Temps de canvis

Enguany farà 49 anys de la formació de Càritas Interparroquial de Mataró. Des dels seus inicis fins
avui el C.I.M ha fet una tasca socials importantíssima i en molts aspectes diríem que imprescindible. La tasca social i solidaria de Càritas Mataró ha evolucionat amb el temps abordant els temes
socials més complexos: infància, formació, integració, tercera edat, impuls a altres entitats socials,
divulgació, etc. També les necessitats han fet un salt qualitatiu per la magnitud dels trasbalsos
econòmics moderns i per l’arribada d’emigrants i refugiats amb una problemàtica singular. Cal
modernizar-se i actualitzar els mecanismes d’ajut i en aquest sentit C.I.M. ha iniciat un camí de
renovació necessari per a continuar essent una eina eficaç contra la marginació i a favor de la dignitat de tots els ciutadans. Com exemples més significatius cal esmentar la creació del nou centre de
distribució d’aliments i l’ampliació de mitjans de tots tipus, amb especial insistència en la formació.
Visita de l’alcalde David Bote al
Centre de Formació Sant Pau de
Càritas
El passat 17 de gener, el Centre
de Formació Sant Pau de Càritas Interparroquial de Mataró,
va rebre la visita d’una comissió
de l’Ajuntament presidida per
l’alcalde de Mataró, David Bote.
L’alcalde anava acompanyat de
la regidora de Benestar Social,
Isabel Martínez. El director de
Càritas i voluntaris del Centre
atengueren les autoritats municipals que varen rebre l’explicació
de les activitats de Sant Pau per
part de les Educadores Socials
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Residència Gent Gran “Torre
Llauder”
Bones perspectives per a la
Residència per a Gent Gran de
Càritas, “Torre Llauder”. És
ben a prop una ampliació de les
instal•lacions. Aquesta ampliació repercutirà directament en
la comoditat dels residents i una
sensible millora dels serveis en
general.
Projecte d’ajuda a la infància
amb el suport de BANKIA
El passat dimecres 8 de març
2017, Càritas Interparroquial de
Mataró, va rebre de la entitat
Bankia, 4.600 euros, de suport
pel seu “PROJECTE D’AJUDA
A LA INFANCIA” destinats a
nenes i nens amb risc d’ exclusió
social. L’ aportació de Bankia
s’ emmarca en el seu programa
“Red Solidaria”.

Les seves oficines recolzen un
projecte social proper, l’escullen
a primers d’any i es acceptat
si assoleixen els objectius de
negoci en el conjunt de l’ exercici. L’ any 2016, un total de
245 projectes varen rebre suport
econòmic per més de 1,4 milions
d’ euros, gràcies al programa
del banc i es va afavorir a més
de 74.980 persones a nivell de
País. C.I.M i BANKIA, posaran en marxa la continuació del
“PROJECTE D’AJUDA A LA
INFANCIA” per aquest 2017.
Assemblea de Càritas Interparroquial de Mataró. Antoni Vilàha estat reelegit director per
dos anys més.
Es varen donar diverses informacions d’interès. Com a temes
més destacats s’informà de la
propera posada en marxa del
centre de distribució d’aliments
el dia 15 de desembre. També
es procedí a l’elecció del nou
director de Càritas Mataró; només hi havia la candidatura presentada pel Consell Executiu de
l’Antoni Vilà, donat que no hi
havia més candidats. Els assistents donaren el vot a favor de
l’Antoni Vilà de forma molt majoritària. Antoni Vilà, doncs, dirigirà l’entitat els propers dos anys.
Mataró X Càritas 2016

El dissabte 1 d’octubre es va celebrar
a la Pl. de Santa Anna el "MATARO
X CARITAS". Càritas Mataró va
intentar mostrar amb una petita exposició de fotos la tasca diària per
ajudar a la població més desafavorida. Hi varen haver activitats

des de les 11 h. fins a les 21 h.:
actuacions musicals, arrossada,
coca... Tot plegat amb una gran
participació ciutadana i al final es
va d’esdevenir una pluja de solidaritat. Mataró es va abocar amb
Càritas. Una vegada més es

demostra el caràcter solidari de la
nostra Ciutat. Molt orgullosos i
agraïts!

