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30 anys de la Residèn-
cia “Torre Llauder de 

Càritas”

El passat  jul iol  es  varen 
complir 30 anys de la in-
auguració de la Residència 
Torre Llauder de Càritas. 

L’arribada a la vellesa amb pen-
sions mínimes, quan les situa-
cions familiars són poc favorables 
o hi ha manca de recursos i in-
suficients residències públiques, 
sempre ha estat un problema. 

Ara  també ho és, però   ja  fa 
trenta anys i tot ha cambiat molt, 
les necessitats son més grans. 

Fou llavors que un grup de per-
sones vinculades a Càritas de 
Mataró, un cop plantejada la situ-
ació i després de diversos estudis 
externs, varen prendre la decisió 
de crear una petita Residència en 
la qual els avis i àvies pogues-
sin accedir-hi malgrat  la seva 
situació econòmica i familiar. 

Així començà la Residència Torre 
Llauder amb uns pisos cedits 
per l’Ajuntament de Mataró i 
amb la decidida col•laboració 
d e  C à r i t a s  d e  M a t a r ó .  

2015:  un any de gran dinamisme

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

El proppassat 2015 a resultat un exercici de canvis importants i de gran activitat. 
Per un costat, la dinàmica social ha obligat a restar atents a les moltes situacions precàries generades per una crisi que 
no cessa i que segueix estan al carrer malgrat les dades macroeconòmiques que sembla presenten un signe optimista. 
Càritas ha treballat en tots els fronts on s’ha presentat la necessitat; hem procurat estar al dia en els camps de la detecció 
de problemes i a la recerca de solucions; també hem procurat millorar el nostre sistema de comunicació i hem desplegat 
un ampli ventall d’activitats obertes de tot tipus (concerts, campanyes, mostres, participació, etc.) conscienciant a la 
societat, explicant que fem i per què, alhora que palesem la necessitat de recursos per a seguir una tasca d’ajut, encara 
necessària, vers la població menys afavorida. 
Així mateix, s’han buscat solucions a problemes molt complexos: un exemple és la col•laboració i participació en el 
gran centre de Distribució d’Aliments que enguany es posarà en marxa.

Les obres de les instal•lacions, 
ubicades al carrer Mendez 
Núñez, ja estan en marxa i es 
preveu que el centre entri en 
funcionament el mes d’abril. 

El seu funcionament facilitarà 
la gestió de les grans quanti-
tats d’aliments de Creu Roja 
i Càritas Mataró i requerirà 
un gran nombre de voluntaris. 

NOU CENTRE DE 
DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTS

El nou centre de reparti-
ment d’aliments solidaris de 
Mataró unificarà la distribu-
ció que es fa a tota la ciutat 
en un sol punt neuràlgic.

COL•LABORACIÓ DE 
SANT MIQUEL DE MATA

L’ermita de Sant Miquel de 
Mata destina periòdicament a 
Càritas Mataró,  una part dels 
donatius que recull durant les 
eucaristies que celebra cada 
diumenge. 
Des de l’entitat volem expres-
sar un fort agraïment al suport 
que ens fan arribar i que permet 
que tirem endavant la tasca 
d’ajut cap a aquells que més ho 
necessiten.                                            

Donem les gràcies a tots els que 
participen d’una manera o altre 
al sosteniment de la Residència. 
Agraïm d’una manera espe-
cial a tots els voluntaris que 
aporten el seu temps i ajuda. 

També als professionals que 
hi treballen així com les per-
sones que, amb els apadrina-
ments, els donatius i llegat aju-
den econòmicament; així hem 
aconseguit celebrar 30 anys. 
Confiem en consolidar i incre-
mentar aquestes aportacions 
(cada vegada més necessàries) 
i poder continuar aquest tre-
ball tan necessari per la gent 
gran que ha de refiar-se’n 
per a tenir una vellesa digna.

Confiem que aquest projecte 
de centralització esdevingui un 
gran suport per a la nostra enti-
tat per tal de poder cobrir les ne-
cessitats més urgents del nostre 
entorn i continuar amb la nostra 
tasca de lluita contra la pobresa. 
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EL DIRECTOR 
HI DIU LA SEVA

Constatem que, malgrat les notícies que diuen 
que la recessió s’acaba, la crisi continua. Segueix 
havent-hi un nombre molt alt de persones excloses 
i empobrides entre nosaltres i,  potser, el més 
alarmant és la cronicitat de les seves necessitats.

