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LES DATES MÉS SOLIDÀRIES

El darrer trimestre de l’any ve marcat per les grans accions solidàries: la jornada de MataróX-
Càritas; la mostra d’Entitats de Gent Gran; les tres setmanes al desembre de “Fes voluntar-
iat, fem voluntariat”; concerts; conferències i les campanyes que moltes entitats organit-
zen prop de Nadal per a recaptar recursos o recollir aliments: entitats esportives, culturals, 
socials i fins i tot firmes comercials. A tots cal agrair aquest clima de solidaritat i escalf a 
l’entorn dels beneficiaris de Càritas. Cada granet de sorra és important —en alguns casos són 
autentiques “palades” de sorra—. Amb base a aquests granets és possible construir un pont 
fins als ciutadans amb dificultats econòmiques o amb risc d’exclusió social. Gràcies a tots!

GRAN RECAPTE 2017: 
4,5 MILIONS DE QUILOS

Sens dubte, un dels grans es-
deveniment solidaris de país és 
el Gran Recapte. Organitzat pel 
Banc d’Aliments, enguany s’han 
recollit a Catalunya 4,5 milions de 
quilos d’aliments que arribaran a 
200.000 famílies. La recollida es 
va realitzar els passats 1 i 2 de 
desembre 2017 en 4.700 punts i 
va mobilitzar a 27.000 voluntaris. 
Els aliments recollits en aquests 
dos dies suposen el 25 % de tot 
l’any. S’ha constatat, a més, que 
aquest 2017 els aliments recol-
lits són més nutritius, segons han 
volgut destacar els responsables 
del Banc d’Aliments. Pel centre de 
distribució de Mataró s’han rebut 
del Gran Recapte 105.000 quilos L’ORQUESTRA I CÀRITAS 

FAN NADAL
Magnífic concert de Nadal amb 
el lema “OQUESTRA I CÀRITAS 
FAN NADAL” celebrat el prop-
passat diumenge 17 de desem-
bre. Amb l’església de Sant Josep 
plena de gom a gom, l’actuació 
de l’Orquestra de Mataró va ser 
excel•lent, va agradar molt, tant 
el conjunt orquestral com la 
col•laboració de la coral infantil “La 
Llum”. Cal agrair pregonament a 
l’orquestra i a la seva directora, la 
Clàudia Dubé, la seva generositat 
actuant desinteressadament per 
Càritas i a tot el públic per la seva 
assistència i la solidaritat amb el lli-
urament de donacions voluntàries. 
La aportació dels assistents va ser 
de 1.475 €. En nom dels beneficia-
ris de Càritas, MOLTES GRÀCIES!

GUIA DE CÀRITAS DEL CURS 
2017-2018
S’ha editat la Guia de Càritas pel 
curs 2017-2018, on es poden co-
nèixer els 68 àmbits d’atenció i 
serveis de Càritas Mataró, així 
com el responsables de cada un 
i la forma de comunicar-nos-hi. 
La podem trobar en el web del 
C.I.M.: www.caritasmataro.org.

IV MOSTRA D’ENTITATS DE 
GENT GRAN
La Residencia de Gent Gran Torre 
Llauder de Càritas, va restar 
present a la IV Mostra d'Entitats 
de Gent Gran que se celebrà el 
dissabte 30 de Setembre a la 
Pl.Sta. Anna de Mataró. A l’estand 
de la Residència Torre Llauder, 
s’ha mostrat com la residència de 
Càritas treballa per a la dignitat 
de la gent gran sola o amb poc 
recursos.

NOU CONSILIARI DE C.I.M.
Mn. Carles (Litus) Ballbe Sala, no-
menat nou Consiliari de Càritas 
Mataró (C.I.M.), va ser presentat el 
proppassat 22-11-17 a l'Assemblea 
General Ordinària de Càritas Inter-
parroquial de Mataró (C.I.M.) 

      NOTABLE ÈXIT DE                                      
    “MATARÓ X CÀRITAS”
Cal fer un balanç molt positiu de 
la 6a edició del MATARÓ X CÀRI-
TAS celebrat el passat dissabte 
7 d'octubre. A plena Rambla de 
Mataró, la festa solidaria més mul-
titudinària de l’any ha esdevingut, 
una vegada més, un esdeveniment 
ciutadà altament positiu per Càri-
tas. En especial per a la convivèn-
cia, escalf i companyia ciutadana i 
també per les col•laboracions que 
han suposat a prop de 5.000 €. 
Un sincer agraïment als que heu 
fet possible el MATARO X CÀRI-
TAS: artistes, voluntaris, trebal-
ladors socials, grups, entitats so-
cials, entitats culturals, empreses 
col•laboradores i especialment a la 
ciutadania.  A tots   MOLTES GRÀ-
CIES!!

