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EL WEB DE CÀRITAS MATARÓ
Conscients de la importància que té en la societat actual la comunicació, Càritas Mataró (C.I.M.), 
estem fent un esforç per a tenir, per mitjà de les xarxes socials (web, twitter i facebook) una 
comunicació extensa, puntual i ràpida del dia a dia de la nostra entitat i del pols de la soci-
etat en els àmbits on treballem les entitats socials. Amb el Ressò, oferim un resum del dia a 
dia de Càritas, amb una informació reposada i matisada pel mitja escrit tradicional. Pensem 
que és correcte fer-ho així, però, com dèiem abans, cal un fluix diari del pols vital de l’Entitat 
per mitjans moderns: cal estar presents en tot moment amb l’actualitat. Un grup de profes-
sionals que treballen desinteressadament i la bona actitud d’uns quants esforçats voluntaris/
es, permet que elements, com per exemple el web, funcionin d’un temps ençà amb gran eficà-
cia. Per aquesta raó, ens permetem de recomanar-vos els nostres mitjans digitals, en especial 
el WEB (www.caritasmataro.org) on trobareu ampliada totes les noticies que ens afecten. 

Vídeo pels 50 anys de la 
fundació de C.I.M.

Aquest 2018 es compleixen 50 
anys de la fundació de Càritas 
Interparroquial de Mataró. Amb 
aquest motiu, un grup de volun-
taris i professionals han elaborat 
un vídeo que condensa l’evolució 
de Càritas Mataró en aquest mig 
segle. El vídeo serà presentat en 
el Teatre Monumental de Mataró el 
27 d’abril, en un acte institucional. 
Qui ho desitgi, després podrà ad-

quirir un CD amb el vídeo.

Acte institucional en el 
Teatre Monumental

El proper 27 d’abril, se celebrarà un 
acte institucional en el Teatre Mon-
umental amb motiu del 50è aniver-
sari de la fundació de Càritas In-
terparroquial de Mataró (C.I.M). Es 
projectarà un vídeo i després dels 
parlaments s’oferirà un concert pel 
Cor Juvenil Rodamón amb la direc-
ció de GlòriaPrats. L’acte és obert 
a tothom, però cal tenir en compte 
que les places són limitades.

100 maresmencs troben 
feina amb el projecte 
“Feina amb cor”.

Pobresa i exclusió no són impedi-
ments per trobar una feina:  Feina 
amb Cor, projecte de formació i 
inserció sociolaboral de Càritas Di-
ocesana de Barcelona, insereix a 
3.000 persones al mercat laboral 
tot i les condicions de vulnerabili-
tat dels aturats de llarga durada, 
els joves i els majors de 45 anys. El 
70% de les persones que han par-
ticipan a Feina amb Cor han trobat 
feina, xifra que demostra que crear 
oportunitats laborals per a les per-
sones en risc d’exclusió és només 
una qüestió de voluntat. 

Càritas Diocesana de Barcelona 
demana als poders públics que no 
abandonin l’objectiu de la plena 
ocupació. 

Les prestacions d’atur vigents són 
absolutament insuficients i no ar-
riben a totes les persones que les 
necessiten. 
El 85% de les persones ateses a 
Feina amb Cor no cobraven cap 
prestació.

Resum col•lectes del 2017

Durant l’any passat, de les 
tradicionals col•lectes per 
Càritas a les set parròquies 
de Mataró, es varen recap-
tar 3.381 €; cal afegir-hi 810 
€ de l’Ermita de Santa Rita i 
2.061,39 € de l’Ermita de St. 
Miquel de Mata; de diferents 
escoles de Mataró s’han rebut 
1.909,16 €. Sumades totes 
aquestes xifres dóna un resul-
tat de 8.161, 55 €.  

Per altra banda, dels diferents 
actes organitzats pel CIM 
(Músics de Casa, Concert de 
Primavera, Mataró X Càritas, 
Conferència Teresa Forcades 
i Concert de Nadal) els assis-
tents han fet una aportació to-
tal de 7.685, 15 €, que fa pujar 
les aportacions voluntàries re-
budes a: 15.846,70 €. 

Un profund agraïment a tots en 
nom dels nostres beneficiaris!

