L’actualitat de Càritas Interparroquial de Mataró d’aquests darrers
tres mesos té una vessant clarament positiva i optimista, com
és el funcionament del centre de
distribució d’aliments “L’Entorn”;
segurament un dels projectes
més importants, ambiciosos i arriscats que CIM ha portat a terme
en els darrers temps. També hem
de considerar una bona noticia la
bona feina del dia a dia que de
forma callada es fa des dels dife
rents àmbits de Càritas, com per
Es multiplica per cinc la quantitat d’aliments distribuïts
El Centre de Suport Alimentari
“L’ENTORN”, aconsegueix multiplicar per cinc la quantitat d’aliments
solidaris que distribueix la ciutat
en nomes sis mesos. Si habitualment des de Càritas i Creu Roja es
repartien 120.000 quilos d’aliments
cada any, amb el nou centre
logístic, L’ENTORN, la xifra ha arribat als 600.000 quilos. Aquest
centre, impulsat per Càritas Interparroquial de Mataró, Creu Roja i
l’Ajuntament, va començar a funcionar el desembre passat repartint aliments solidaris a les famílies
que, per circumstàncies diverses,
es troben en situació de vulnerabilitat. El centre atén un 4 % de la població de Mataró. Aquestes xifres
demostren l’eficàcia del projecte.

Diumenge 17 de setembre
de 2017
Número 49
Quarta Època
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
www.facebook.com/
caritasmataro
Twitter: @CaritasMataro
Redacció i edició:
Laura Cera Brisa
Joan Comellas
Maquetació:
J. R. Alonso

ACTUALITAT

exemple a la Residència per
a Gent Gran de Torre Llauder, l’atenció social, la formació
d’adults i acompanyament a infants i adolescents en el Centre
Sant Pau de CIM, etc. Per damunt
de tot, però, la millor noticia que
composa l’actualitat és la solidaritat que seguim rebent de la societat mataronina, de ciutadans particulars i d’institucions i entitats
ciutadanes de tot orde: cíviques,
culturals, esportives, de lleure...
així com el treball constant, diari i

Cloenda del curs 2016-2017 a
l’àrea de Formació de CIM
El proppassat dilluns 19 de juny,
es va celebrar, a la Biblioteca Antoni Comas, l’acte de cloenda dels
diferents cursos de llengua per a
persones nouvingudes i també de
tallers d’informàtica, perruqueria,
electricitat i altres, que organitza
l’àrea de Formació de CIM. EnLa renda de les famílies de
guany han participat 50 voluntaris i
Mataró 2.000 € per sota de la
més de 200 alumnes, entre el quals
mitjana
La renda mitjana dels mataronins s’han lliurat 139 diplomes.
està uns 2.000 € per sota de la mitjana catalana. D’aquesta manera,
si la mitjana de Catalunya se situa
en els 16.500 €, a Mataró cada habitant té una renda mitja de 14.000
€ anuals. Amb les dades a la mà,
s’observa que la capital de la comarca està lluny de Cabrils i Tiana,
amb una renda superior als 20.000
€ de mitjana anuals. Així es després
de l’anàlisi fet per l’Observatori Un darrer quadrimestre de
de Desenvolupament local del 2017, farcit d’activitats
Consell Comarcal del Maresme. CIM tindrà uns últims quatre mePresentació del Centre Sant sos de l’any amb un ambiciós programa d’activitats: 30 de setembre,
Pau al cardenal JJ.Omella
El proppassat 24 de juny, aprofit- presencia a la mostra d’entitats de
ant la visita de l’arquebisbe de Bar- Gent Gran; 7 d’octubre “Mataró X
celona i cardenal electe Joan Jo- Càritas” i dins el mes de desemsep Omella a la parròquia de Sant bre la Setmana del Voluntariat,
Simó i Sant Pau, li va ser presentat el Caga Tió Solidari, la campanya
el Centre Socioeducatiu Sant Pau de Nadal i el Concert de Nadal.