Campanyes, activitats i
col·laboracions.
Al llarg del que va de curs 201617, C.IM. ha rebut l’ajut i solidaritat de particulars i entitats mataronines de tot tipus: esportives,
educatives, culturals, cíviques,
organitzacions religioses, etc. La
col•laboració ha arribat des de
moltes perspectives, sens dubte,
però, la més freqüent ha estat en
la recollida d’aliments. Igualment,
la col•laboració d’artistes que han
actuat en multitud de concerts i espectacles pro-Càritas ha restat en
nombre importantissim i el públic,
la societat en general ha respost
molt positivament. Això són recursos que van directament a la gent
desfavorida, però també significa
una càrrega de moral pels voluntaris/es que treballen a Càritas.

Antoni Vilà

EL DIRECTOR
HI DIU LA SEVA

CENTRE DE SUPORT ALMENTARI L’ENTORN

El 15 de desembre passat es va inaugurar oficialment
aquest nou Centre que neix amb la voluntat de
centralitzar en un sol espai el repartiment de productes
alimentaris a les famílies que, per circumstàncies
diverses, es troben en situació de vulnerabilitat o
d’exclusió social.
L’objectiu general del projecte és el d’optimitzar i
racionalitzar els recursos humans i materials públics i
privats disponibles a la ciutat, destinats a la distribució
d’aliments per tal d’oferir un servei digne i equitatiu a
les famílies tot i respectant la interculturalitat.
És un model innovador i de gestió conjunta perquè es
basa en un acord de col•laboració entre l’Ajuntament
de Mataró, Càritas Interparroquial de Mataró i Creu
Roja Mataró; essent el primer qui es fa càrrec del
lloguer, serveis i manteniment del local, i les entitats
Càritas Mataró i Creu Roja Mataró qui gestionen el seu
funcionament amb el suport del Banc dels Aliments.
L’ENTORN està dissenyat com un espai tipus
supermercat o autoservei, on els aliments son exposats
en les diferents prestatgeries i tenen un valor en punts.
Les persones beneficiàries recorren les prestatgeries

d’aliments i afegeixen al seu “carro de compra”
els aliments que volen, fins a sumar el màxim de
punts que tenen assignats.L’assignació de punts per
família ve determinada per les treballadores socials
de Càritas i dels Serveis Socials de l’Ajuntament que
han fet la valoració.
No puc obviar el fer una menció a la important
tasca dels 90 voluntaris que treballen en el Centre,
donat que sense el seu esforç i col•laboració no seria
possible atendre les prop de 2.000 famílies que hi
son derivades cada mes.
I per últim aprofito per fer una crida a tothom que
disposi de temps lliure i el vulgui oferir com a
voluntari a l’ENTORN, que no ho dubti i es posi en
contacte amb nosaltres al telèfon 93.790.8002.

El 2016 varen entrar més de 300.000 quilos d’aliments

Resum de les col•lectes parroquials el 2016

Entrades totals d’aliments:
BANC DELS ALIMENTS:
201.194
Comunitat Europea – Excedents Serma

Sant Pau i Sant Simó			
L’Esperança				
Sant Josep
Santa Maria		
		
Sagrada Família
Maria Auxiliadora
Santa Anna		
Sant Mioquel de Mata

300 €
880 €
1.057 €
896 €
268 €
1.125 €
1.500 €
2.019 €

TOTAL COL•LECTES

7.645 €

GRAN RECAPTE		
50.500
COMPRES DE CÀRITAS		
13.818
DONATIUS DIVERSOS		
27.025
CAMPANYES			
Operació quilo – Cap nen sense
Bigoti – Festa Primavera – Campanya
d’estiu – La fam no fa vacances –
Jornada de solidaritat – MataróXCàritas
Nadal – Altres
12.588
SUPERMERCATS		
15.044
QUILOS TOTALS			

Antoni Vilà i Alsina
Director de Càritas Interparroquial de Mataró

320.169

www.caritasmataro.org
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NOTÍCIES

L’ENTORN

Com recull en el seu editorial el Director de C.I.M., Antoni Vilà, la creació de l’ens L’ENTORN per a la distribució d’aliments a la gent amb greus carències de Mataró,
ha restat la gran noticia del darrer exercici. Aquest servei, com ha quedat palès, és una col•laboració entre el
C.I.M., CREU ROJA i l’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