Operació quilo (Un quilo 
per cada quilo)

La Fundació Carrefour i el Banc 
d'Aliments, han organitzat la Op-
eració Quilo 2018, pels propers 
dies 6 i 7 d'abril en els Hipermer-
cats Carrefour. Els voluntaris de 
Càritas Interparróquial de Mataró, 
donaran el suport als Centres Co-
mercials Carrefour de Cabrera de 
Mar i Santa Susana. Per cada Kg. 
d'aliments que rebem de donació, 
Carrefour ens en lliurarà un altre. 
Sens dubte, serà una oportunitat 
per poder ajudar als més necessi-
tats del nostre entorn.

Entrevista de premsa al 
nostre director.

En el diari EL PUNT AVUI del prop-
passat 27 de gener, va publicar un 
extensa entrevista al director de 
CIM, Sr. Antoni Vilà,que ocupava 
tota la contraportada del diari. 
El Sr. Vilà, va repassar l’actualitat 
del moment de Càritas i l’entorn 
social en el que es compleixen els 
50 anys de la creació de CIM. En 
aquest context, va fer una con-
tundent i significativa afirmació: 
“La millora de l’economia no està 
arribant a la gent que és pobra”.
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EL DIRECTOR 
HI DIU LA SEVA

Si senyors; estem d’aniversari. Enguany fa 50 anys que 
va ser fundada Càritas Interparroquial de Mataró (C.I.M.). 
Es va acordar la seva creació, concretament,  el 20 de 
setembre de 1968.
  
S’aconseguí gràcies a l’acord dels mossens que aleshores 
estaven al front de les diferents parròquies de la Ciu-
tat, atenent el suggeriment de Càritas Diocesana i amb 
l’objectiu d’unificar la tasca que ja s’estava fent a nivell de 
cada parròquia.

Coincidia amb els anys en que arribava molta gent immi-
grada del sud d’Espanya. 

Diguem, de passada, que aquesta  gent ens van ajudar 
a fer créixer  la Ciutat no sols demogràficament, si no i 
també, econòmicament.

Hi havia però moltes mancances a nivell d’estructures i 
d’organització. I en un principi el treball de C.I.M. va anar 
dirigit principalment a donar suport a la seva creació i aju-
dar als diferents moviments veïnals que s’anaven formant.

No parlaré aquí de tots els actes programats amb motiu 
d’aquest aniversari,  però vull anunciar l’acte Institucional 
d’agraïment a tothom que ens ha ajudat en el decurs 
d’aquests 50 anys. 

Serà el divendres 27 d’abril a les 8 del vespre al Teatre 
Monumental. 

Quan vàrem fer els 40 anys, es va editar un DVD en el 
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que s’explica amb detall l’evolució dels 40 anys.  Voldria 
ara doncs, fixar-me en el camí que C.I.M. ha fet en els 
darrers 10 anys. La nostra actuació ha estat marcada per 
una crisi econòmica llarga i dura que ha deixat fora del 
camí a molta gent. 

 Durant aquest temps, hem anat evolucionant en funció de 
les diferents demandes i/o necessitats que anàvem detec-
tant, sempre amb l’objectiu de minimitzar danys.

Ara però,  arribats als 50 anys, és un bon moment per 
reflexionar del què estem fent i com hem d’actuar a partir 
d’ara.  

Càritas, fidel a l’origen del seu nom, manifesta el seu 
amor als altres ajudant a les persones que ho necessiten, 
a descobrir i desenvolupar les possibilitats que tenen com 
a éssers humans. 

La nostra missió és acollir les persones que es troben en 
situació de risc de pobresa i exclusió social, acompanyant-les 
en el seu procés de promoció i desenvolupament integral. 

En una paraula, treballar conjuntament tot el nucli familiar 
per detectar millor les causes de la seva situació i prevenir-
ne els efectes.

Feliç aniversari per a tothom.

Antoni Vilà i Alsina
Director de Càritas Interparroquial de Mataró.

www.caritasmataro.org

Els orígens de Càritas

Amb motiu del 45è aniversari de la fundació de Càritas 
Interparroquial de Mataró (1968-2013), vàrem recordar 
la nostra història. Crec que és un exercici saludable tenir 
present d’on venim, per a tenir clar on estem i on volem 
anar. De la mateixa manera em sembla bo, gairebé diria 
necessari, recordar què som, fent-ne una reflexió positiva 
de present i de futur. Ens pot ajudar a reafirmar el nostre 
compromís amb el més necessitats. 