Lliurats els ajuts “Acció Social
2017”
Bankia i Fundació Iluro varen
lliurar el proppassat mes de juny de Càritas. A la presentació li fou
els ajuts de la primera convo- explicada la trajectòria del Centre
catòria conjunta “Acció Social
2017” a través de la qual es concediren un total de 30.000 euros
a vuits entitats sense ànim de lucre de la comarca del Maresme
que desenvolupen projectes socials de gran impacte a Mataró.
A punt la 6a edició de “Mataró
X Càritas”
El proper dissabte 7 d’octubre es
celebrarà la 6a edició de “Mataró
X Càritas” a partir de les 11 del
matí i fins les 20 h, a la Pl. de
Santa Anna: música, castells; arrossada popular; bastoners; balls;
havaneres, etc. I durant tot el dia
venda de cava, coca id’articles solidaris, recollida d’aliments i donacions. Un gran dia de manifestació
ciutadana per Càritas!!

esforçat dels nostres voluntaris
i professionals. No podem obviar, però, els aspectes netament
negatius de l’actualitat, com és la
dificultat que passen moltes famílies per aquesta crisi subjacent
que no s’acaba, així com la precarietat que pateixen determinats
col•lectius especialment vulnerables i amb necessitats urgents.
Amb tot, aquesta actualitat ens
ha de fer sentir moderadament
optimistes i ens ha d’animar a seguir treballant amb confiança.

Canvi de consiliari a Càritas
Mataró
El fins ara rector de la parròquia
de Maria Auxiliadora, Mn. Jordi
Espí i consiliari de CIM, ha estat
destinat a regir dues parròquies
del Besos. Des de CIM, agraïm
molt pregonament la feina feta
per Mn. Jordi, la seva dedicació
i implicació. Li desitgem el millor
en la seva nova responsabilitat.

Assemblea General Ordinària
de Càritas Interparroquial de
Mataró
El proppassat 6 de juny, es va celebrar l’assemblea general de CIM,
en el casal de la parròquia de Sant
Josep. Es va presentar i aprovar la
memòria d’activitats de l’any 2016
i el projecte per enguany. Cada
àmbit de CIM ho explicà, per mitjà
dels voluntaris responsables i en
el seu cas els treballadors/es socials. També s’aprovà els comptes
de 2016 i el pressupost per a 2017.

EL DIRECTOR
HI DIU LA SEVA

Antoni Vilà

UNA VISIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA
CRISI I COM HO VIUEN LES FAMÍLIES

Actualment els indicadors macroeconòmics evidencien
que la crisi s’està acabant, però constatem que la crisi
social i de valors encara està vigent i que no deixa de
créixer i d’aprofundir les seves conseqüències. Conseqüències injustes que, com sempre, pateixen els
més desfavorits. La crisi econòmica ha comportat una
reducció dels ingressos de les famílies i un augment
de la desigualtat.
Els més pobres queden encerclats en la pobresa i en
risc d’exclusió. Es una situació consolidada i cronificada
a mesura que, segons diuen els mitjans oficials, la crisi
econòmica s’esvaeix.
Amb tot, amb les dades de l’Enquesta de Condicions
de Vida relatives a l’any 2016 es veu un cert canvi de
tendència.
Dels indicadors de d’Institut d’Estadística de Catalunya
podem destacar que el 2016 hi ha hagut una lleugera
baixada de la pobresa relativa.
Llegim també que en una situació de canvi social i polític
a les Institucions, la Generalitat de Catalunya està en
procés de reforma dels serveis socials (principalment
els bàsics), amb els objectius d’implementar un model
de benestar universal, amb drets subjectius blindats,
menys burocratitzats, i centrats en el treball comunitari,
grupal i en xarxa, així com més inclusius i adaptats a

les necessitats de la Societat.
Tot plegat fa que la situació apunti a que el context
dels Serveis Socials Públics i del Tercer Sector a Catalunya, canviï en els propers anys cap a un model
més humà i més centrat en la garantia de drets.
Tot i això, la realitat és que l’estat de les persones
que atenem és molt feble i les seves necessitats es
mantenen. I preveiem que s’allargaran en el temps.
Per aquest motiu a Càritas Mataró hem anat incorporant nous serveis i projectes destinats a pal•liar
en el possible el patiment de la gent que viu en risc
d’exclusió social.
Aquesta és la missió de tots els agents de Càritas,
la d’acollir a aquestes persones, especialment les
més vulnerables, acompanyant-les en el seu procés
de promoció i desenvolupament integral, analitzant
i incidint en les causes de la pobresa i treballant per
la justícia social.
La vocació de Càritas és com la d’una llar, sempre
oberta, que ofereix un espai i un temps, dona allò
que és necessita per a continuar el viatge i vol que
els hostes puguin créixer i desenvolupar-se.

