UE amb Turquia, 
un acord que va en contra dels 
drets humans i dels principis fun-
dacionals de la Unió Europea.
 A l'hora, s'han fet arribar més 
de 33.000 signatures al Minis-
teri d'Afers Exteriors i Coop-
eració en contra de l'acord.

     LA POBRESA INFANTIL
Segon un estudi de Fundació 
Foessa, lligat a Càritas i publicat 
a La Vanguardia, un 80 % dels 
nens pobres viuran a la misèria a 
l'edat adulta.

          OPERACIÓ KILO
Organitzat per Carrefour i el Banc 
dels Aliments, els proppassats 
dies 8 i 9 d’abril es va fer una 
recollida d’aliments anomenada 
“OPERACIÓ KILO”.
Per cada unitat entregada pels 
clients, Carrefour feia la donació 
d’una altra. La suma total que 
rebrà El Banc d'Aliments són 
10.620 Kg. que seran repartits 
entre Càritas Cabrera, Càritas 
Argentona, Càritas Mataró i Es-
glésia Evangelista de Premià. 
Càritas Interparròquial de Mataró, 
vol donar públicament les grà-
cies als Centres Comercials 
Carrefour i als seus clients per 
la seva generositat. També vol 
agrair als seus voluntaris la seva 
disponibilitat i el seu suport.

DEFUNCIÓ DEL SENYOR 
ANGEL CALVO RUBIO
El proppassat 16 d’abril, va morir 
el Sr. Angel Calvo Rubio, a l’edat 
de 95 anys. El senyor Calvo era 
un vetarà voluntari, i un gran 
col•laborador, pioner a CIM. Des-
cansi en pau

ACCIÓ SOLIDÀRIA: “EL 
PALAU SOLIDARI” 
El passat dissabte 16 d’abril, 
l’Associació de Veïns del Palau 
amb el lema El Palau Solidari va 
organitzar un festival benèfic en 
el teatre Monumental, recaptant 
520 Kg. d’aliments a benefici del 
Menjador  Sant Joaquim i de CIM.
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EL DIRECTOR 
HI DIU LA SEVA

Quan estava cercant el tema per aquest article, 
arriba la noticia de que el Govern espanyol vol 
enviar al Tribunal Constitucional un recurs contra 
la Llei del Parlament de Catalunya 24/2015 de 29 
de juliol, coneguda com d’Emergència habitacional 
i pobresa energètica. 
No cal dir que totes les Entitats que treballem 
l’Acció Social lamentem aquest fet i denunciem 
les conseqüències que es derivaran si el Tribunal 
Constitucional suspèn (encara que sigui parcialment) 
aquesta Llei, doncs és l’únic instrument legal del que 
disposem actualment per evitar els desnonaments i 
la posterior pèrdua de l’habitatge.
Al mateix temps, recordem que aquesta Llei 
permet garantir que a cap família en situació de 
vulnerabilitat se li puguin tallar els subministraments 
bàsics (aigua, llum, gas) per tal de garantir així un 
altre dret humà.
Finalment s’ha sabut que el recurs del Govern 
espanyol serà sobre part de la Llei, concretament la 
que obliga a la cessió obligatòria de pisos buits per 
part de bancs, mecanismes de segona oportunitat 
i la necessitat d’oferir lloguer social, entre altres.
Aquests dies diferents Entitats han fet sentir la seva 
veu en contra d’aquesta decisió del Govern espanyol:

LLUITAR PEL DRET A L'HABITATGE
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 “la Taula del Tercer Sector, l’Aliança de la Pobresa 
Energètica, les diferents Càritas Diocesanes de 
Catalunya, la PAH, etc.”  i recorden que l’habitatge 
és un dret humà i per això s’ha de garantir. Aquest 
dret es contempla a la Declaració Universal de 
Drets Humans, a la Carta Social Europea, al Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
a la Constitució Espanyola i al propi Estatut de 
Catalunya.
Des de Càritas Interparroquial de Mataró 
també denunciem amb fermesa aquest recurs 
d’inconstitucionalitat del Govern espanyol en 
funcions i advertim que si aquest recurs prospera, la 
Llei quedaria anul•lada deixant així un buit legislatiu 
i moltes persones i famílies que tenen dificultats per 
mantenir el seu habitatge i els subministraments, 
quedarien  desprotegides.
Penso que la Societat no pot resta callada davant 
aquesta injustícia social i ha de fer sentir la seva veu 
exigint els polítics que entre els seus deures hi ha la 
de garantir els Drets Humans de totes les persones.