Càritas va ser creada el 1897, a Colònia pel clergue catòlic 
alemany Lorenz Werthmann. 

Avui, Caritas Internationalis aplega 165 organitzacions 
nacionals. A l’estat espanyol, tot i que l’Església es va 
mobilitzar després de la guerra civil espanyola —anys 
1940— amb diferents organitzacions eclesials per ajudar 
als milers de ciutadans que patien gravíssimes mancances, 

Càritas no és constitueix fins el 1957.  

Al marge de les dades cronològiques de la història, em 
sembla fonamental recordar els objectius fundacionals de 
Càritas: lluita contra la pobresa, l’exclusió, la intolerància 
i la discriminació.

Segurament les dues primeres situacions (pobresa i 
exclusió) moltes vegades són conseqüència de les altres 
dues (intolerància i discriminació). Cal doncs estar atents i 
combatre-les totes quatre amb la mateixa decisió.

Potser caldria afegir que  no ens podem permetre d’oblidar 
ni un sol dia aquests quatre objectius, si volem que la tasca 
de C.I.M. com a organització i la nostra personal com a 
voluntaris, sigui profitosa. 

Joan Comellas

Publicat el 17-6-2015 a www.caritasmataro.org



1546 – Persona sola 
amb un una pensió 
de 400€ fa demanda 
d’ajut per pagar-se 
una pròtesis dental 
l’import de la qual és 
de 300€.
1547- Matrimoni amb 
3 fills i ingressos mínim 
fa demanda de 550€ 
per deute de submin-
istraments. Degut a 
que es van quedar 
sense feina i van estar 
uns mesos sense co-
brar res han generat 
aquest deute el qual 
no poden fer front amb 
els ingressos actuals 
de 430€.
1548 – Matrimoni jove 
amb domicili a  Mataró, 
fan demanda de 102€ 

per poder comprar una  
T-Mes de 3 zones ja 
que el marit ha trobat 
feina a BCN i no té 
diners per comprar-la 
fins que cobri a final 
de mes.
1549 – Família mono-
parental amb 2 fills en 
edat escolar fa deman-
da de 90€ per pagar 
dues factura d’aigua a 
les quals no han pogut 
fer front ja que no-
més troba feines es-
poràdiques de neteja 
sense contracte.
1550 – Senyor gran 
d’edat avançada fa 
demanda de 200€ per 
comprar unes ulleres, 
degut a que les que 
tenia se li van trencar 
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degut a un accident i 
no disposa d’ingressos 
suficients per fer front 
aquesta despesa ex-
tra.
1551 – Noi jove sense 
família ni ingressos, 
fa demanda de 200€ 
per pagar un més 
d’habitació aquests 
dies de més fred ja que 
la resta de l’any sol 
viure al carrer.
1552 – Matrimoni jove 
amb un fill de tant sols 
mesos, fa demanda de 
450€ per pagar un més 
de lloguer per tal de 
que no els facin fora.
1553 – Noia soltera 
que viu en un pis de 
lloguer fa demanda 
d’una factura de llum 
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de 89€. No va poder 
fer front aquesta fac-
tura perquè els seus 
ingressos són mínims 
i va estar de baixa un 
parell de mesos.
1554 – Matrimoni amb 
5 fills fan demanda de 
150€ per comprar una 
nevera, ja que la que 
tenien s’ha espatllat i 
actualment no tenen 
cap.
1555 – Matrimoni sense 
fills actualment a l’atur 
i amb ingressos mínims 
amb els quals nomes 
poden pagar el lloguer 
en curs, fan  demanda 
de 420€ per pagar un 
deute de subministra-
ments i evitar així el 
tancament d’aquests.
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- Vostè ha estat mai voluntària?
 
Sí, vaig col•laborar més de deu anys 
al grup de joves de la parròquia de 
St. Pere Claver com a monitora i 
com a responsable, tant a l’esplai de 
cap de setmana com a les colònies 
i campaments d’estiu; a Boston 
vaig treballar amb les persones 
immigrades ajudant-les a evitar 
desnonaments; i també vaig fer la 
formació de bombera voluntària, 
tot i que mai no m’ha calgut anar a 
apagar cap foc.