Antoni Vilà i Alsina
Director de Càritas Interparroquial de Mataró

www.caritasmataro.org
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NOTÍCIES

EL ROBER DE CÀRITAS
per a la distribució entre les famílies que ho
necessiten.
De la roba que rebem, la que no arriba
en condicions, o no és adient per a ser
lliurada als beneficiaris es porta a un centre
de reinserció social on la classifiquen per
enviar-la a altres països, especialment d’Àsia
i Àfrica, on és acollida.
Cada família té accés al rober 2 cops a l’any:
estiu i hivern. Es lliuren 6 peces per persona;
per exemple: 3 jerseis, 2 pantalons i unes
sabates.També es donen mantes i tovalloles.
Una part important de la feina que fa Càritas
és el rober solidari.
Es tracta d’ajudar les persones que atenem
pel que fa a les necessitats bàsiques de roba.
Per poder atendre aquestes mancances
depenem de les donacions de particulars,
campanyes de recollida de roba o donacions
de les mateixes empreses tèxtils. El
material rebut és revisat i classificat pels
voluntaris/es del nostre rober i s’organitza

Totes les peticions al rober han de ser amb
cita prèvia, enviades per les Treballadores
Socials de Càritas, que atenen a la seu del
CIM al carrer de l’Esplanada, 72 de Mataró
(Tel. 93 790 80 02 - cim@caritasmataro.org)
Amb la supervisió de les Treballadores
Socials, també ens fem càrrec de les
necessitats urgents.

El nostre rober és al carrer:
Méndez Núñez 64, 1r pis, de Mataró.
L’horari de recollida i entrega de roba:
Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 19; dijous de 9,30 a 13 h.

FINESTRAL DE CÀRITAS
1519- Família monoparental amb 4 fills a
càrrec, actualment ha
començat a treballar
mitja jornada, però com
encara no ha cobrat
cap nòmina fins a final
de mes té pendent el
lloguer de juny i fa demanda de 350€ per tal
de no perdre el lloguer.
1520- Família reconstruïda amb 4 menors fa
demanda de 400€ per tal
de poder renovar el contracte de lloguer i poder
tenir un lloguer durant 5
anys mes. Actualment
els ingressos que tenen
només poden pagar la

pensió mínima i aquest
mes han tingut despeses extres deguts a uns
tractaments mèdics que
no entren per la segure1521- Sr. d’edat avan- tat social.
çada i amb una pensió
de jubilació mínima, fa 1523- Matrimoni amb 2
demanda de 150€ per fills menors, tots dos
tal de poder comprar-se estan a l’atur i nomes
unes ulleres ja que la c o b r e n u n s u b s i d i ,
graduació li ha augmen- aquest més se’ls ha
tat i no pot fer-se càrrec espatllat la nevera i fan
d’aquesta despesa ex- demanda de 200€ per
tra per ingresso insufi- poder comprar una.
cients.
1524- Home solter
1522- Matrimoni fa amb ingressos baixos.
demanda d’un més de A causa d’aquests ha
lloguer de 600€ ja que acumulat un deute de
tots dos viuen amb una lloguer de 3 mesos.
mensualitat però no
poden fer el pagament
d’aquest 400€ que li
demanen les finques.

Demana ajut per cobrirà
quest deute ja que l’amo
del pis l’amenaça amb
prendre accions judicials. Demana un ajut
de 950€, que es total del
deute.
1525- Home separat,
que viu en una habitació
de lloguer, s’ha quedat
sense feina en tancar
l’empresa on treballava.
No té dret a res ja que
encara no tenia suficient temps a la nova
empresa. Demana ajut
per pagar el lloguer de
l’habitació que puja a
200€.