Antoni Vilà i Alsina
Director de Càritas Interparroquial de Mataró

www.caritasmataro.org



1466.- Dona separada 
amb un fill amb una dis-
capacitat . Els únics in-
gressos que té la família 
són els de una pensió 
no contributiva de 400€ 
.  Paguen un lloguer de 
350€. Aquest més no 
han pogut pagar el gas i 
la llum i sol•liciten 180€.
1467.- Parel la amb 
dos filles de 7 i 9 anys 
d’edat. El matrimoni té 
uns ingressos de 426€ 
i paguen un lloguer de 
300€. Aquest mes se li 
ha espatllat la rentadora  
. Sol•liciten 250€ per 
comprar una  nova.

1468.- Parella de jubi-
lats de  de 75 i 80 anys 
d’edat. Entre tots dos 
tenen uns ingressos de 
800€ provinents de dos 
pensions de jubilació. 
Aquest mes no han 
pogut pagar el llum per-
què han hagut d’anar a 
fer-se proves mèdiques 
a Barcelona. Sol•liciten 
140€.
1469.- Dona separada 
amb una filla de 9 anys. 
La noia treballava en 
una forneria d’on l’han 
acomiadat aquest mes 
per falta feina. Actual-
ment té tres rebuts de 
subministrament pen-

                                              FINESTRAL DE CÀRITAS
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dents d’aigua, gas i 
llum. Sol•licita 250€.
1470.- Home separat 
amb dos fills de de 9 
i 10 anys. Actualment 
s’ha queda’t a l’atur i 
els únics ingressos que 
té són 600€ i  paga un 
lloguer de 475€ . Aquest 
mes no ha pogut pagar 
el llum . Sol•licita 125€.
1471.- Matrimoni amb 4 
fills menors, ha generat 
un deute de 2 mesos de 
lloguer degut a la man-
ca de feina per part del 
cap de família. Actual-
ment la dona ha trobat 
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feina per poder afrontar 
el lloguer mensual, però 
han de pagar els dos 
mesos pendents per 
tal de no perdre el pis i 
quedar-se sense habi-
tatge. Fan demanda de 
800€
1472.- Senyor gran, 
vidu,  amb una pensió 
mínima amb la qual 
amb prou feines pot 
afrontar les despeses 
mensuals, fa deman-
da de 300€ per poder 
pagar-se la pròtesis 
dental que necessita.

APROPA’T A CÀRITAS

El projecte Apropa’t a Càritas, tracta de fer una tas-
ca de sensibilització entre els escolars de Mataró. 

En els més de dos anys que fa que funciona, ens hem 
trobat, de fet, que més que tasques de sensibilització, que 
les escoles ja fan per elles mateixes en molts casos, hem 
de col•laborar en tasques de voluntariat dels alumnes. 

Per exemple, amb campanyes de recollida de roba o 
aliments que organitzem amb les escoles, que això si, 
es complementen amb xerrades o amb visites escolars 
a les instal•lacions de Càritas, on poden parlar amb els 
voluntaris que s’encarreguen de les diferents tasques. 

O bé partint ja de les pròpies campanyes de sensibilització 
de les escoles entre els seus alumnes, amb nois i noies que 
fan tasques de voluntariat en molts àmbits, ens ajuden en 
feines concretes que per  nosaltres són molt valuoses. 