CONFERÈNCIA DE TERESA 
FORCADES
El passat dijous 14-12-17, la 
monja benedictina Teresa For-
cades, va pronunciar una con-
ferència amb el títol “L’atenció 
és la forma més pura de gen-
erositat”. L’acte organitzat 
per Càritas Mataró (C.I.M.), 
s’emmarcava en la setmana 
dedicada al voluntariat amb el 
lema FEM VOLUNTARIAT, FES 
VOLUNTARIAT. La ponència de-
senvolupada per la Gmna. Tere-
sa, fou un èxit complet amb la 
sala de la Fundació Iluro plena 
a vessar.

DADES MOLT PREOCUPANTS A 
LA MEMÒRIA DE CARITAS DI-
OCESANA.
En la Memòria del 2016  de Càri-
tas Diocesana de Barcelona, 
s’alerta de la falta d’habitatges. Un 
39,5 % de les famílies que recor-
ren a la Entitat, no en tenen cap 
en condicions i algunes opten per 
ocupar pisos buits. En el mateix 
informe, es publica una altra dada 
molt preocupant: es destaca que el 
28,8 % de les persones que acu-
deixen a Càritas són treballadors 
que, malgrat tenir feina, no co-
breixen les necessitats bàsiques. 

50 ANYS DE CARITAS IN-
TERPARROQUIAL DE MATA-
RO (C.IM.)
Aquest any 2018 la nostra entitat 
complirà 50 anys de la seva fun-
dació. Des de la modèstia, caldrà 
celebrar aquest aniversari tot re-
cordant i agraint la feina feta per 
les persones —majoritàriament 
anònimes— que al llarg d’aquest 
lustre han fet possible la tasca de 
Càritas a Mataró. S’ha nomenat 
una comissió per a preparar la cel-
ebració d’aquest aniversari.
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EL DIRECTOR 
HI DIU LA SEVA

Escric aquest Editorial a falta de pocs dies per 
acabar el 2017 i per tant, recent viscut un nou 
Nadal. Segurament molts hem pogut escoltar la 
narració d’aquest fet del naixement de Jesús i jo 
em pregunto: què és el més interessant del que 
hem escoltat? Evidentment hauria de ser el mis-
satge religiós. El fet cabdal que el relat destaca és 
que Jesús entra en la història humana vinculat a 
la pobresa, a la marginació i sobretot a l’exclusió.

Què vol dir això de Jesús vinculat a l’exclusió? A 
Jesús el trobem entre els pobres, entre les bèsties. 
Les bèsties que li donen escalf i els pobres als 
que l’Àngel va anunciar el seu naixement. Des del 
primer moment Jesús vol deixar ben clar que en 
aquest món la salvació està vinculada a la pobresa.

La Bona Notícia doncs no es troba en els valors 
que nosaltres solem apreciar: els diners i l’honor. 
La Felicitat està on es troba un nen entre bolquers, 
estigui on estigui, encara que sigui allà on menys 
podíem imaginar: un estable i entre animals.Aquest 
és el missatge, aquesta és la lliçó. 
Què hauria de canviar en el nostre dia a dia, 
si entenguéssim l’estil de Déu? Potser ser més 
solidaris amb els que estan passant necessitats. 
Potser essent més austers.Potser entenent que 
quan donem, no podem donar del que ens sobra; 
si donem les sobres, no donem res.La cultura del 

UN NOU NADAL, MISSATGE D’ESPERANÇA.
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benestar ens pot fer insensibles al crit dels 
altres. Sovint s’oblida que el rebuig als pobres 
és avui una pràctica bastant generalitzada a la 
nostra societat. La persona pobra és vista com 
algú que molesta, que fereix la sensibilitat, que 
avergonyeix. 
El Papa Francesc afirma: “No pot ser que no 
sigui notícia que mor de fred un ancià al carrer 
i que sí que ho sigui una caiguda a la borsa. 
Això és exclusió.”
Una celebració consumista del Nadal enalteix la 
figura del nadó de guix, però s’oblida dels nens 
i les nenes de carn i ossos. El simbolisme del 
que celebrem queda buit. El compromís a favor 
dels pobres i dels marginats és indefugible pels 
qui han entès el missatge d’Amor del Jesús nat. 

I acabo amb dos missatges que he extret de la 
Felicitació de Nadal que ha fet el Papa Francesc.
“El sopar de Nadal ets tu, quan sadolles de pa 
i d’esperança al pobre que està al teu costat.”
“Ets també els Reis Mags, quan dónes el millor 
que tens sense importar a qui.”
Revifem doncs la nostra Esperança perquè, 
malgrat tants de signes en contra, el Crist con-
tinua naixent. 