- Quina és la seva relació amb 
el voluntariat?

Des que vaig entrar al Monestir 
de Sant Benet, ara fa vint anys, la 
meva relació amb les persones que 
fan voluntariat és bàsicament la 
d’acollir alguns grups quan vénen al 
monestir i la de fer xerrades quan 
m’ho demanen. 

- L'amor és un requisit indis-
pensable per ser voluntari?

Per ser-ho de forma que et realitzi 
com a persona hi ha dues coses 
indispensables: l’amor i la llibertat. 
El voluntariat en principi sempre ho 
és de lliure, el seu nom indica que 
es fa perquè es vol, perquè es té la 
voluntat de fer-lo, cosa que no està 
renyida amb el compromís. 
L’amor no sempre hi és, pot ser que 
es faci un voluntariat, per exemple, 
per quedar bé o perquè s’està 
avorrit. De vegades es comença 
per un motiu egoista però, encara 
que sigui així, no passa res, perquè 

sovint la dinàmica del voluntariat 
et comença a afectar i comences 
a desenvolupar lligams que ja 
no estan centrats només en tu, 
comences a valorar, a estimar, les 
persones amb qui treballes i a les 
que ajudes per elles mateixes i 
no en funció dels teus interessos 
o necessitats. El voluntariat és en 
aquest sentit una veritable escola 
del viure.

- L'atenció i la generositat 
són valors inherents al volun-
tariat? N'hi ha d'altres?

Sí, n’hi ha un que és fonamental: 
la constància. Es pot fer un volun-
tariat d’un dia, és cert, o fins i tot 
d’una hora, però l’experiència del 
voluntariat no seria possible sense 
que algunes persones, de fet la 
majoria de les que hi participen, 
es comprometin a ser-hi de forma 
regular. 
Sempre hi ha persones que fan 
de pal de paller i sort en tenen 
les altres! Les persones poden ser 
ateses de manera puntual, però 
allà on el voluntariat desplega el 
seu potencial més gran és en la 
feina continuada en el temps, en 
la feina arrelada al barri, en els 
contactes que s’estableixen amb 
les persones i en els recursos que 
poc a poc es van posant en marxa. 
És una veritable obra d’art. 
Un altre valor és l’esperit crític: 
no és indispensable per a ser 
voluntari, però l’he trobat molt 
afinat en moltes persones que fan 
voluntariats de llarga durada. 
És la millor manera de conèixer un 

L. CERA

Entrevista a Teresa Forcades i Vila 2a part             

problema des de dins i d’adonar-te 
de fins a quin punt la veritat oficial 
moltes vegades queda molt lluny 
de la realitat.

- Els voluntaris poden aportar 
moltes coses a altres per-
sones, però quines recompens-
es poden rebre ells?

Quan el voluntariat es fa de forma 
lliure i amorosa, es rep sempre més 
del que es dóna. 
Et pots cansar molt, això sí, però el 
que reps és l’oportunitat de realit-
zar-te com a persona i els lligams 
que es creen entre els voluntaris i 
també amb els qui en reben l’ajut 
poden ser una de les amistats més 
bones i duradores. 

- En el camp de la política, al-
menys a casa nostra, ja fa anys 
que veiem com els voluntaris 
han anat guanyant pes. Havia 
passat anteriorment? 

El grau d’activació política que vivim 
a Catalunya des que el Tribunal Con-
stitucional va tombar la sentència 
de l’Estatut és excepcional. 
Els historiadors ens han de dir si 
hi ha hagut abans un moviment 
semblant, però potser tots els movi-
ments d’alliberament nacional ho 
han estat. 
El que és extraordinari del movi-
ment català no són els voluntaris 
sinó el caràcter cívic, democràtic i 
pacífic del moviment.

Us oferim la segona part de la conversa amb Teresa 
Forcades, protagonista de l’última conferència de la 
Setmana del Voluntariat. 

En aquesta ocasió, reflexiona al voltant de la figura 
del voluntari i ens explica la seva relació amb el vol-
untariat.

“L’amor i la llibertat són indispensables per ser voluntari”
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