La millora de les xifres macroeconòmiques i la seva 
difusió pels mitjans de comunicació amaguen el 
creixement i la cronicitat de la pobresa. No se’n 
parla gaire però a Càritas, igual que un gran nombre 
d’entitats socials que lluitem contra la pobresa, ho 
veiem cada dia.

A més, el fet de trobar feina ara no assegura 
un mínim de qualitat de vida, a causa de la 
precarierització de l’àmbit salarial, que fa que 
tot i estar treballant algun membre de la família, 
aquesta continuï necessitant ajuda. L’augment de 
treballadors pobres és un aspecte molt significatiu 
que dia a dia va en augment.

Les variables i formes en què es manifesten la 
pobresa i l’exclusió social són variades i moltes 
vegades complexes, però una de les que més 
ens preocupa és la pobresa infantil. Experimentar 
la pobresa durant la infància té conseqüències 
negatives que perduren tota la vida. Els nens i nenes 
afectats per la pobresa no tenen temps d’espera.

LLUITAR CONTRA L’EXCLUSIÓ 
S O C I A L  D E  L ’ I N F A N T
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És per això que a Càritas Mataró ja fa temps que 
treballem per evitar la seva exclusió social. Així, 
dins el programa d’ajut a la infància que prioritza 
cobrir les seves necessitats més bàsiques, a 30 de 
setembre ja hi portàvem destinats 58.500€ entre 
beques de menjador, material i llibres, colònies, 
extraescolars, casals, serveis de farmàcia, dentista, 
òptica, etc., i continuen creixent les demandes.

Lluitar perquè l’ infant no pateixi les greus 
conseqüències de les situacions d’extrema precarietat 
que l’envolten és un deure de tots, i un deure urgent.
Faig una crida a tothom, des d’aquí, perquè prengui 
consciència d’aquesta situació i actuï  en consciència.
 
Demano, a tothom que pugui, que vulgui ajudar-nos 
en aquesta tasca i col•labori amb nosaltres fent-se 
soci de Càritas Mataró o per mitjà d’una aportació 
econòmica. Recordin que fent-ho poden beneficiar-
se dels avantatges fiscals.

Antoni Vilà i Alsina
Director de Càritas Interparroquial de Mataró

Resum d’entrades d’aliments 2015

PROCEDÈNCIA                                     TOTAL QUILOS
 
BANC D’ALIMENTS                               183.046
-Comunitat Europea – Excedents 
  i Serma (Generalitat)

COMPRES DIRECTES DE CÀRITAS                       5.040

DONATIUS DIVERSOS                      20.219

CAMPANYES                         6.354
-Operació Quilo Carrefour – Cap nen sense
  bigoti La Caixa – Festa de Primavera CA Laietània
  Caminada X Càritas – Donem la llauna a la fam
  Jornades de solidaritat

GRAN RECAPTE 2015                      55.562

CAMPANYA NADAL                                       6.850

SUPERMERCATS                              21.975 kg  + 14.794 €
-Caprabo – Alcampo – Lidel

TOTAL GENERAL        299.046 kg  +  14.794 €

RESUM  COL•LECTES  2015
PARRÒQUIES
Sant Josep    1.722 €
Sant Pau i Sant Simó       510 €
La Esperança              1.475 €
Montserrat       400 €
Santa Maria       972 €
Sagrada Família                              394 €
Maria Auxiliadora   1.370 €
Santa Anna              1.700 €
Sant Miquel de Mata  2.947 €

TOTAL ANY                              11.490 € 



1451.- Dona separada 
amb 2 fills de 5 i 8 anys. 
Percep 350€ per fer ne-
teges i el marit li passa 
250€ per manutenció. 
Aquest mes no ha pogut 
pagar la factura de la 
llum. Demana l’import 
d’aquesta, 135€.
1452.- Parella de ju-
bilats de 76 i 80 anys, 
amb una pensió baixa. 
Han tingut despeses 
extraordinàries per ha-
ver d’anar al metge i 
s’han gastat gran part 
del mes de pensió. Han 
adquirit un deute de 
lloguer d’aquest mes. 