Un alre exemple és a venda de llapissos que ens van fer al 
Mataró x Càritas, del passat 7 de novembre, la implicació 
d’alumnes del Tecnocampus o de la Fundació Maresme, 
a la mateixa festa amb grups musicals o castellers, o amb 
l’ajut de joves en la selecció d’aliments pel Gran Recapte. 

També el projecte Acompanya un avi, amb el que es-
tudiants fan acompanyament d’avis una hora set-
manal, el que enriqueix tant els avis com els joves. 

Aquest és un projecte que hem iniciat aquest curs i 
que esperem que tingui continuïtat els propers cursos.
I per últim, la col•laboració amb el Centre de Recursos 
pedagògics, depenent del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, i la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Mataró, amb els que hem començat a 
treballar aquest any de cara a estendre el voluntariat en-
tre tota la població de nois i noies d’entre 13 i 15 anys.
És un projecte que per ara només fan experi-
mentalment 5 escoles de Mataró, però que a par-
tir del curs 19/20 es convertirà en obligatori. 

Ens  hem  ofert  per  tenir  voluntaris, en  estades de 10 
hores per a cada alumne en diferents tasques: acompan-
yament de nens a l’espai Sant Pau, a avis a la Residència 
Torre Llauder, fins a col•laborar en el supermercat o el 
rober fent tasques auxiliars ajudant els nostres voluntaris.

Tirem endavant les campanyes de recollida d’aliments, 
que hem ampliat de la tradicional de Nadal, on aquest 
darrer any van participar 24 escoles i vam recollir més de 
5000 kg. de menjar, a una nova campanya, que hem an-
omenat d’estiu, promoguda pel Centre de Recursos i la 
Regidoria, en la que ens hem centrat en la recollida de llet
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Durant la conferència insistia en dos 
col•lectius, la infància i la gent gran, i dos 
àmbits, la feina i l’habitatge. Són els grans 
reptes de Càritas en aquest moment?
Són circumstàncies fruit d’aquesta crisi 
actual. La manca de feina està afectant a 
una part molt important de la població, 
al voltant d’un 23%. I en el cas dels 
joves a més del 40%. Espanya és el país 
de la UE que té més nivell d’atur entre 
els joves. A nivell d’infància i gent gran, 
es veu una feblesa en les polítiques di-
rigides a aquests col•lectius. És una situ-
ació que fa anys que dura i pot canviar.

Quin ha de ser el paper d’entitats com 
Càritas? Es pot fer més del que ja es fa?
Fer més del que es fa no ho sé, però sí 
fer-ho d’una manera diferent, tenint clar 
quin és el paper que hem de jugar. Càritas 
no es pot limitar només a fer assistència, a 
donar. El gran repte que té és ser portadora 
d’esperança i hem de veure com traduïm 
aquesta expressió en el context actual. 

Com es transmet esperança en una conjun-
tura que a vegades supera l’inimaginable?
Hi ha dos nivells. En primer lloc, hem 
d’explicar a la gent que pateix aquesta 
situació tan dura que ells no en són els cul-
pables. Quan una persona perd l’habitatge 
perquè abans ha perdut la feina, i les 
dades parlen per si soles, quina culpa en 
té? Els hem d’alliberar d’aquesta senti-
ment. Per altra banda, hem d’aconseguir 
que aquestes persones puguin millorar les 
seves condicions de vida. No n’hi ha prou 
només amb la paraula. Acompanyem, en-
tenem, comprenem; però no ens movem 
per millorar les seves condicions de vida. 

Situacions i reptes que tenen un nexe 
d’unió: els voluntaris. Són el veritable 

esquelet d’una entitat com Càritas?
I tant! Aquesta aportació d’esperança no la 
pots exigir en un professional. És una acti-
tud que neix del teu interior perquè vius en 
una comunitat on comparteixes una sèrie de 
valors amb els altres. Afortunadament hi ha 
molts treballadors que comparteixen aquests 
valors, però no se’ls pot exigir aquesta 
tasca. En canvi, la persona que opta pel vol-
untariat ho fa des d’una vivència personal. 