Càritas respon de la gestió de tota la logística: magatzems i
transports.
Està dissenyat com un supermercat o autoservei, els aliments
estan exposats i tenen un valor en punts. Es beneficiaris recorren les prestatgeries i afegeixen al seu “carro de compra” els
aliments que volen, fins a sumar el màxim de punts que tenen
assignats i sense sobrepassar un màxim establert d’unitats per
producte.L’assignació de punts per família ve determinada per
les treballadores socials de Càritas i dels Serveis Socials de
l’Ajuntament que han fet la valoració, fonamentalment pel
nombre de membres de la unitat familiar i, en alguns casos,
per la gravetat de la necessitat social detectada. Se’ls fa una
programació de 4 mesos, acabat aquest període cal renovarho; poden anar a l’Entorn una vegada al mes. Una vegada a
l’Entorn, després rebre l’acolliment te a la recepció, on confirmen el nombre de punts assignats, el beneficiari és acompanyat, i ajudat, en tot moment per un dels 90 voluntaris que
fan servei desinteressat en el centre. Els aliments es reben del
Banc d’Aliments, aportacions de particulars i de les recaptacions que fan Càritas i Creu Roja. Es calcula que es distribuiran 660 tones a l’any.

Com funciona l’Entorn, centre de distribució d’aliments?
Constituït gràcies a un acord entre Càritas (C.I.M),l’ Assemblea
Local de Creu Roja i l’Ajuntament de Mataró, està ubicat en el
carrer Méndez Nuñez en locals que havia llogat en el seu dia
Càritas i que ara són a càrrec de l’Ajuntament.
La gestió és a càrrec de Càritas i Creu Roja i la distribució dels
aliments el dilluns i dimecres en té cura Creu Roja i dimarts i
dijous Càritas (C.I.M.).

FINESTRAL DE CÀRITAS
1499.-Noia que ha trobat una feina a BCN fa
demanda de 99,60€ per
comprar una T-mes de 3
zones per poder viatjar
a Barcelona i no perdre
la feina, un cop cobri el
primer sou ja es podrà fer
càrrec de les seves despeses per desplaçament

1501.-Parella amb tres
fills de 10, 15 i 18 anys
que s’han quedat a l’ atur.
Aquest més no han pogut
pagar el lloguersol•liciten
550€.

1502 .- Dona separada
amb una filla de 8 anys.
La muller treballa fent
neteges i guanya 600€
1500.- Família jove sense mensuals. Sol•licita 130€
fills, fa demanda de 500€ per comprar unes ulleres a
per pagar el lloguer del la seva filla.
mes de gener, els han
acomiadat de la feina de 1506- Parella amb tres
manera improcedent i no fills de 10, 15 i 18 anys
han cobrat res.
que s’han queda’ t al
atur. Aquest més no han

Els números de compte son:

pogut pagar el lloguer,
sol•liciten 550€.
1509- Dona separada amb
una filla de cinc anys hos1507- Dona separada amb pitalitzada a Barcelona.
una filla de 8 anys. La Sol•licita targeta de transmuller treballa fent ne- port mensual de 99,60€.
teges i guanya 600€ mensuals. Sol•licita 130€ per 1510- Família nombrosa
comprar unes ulleres a la amb 5 fills menors, no
sevafilla.
disposen de cap ingrés
mensual i tenen un deute
1508- Parella de jubilats de 600€ de subminisde 70 i 75 anys. Aquest traments. Fan demanda
més han hagut d’anar al d’aquest deute per tal de
Hospital en diverses oca- que no li tallin la llum.
sions i per aquest motiu no
han pogut pagar els subministraments, sol•liciten
170€.

ES75 2100 0287 3102 0012 1130 (La Caixa)
ES82 2038 6697 7560 0006 0073 (Bankia)
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“ E N T R E V I S TA A R E B E C A V I R S E D A "
Rebeca Virseda del Caz va néixer a Segòvia fa 31 anys. Actualment viu
a Barcelona, però es considera ciutadana del món. Va estudiar Filosofia i Història de l’Art a la Universidad Autónoma de Madrid i a Viena.
A més, té un màster en Comerç i Relacions Internacionals i s’està especialitzant en Conflictes Polítics i Armats. A nivell laboral té experiència en logística, en comerç internacional i en el món humanitari. Ha
treballat per Metges Sense Fronteres a l’Índia, la República Centreafricana i la República Democràtica del Congo. Va ser la protagonista
de la conferència de la Setmana del Voluntariat del passat desembre.