Demanen 350€ per 
pagar-lo. 
1453.- Dona separada 
amb 3fills de 12, 15 i 
17 anys. Fins fa poc 
treballava en un forn 
de pa que va haver de 
tancar. Està cobrant 
una prestació d’atur de 
700€ i paga un lloguer 
de 380€. Té un deute de 
subministraments que 
no pot cobrir. Demana 
un ajut de 235€. 
1454.- Parella de mit-
jana edat amb 2 fills 
de 21 i 18 anys. Fa 
dos anys que no tenen 

                                              FINESTRAL DE CÀRITAS
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NOTÍCIES

feina. L’home trebal-
lava a la construcció 
i ara no troba feina. 
Donada la precària situ-
ació econòmica que 
tenen no poden pagar 
els subministraments. 
Sol•liciten 150€.
1455- Dona separada 
amb filla de 6 anys. Tre-
ballava en una botiga 
de roba que va tancar 
i es va quedar sense 
feina. Actualment rep el 
subsidi d’atur de 426€ 
i no arriba a final de 
mes. Sol•licita 250€ 
per acabar de pagar el 
lloguer.
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1456.-Parella amb 2 
fills de 8 i 9 anys d’edat. 
Al marit li han detectat 
un càncer. 
El matrimoni té uns in-
gressos de 750€ d’una 
pensió d’incapacitat 
permanent i paguen un 
lloguer de 400€.
Aquest mes l’home 
ha hagut  d ’anar a  
l’hospital molts cops i 
comprar medicaments 
molt cars.
 No han pogut pagar 
el lloguer. Sol•liciten 
400€.

ACTUALITAT DE L’ÀREA DE FORMACIÓ

Des que el centre Sant Pau es va incorporar al CIM, 
ara farà quatre anys, el seu paper dins l’estructura 
de Càritas s’ha anat consolidant i especialitzant en 
la formació de les persones que més ho necessiten. 
En aquest procés cal que tinguem present que, mal-
grat que seguim parlant del centre Sant Pau, l’àrea 
de formació inclou dos centres de treball o desenvo-
lupament, el de Sant Pau, que és el motor del pro-
jecte, i el centre del carrer Montcada on també s’hi 
fan classes de llengua per a persones nouvingudes. 
A Sant Pau hi podem trobar tot un seguit de projectes 
de formació, que van des de tallers de perruqueria, 
de cuina, de neteja o de llar en general, fins a, tam-
bé tallers, d’electricitat, d’informàtica i d’orientació 
laboral, tots ells adreçats a persones adultes amb ga-
nes de formar-se per poder tenir més oportunitats en 
la seva vida. Però també hi tenim altres activitats, ad-
reçades a gent més jove, que intenten complementar 
la seva educació i que coneixem amb el títol de reforç 
educatiu. I tot això a més de les classes de llengua.
Cal fer especial esment de dues novetats im

portants que s’han produït aquests darrers anys. D’una 
banda, en el projecte de llengua, hem signat un con-
veni amb el Consorci per la Normalització Lingüísti-
ca, que ens permet impartir cursos de nivell inicial i 
donar els corresponents certificats oficials a tots els 
alumnes que els superen. La importància d’aquests 
certificats rau en el fet que són acreditatius, oficial-
ment, del coneixement de la llengua per la renovació 
de papers de residència. També, dins del mateix 
projecte, hem entrat en col•laboració amb l’escola 
d’adults de Can Noè per poder-hi derivar alumnes, 
que ja tenen una comprensió suficient de la llen-
gua, i així integrar-los en el sistema educatiu reglat.
D’altra banda, aquest curs presentem una novetat, i 
és que hem arrencat, en col•laboració amb el gremi 
d’hostaleria i turisme de Mataró i Maresme, un pro-
jecte formatiu consistent en un curs d’ajudant de 
cuina, amb la intenció de proporcionar, ja que aquest 
és el nucli central de tota la nostra feina, més possi-
bilitats laborals a tots els participants en el projecte. 
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Un de ls  p rob lemes  més 
greus de Càri tas  Mataró 
é s  l a  m a n c a  d e  s o c i s . 