Explicava que mai s’ha deixat de tirar en-
davant un projecte per falta de voluntaris.
Hi ha voluntaris de tot tipus. N’hi ha que 
aporten una dedicació puntual i n’hi ha 
que adopten responsabilitats. Voluntaris 
amb qui es pot construir perquè tenen una 
disponibilitat de temps i voluntaris que 
s’afegeixen a allò que està construït. Tots 
són igual de vàlids. A Càritas Diocesana 
de Barcelona en són 2.200 d’orígens molt 
diferents, però amb una missió compartida. 

Exclusió i pobresa. Som conscients del 
seu abast?
Jo penso que no. A més són diferents, encara 
que a vegades s’utilitzin com a sinònims. 
La pobresa és  la mancança de recursos 
econòmics per tirar endavant el teu projecte 
vital. Es pot superar. L’exclusió és diferent. 
Moltes vegades té el seu origen en una 
pobresa econòmica persistent. Quan la per-
sona la constata, demana ajuda i no la rep, 
pensa que el que li passi a ell no li importa 
a ningú i se sent exclòs de la societat. I aquí 
comença el més dur de treballar: la pèrdua 
del sentit vital. Pensar que estàs condemnat 
al fracàs. Les entitats socials hem après a 
suplir les mancances materials i a crear 
entorns de relació; però el que més costa és 
que aquella persona pugui tornar a confiar 
en recuperar la iniciativa sobre la seva vida. 

L.CERA

“EL GRAN REPTE DE CÀRITAS ÉS SER PORTADORA D’ESPERANÇA”

A c a b a r à  a q u e s t a  s i t u a c i ó ?
Els indicadors macroeconòmics milloren, 
però no ho fan els indicadors socials: 
es manté la desigualtat. Augmenta el 
número de famílies sense ingressos i 
ja en són 110.000 a Catalunya, segons 
l’Idescat. Això es tradueix en 210.000 
persones que no tenen cap tipus de recurs, 
ni feina ni prestacions contributives ni 
subsidis. Des que va començar la crisi 
el 2008 fins el 2014 el número de famí-
lies sense ingrés va créixer en 31.000. 

La seva experiència com a economista 
li ofereix una perspectiva més àmplia. 
M’encanta utilitzar els coneixements que 
vaig adquirir a la facultat per gestionar una 
entitat com Càritas i millorar. L’estat del 
benestar en el nostre país mai va estar de-
senvolupat del tot i amb la crisi va haver-hi 
un retrocés important. Hi ha determinades 
polítiques que representen percentatges 
molt baixos respecte el que es fa a la resta 
d’Europa. Polítiques d’accés a l’habitatge, 
de suport a la família, contra l’exclusió... 
S’allunyen de la mitjana europea. Per què 
els responsables no miren les dades i es 
pregunten d’on ve aquesta diferència? 

Com es recullen 70 anys en un llibre?
La idea de la publicació és que Càritas 
ha d’estar al costat d’aquelles persones 
que han passat per l’entitat més enllà 
del moment en què ho van fer. Com a 
conseqüència d’aquesta llarga i dura 
crisi, persones que havien estat ateses i 
que estaven fent camí amb autonomia 
han tornat a necessitar suport. No per-
què hagin fet les coses malament, sinó 
perquè aquesta crisi s’ho han endut tot. 

Salvador Busquets Vila té 58 anys i és director de Càritas Diocesana de Barcelona des de 2014.   Economista de professió, 
ha treballat a l’empresa privada i en entitats socials com Arrels Fundació.

La conferència de la Setmana del Voluntariat del passat mes de desembre va 
anar a càrrec de Salvador Busquets, qui va exposar les claus de l’èxit dels 
voluntaris, aprofitant la recent publicació del llibre “70 vegades 7”, que re-
cull històries de Càritas amb motiu del 70è aniversari de l’entitat. Busquets 
va posar èmfasi en com s’han encarat les dificultats sorgides arran de la crisi 
econòmica des de l’àmbit social. L’equip del Ressò va poder conversar amb ell 
acabat l’acte sobre els reptes més immediats de Càritas. 
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