“COMPARTIM L’ESPERIT D’ENTREGA I EL COMPROMÍS AMB ELS ALTRES”
El nom ja parla per si mateix,
però quin és l’esperit deMSF
(Metge Sense Fronteres)?

un compromís amb les poblacions a les

només moments específics. En general

que assistim. Totes aquelles persones

hi ha molta pressió perquè els reptes són

que es plantegen formar part de MSF

enormes. A vegades els mitjans amb els

han de tenir en compte que la feina so-

que hem de treballar són molt rudimen-

Som una organització mèdica-humanitària

bre el terreny és molt exigent pel que fa

taris i quan veus tota la feina que queda

que proporciona ajuda mèdica a pobla-

a hores i qualitat. La flexibilitat és una

per fer és molt fàcil desanimar-se i tornar

cions que es troben en situacions crítiques,

qualitat molt necessària per treballar en

a casa. En canvi, quan allò pel que estàs

on la seva salut o les seves vides estan en

contextos tan complicats i canviants. A

treballat tant surt endavant, t’adones

perill. Aquesta ajuda es proporciona sense

més, cal saber-se adaptar a treballar en

que el que estàs fent val la pena i saps

cap tipus de discriminació per raça, sexe,

equips molt diversos i amb les poblacions

que no hauries d’estar a cap altre lloc.

religió, ideologia política ni qualsevol

a les que assistim, amb les que freqüent-

altre aspecte. A més, MSF intenta donar

ment hi ha moltes diferències culturals.

testimoni del que succeeix a cada lloc
en el que intervé per tal que altres actors
tinguin en compte les causes que estan
generant la crisi en qüestió i es donin

Quantes persones dediquen
el seu temps a MSF i de quins
camps professionals provenen?

els primers passos per solucionar-la.

En quines zones actueu i en
quin tipus de casos us centreu?

Què és el que empeny a “allistarse” al vostre equip? L’aspecte
humà, el professional...?
Hi ha diferents motivacions. Cadascú de
nosaltres porta una història darrere. En

Actualment existeixen uns 2.800 trebal-

general crec que és la responsabilitat que

ladors internacionals i prop de 31.000

tenim cadascú de nosaltres per cuidar dels

professionals contractats localment. A

altres i, sobretot, d’aquells que es troben

més, hi ha una gran quantitat de voluntaris

en situacions precàries i no tenen mitjans.

MSF ofereixla seva ajuda a poblacions

que participen en activitats de recaptació

en situació precària i a víctimes de

de fons i altres esdeveniments per donar

catàstrofes d’origen natural o humà i

visibilitat a MSF. Quant als professionals,

de conflictes armats. És a dir, allà on

hi trobem evidentment personal sanitari

una població veu la seva salut o la seva

com metges, infermers, anestesistes,

supervivència amenaçades i, en especial,

auxiliars, psicòlegs, llevadores, nutricion-

quan no rep cap assistència. Ara mateix

istes, farmacèutics... També hi ha altres

En el cas de MSF Espanya, el 90%

els projectes de MSF atenen a víctimes

professionals dedicats a l’administració

dels ingressos provenen de donacions

de conflictes armats, víctimes de malal-

dels recursos humans, les finances i molts

privades. Gent que decideix donar

ties endèmiques i epidèmiques com per

altres que s’encarreguen que el personal

diners de manera regular o esporàdica

exemple el VIH, la malària, el còlera o

sanitari i tot l’equip disposi de tot allò

per tal que puguemfer la nostra feina.

la tuberculosi, i a víctimes de violència

necessari per fer la seva feina. De manera

L’altre 10% són fons públics proce-

social excloses de l’atenció sanitària com

puntual es necessiten altres professionals

dents d’algunes institucions. Pel que

la violència sexual o minories ètniques.

com periodistes, advocats o antropòlegs.

fa a les despeses, el 84% s’inverteix en

Les ONG es caracteritzen per
no tenir ànim de lucre. En el
vostre cas, com gestioneu els viatges, els sous, els medicaments...?

operacions medicinals i de testimoni en

Calen unes condicions o característiques específiques
per formar part de MSF?

És una feina dura? Què s’amaga
darrere de l’aurèola d’aventura que
sol acompanyar aquestes tasques?

No existeix un únic perfil, però tots

És una feina molt exigent. El que es veu

compartim un mateix esperit d’entrega i

a les fotos i els cartells publicitaris són
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el terreny i l’altre 16% de les despeses
estan dedicades a tasques administratives i de suport, com la captació de fons.

L.CERA