Els números de compte son: 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

JORDI

ESPI

VIVES"

Jordi Espí Vives té 57 anys i en fa 28 que és capellà. Ha passat
per les parròquies barcelonines de Sant Medir, Santa Engràcia i
la Santíssima Trinitat. En clau mataronina, durant 11 anys ha estat rector de Maria Auxiliadora i de les esglésies de Sant Joan
Bosco i el Sagrat Cor, i els últims 3 anys també ha estat consiliari de Càritas Interparroquial de Mataró. Aquest setembre inicia una nova etapa com a rector de dues parròquies del Besòs.

“SER RECTOR DE MARIA AUXILIADORA, EN UN BARRI TAN DIVERS,
HA ESTAT UNA EXPERIÈNCIA MOLT RICA”
Quin ha estat el seu paper
com a consiliari del CIM?
És una tasca d’acompanyament,
presència i vinculació. Acompanyament de les persones que
tenen responsabilitats a Càritas,
a la junta per exemple, i presència en els moments importants i
significatius al llarg del curs: assemblees, campanyes, moments
com la inauguració de l’Entorn.
És un nexe d’unió?
Sí, més enllà de la meva presència
a la junta, hi ha hagut la relació
de Càritas amb els altres capellans de l’arxiprestat i tot un treball que s’ha fet amb Càritas Diocesana. També acompanyament
de la residència Torre Llauder.
Dins aquesta etapa destaca la seva implicació en la
posada en marxa de l’Entorn.
Vaig acompanyar a la junta
en aquest procés bo, que ha
suposat una millora en el servei a les persones. Unir forces
sempre és una millora i centralitzar la distribució d’aliments
afavoreix l’atenció a les famílies necessitades de Mataró.
Càritas s’identifica fàcilment amb la distribució
d’aliments i roba, però la seva
realitat va molt més enllà.
Exacte, cal entendre que el CIM
no és només el que es fa a les
parròquies, sinó tota una sèrie
de projectes globals i interparroquials, com diu el seu nom.
Projectes que no més es poden
fer des d’aquesta perspectiva.
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Durant aquests tres anys has
estat una peça més del CIM.
Com ha estat l’experiència?
Ja havia participat en altres estructures de moviments d’acció
catòlica i això sempre m’ha
donat una certa experiència
per entendre que un consiliari no és un rector. Un rector
està dins una parròquia, hi
té la última responsabilitat i
una posició de dirigent, però
en una associació com Càritas, un consiliari s’encarrega
d’acompanyar, donar suport i
ajudar a transmetre la vivència i el compromís d’església,
a explicitar-lo en moments
concrets. A més, és el vincle
amb el conjunt de l’arxiprestat.
Com a rector de Maria
Auxiliadora, has passat a
formar part del dia a dia
del barri de Cerdanyola,
tant que fins i tot hi ha
persones que vénen expressament per acomiadar-se de tu aquests dies.
Ha estat una experiència
molt rica, són 11 anys, he
fet amistats molt profundes i
bones que queden per sempre.
És una parròquia en un barri
gran, divers, on hi ha molta
gent implicada i on els laics tenen una responsabilitat important. Tot això és una experiència molt bonica. Hi ha persones
amb qui es crea un vincle
afectiu més enllà del que és la
pastoral i això, d’alguna forma,
es manté durant un temps.

Possiblement és un dels
barris on hi ha un vincle
més emocional i on conviuen moltes formes
diferents de viure la fe.
Sí, la fe és més racional, per
dir-ho d’alguna manera. Hi ha
diverses experiències en funció
dels diversos orígens. Primer,
dins el mateix territori espanyol
i els últims anys provinents de
tot el món. És bo ajudar que
totes aquestes maneres de viure
la fe s’expressin, és important
que cada persona trobi el seu
lloc i el seu moment per fer-ho.
Com ha estat la teva implicació dins el barri i,
per extensió, a la ciutat?
He mirat de tenir presència amb
el consell territorial i l’associació
de veïns, llocs que són espais de
treball i de convivència per millorar la realitat des de diverses
perspectives. Més enllà de tot
això, també he estat consiliari
de l’associació Jaume Pineda
i de Justícia i Pau a Mataró,
amb el diàleg i la relació amb
la religió musulmana, una experiència també interessant.
Com encares la nova etapa que
encetes aquest setembre?
Vaig a una realitat de treball
també molt interessant. Són
dues parròquies del barri del
Besòs de Barcelona. Una realitat
que requerirà una implicació.
L. CERA