Quants en té avui dia?
Tres-cents, molt pocs per una 
població com Mataró. Cal una 
campanya d’impacte com la 
que es va fer per Torre Llauder. 
Hi havia una manca d’ajuda a 
la residència i es va crear el 
projecte d’apadrinar un avi. 
La crida va tenir molt èxit. 

La xifra de socis té repercus-
sió en el dia a dia de l’entitat?
Hi ha una gran necessitat que 
va en augment. Aquesta és la 
situació actual. Ens movem 
molt per obtenir ingressos, però 
en aquest moment no en tenim 
prou amb subvencions. Els 
ciutadans de Mataró estan con-
scienciats, donen molts aliments 
i mola roba. Tot i així, necess-
item més aportacions de socis. 
Per això és essencial un es-
tricte control dels recursos. 
Ha d’haver-hi un equilibri entre 
ingressos i despeses per tal de 
no desviar-nos. És una respon-
sabilitat important que em van 
adjudicar per la meva experièn-
cia en el món de la banca. 

Com va arribar a Càritas?
El tresorer que tenien es va po-
sar malalt i en Fèlix Feliu i en 
Paco Pérez em van encomanar 

la feina relacionada directa-
ment amb xecs i factures. Amb 
el temps he anat assumint més 
autonomia i noves tasques. 

S ’ e n c a r r e g a  s o l  d e 
l a  p a r t  f i n a n c e r a ?
Sóc el responsable de recursos 
financers, però durant la setmana 
hi ha voluntàries que de manera 
contínua s’encarreguen dels 
comptes bancaris i les factures. 

S i  c o m p a re m  l a  s i t u -
ac ió  actual  de  Càr i tas 
amb quan hi va entrar...
Ha canviat molt. Les ajudes don-
ades per Càritas han augmentat, 
per exemple les de menjadors 
o material escolar, però no és 
suficient pel context que vivim. 

L’any passat celebràvem els 
30 anys de Torre Llauder. 
El cas de la residència és ex-
cepcional. No rep cap subven-
ció de la Generalitat, física-
ment és possible pels pisos 
que l’Ajuntament de Mataró 
va cedir a Càritas i es manté 
gràcies a les aportacions dels 
padrins, que paguen una quota 
mensual. Un projecte que va co-
mençar molt bé però, malaura-
dament, no ha anat en augment. 

Van començar una cam-
p a n y a  p e r  b u s c a r  l a 
col•laboració d’empreses.

L.CERA

“QUANT MÉS DÓNES, MÉS TENS”

En vam visitar una desena 
i en vam captar un parell. 
Costa perquè tothom ha es-
tat  tocat d’alguna mane-
ra  aques t s  ú l t ims  anys . 

Això es veu reflectit en el 
perfil de les persones que 
a c u d e i x e n  a  C à r i t a s ?
La situació econòmica haequi-
parat els perfils en general. 
Per exemple, al Centre Sant 
Pau hi ha hagut una evolució 
i actualment el 48% de les 
persones ateses són autòc-
tones, mentre el 52% són immi-
grants. Una diferència mínima. 

En termes generals, què 
creu que es podria millorar?
Estaria bé poder augmentar el 
nombre de socis col·laboradors.

Vostè està acostumat a as-
sumir responsabilitats de 
gran dimensió. Quines sen-
sacions li provoca fer-ho en 
una entitat com Càritas?
Satisfacció personal. Quant 
més dónes, més tens,i això et 
fa sentir bé. Hi ha una frase 
de la Victòria Molins que ho 
resumeix molt bé: “No faig 
coses per ser feliç, sinó que 
sóc feliç perquè faig coses”. 

Miquel Carbonell Teixidó té 77 anys i és fill de Mataró. Casat, té 
tres fills i cinc néts. La seva vida laboral es concentra a Caixa 
Laietana, on va treballar-hi, sent Director de l’Oficina Central 
i cap de zona, fins el 1999, any en què es va jubilar. Ha estat 
vicepresident del Centre Atlètic Laietània durant 25 anys. Actual-
ment és el responsable de recursos financers de Càritas