Antoni Vilà i Alsina
Director de Càritas Interparroquial de Mataró.

CÀRITAS FORMA PART DE LA TAULA DEL TERCER SECTOR

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la plataforma de les entitats socials catalanes. Està formada per 
35 federacions que representen en conjunt a prop de 3.000 entitats socials no lucratives: associacions, fundacions, coop-
eratives i empreses d’inserció.La informació del Baròmetre de la Taula referida al 2017, ens dóna dades globals sobre les 
persones amb vulnerabilitat social i els recursos que hi esmercen les entitats del sector i la resposta de la societat catalana.  
Les dades fan referència a: Socis de les entitats; persones donants; persones voluntàries; treballadors i persones ateses.

www.caritasmataro.org



1536 – Família mono-
parental amb 5 fills. La 
mare es beneficiaria 
d’una prestació mínima 
i per problemes de visió 
fa demanda de 200€ per 
comprar-se unes ulleres 
ja que està fent un curs 
de formació i les neces-
sita.

1537 -  Matrimoni amb 
dos fills, actualment 
sense ingressos, fan de-
manda de 400€ per fer 
front al mes de lloguer 
de desembre ja que es 
troben en tràmits per tal 
de ser beneficiaris de la 
Renda Garantida.

1538 – Família mono-

parental fa demanda 
de 200€ per compra 
una nevera ja que la 
que tenien va deixar de 
funcionar i actualment 
no disposen d’ingressos 
suficients per fer front 
aquesta despesa extra.

1539 – Persona sola 
major d’edat fa deman-
da de 250€ per pagar el 
lloguer d’una habitació, 
ja que actualment està 
vivint al carrer.

1540 – Sra. viuda 
d’edat avançada ben-
eficiaria d’una pensió 
mínima, fa demanda 
de 120€ per pagar dues 
factures de llum.

                      FINESTRAL DE CÀRITAS

Els números de compte son: ES75 2100 0287 3102 0012 1130 (La Caixa)
                                           ES82 2038 6697 7560 0006 0073 (Bankia)

NOTÍCIES

1541 – Matrimoni amb 
dos fills, amb ingressos 
mínim fan demanda 
de 60€ per pagar unes 
plantilles ortopèdiques 
que necessita la mare 
per prescripció mèdica.

1542 – Noia sola que 
ha trobat feina a BCN fa 
demanda de 99,60€ per 
comprar una T-mes de 
3 zones que li permeti 
anar a treballar, ja que 
un cop cobri la primera 
nòmina podrà fer-se 
càrrec ella de les despe-
ses de desplaçament.

1543 – Família nom-
brosa fa demanda de 
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84 € per fer front a unes 
factures de gas les quals 
no pot fer front ja que 
només cobren un sub-
sidi de 430€ i tenen un 
lloguer de 350€.

1544 – Matrimoni jove 
sense fills, fan deman-
da de 300€ per pagar 
un mes de l loguer 
d’habitació. Actualment 
no tenen ingressos i es 
troben en recerca de 
feina.

1545 – Noia jove, sense 
ingressos fa demanda 
de 150 € per pagar un 
tractament mèdic que 
no entra per la seguretat 
social.

A la pàgina anterior, després de l’editorial, 
podem veure una petita ressenya de 
l’organització Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya i mes avall la força 
social del conjunt d’organitzacions socials. 
Observem que en el nostre país funcionen 
moltes entitats —Càritas d’exemple— que 
en total donen atenció a 1.584.000 persones 
en risc d’exclusió social per pobresa o altres 
circumstàncies greus. Fixem-nos que la 
força humana que mou aquesta tasca 
ingent la formen 87.700 professionals 
i 367.000 voluntaris. Els professionals, 
tècnics vocacionals i molt qualificats la 
majoria, són absolutament imprescindibles, 

FEM VOLUNTARIAT, FES VOLUNTARIAT
són els eixos on gira tot, cal agrair-ho. El cos  
de les institucions socials i la seva energia, 
però, recau en aquesta massa anònima de 
quasi 370.000 voluntaris/es; sense la seva 
participació res seria possible.

En diverses ocasions hem parlat de les 
persones VOLUNTARIES, cal tornar-hi. 
Aprofitant la recent setmana dedicada al 
voluntariat que organitza l’ajuntament de 
Mataró, aquest passat 2017 amb el lema 
“FEM VOLUNTARIAT, FES VOLUNTARIAT” 
volem retre un homenatge als voluntaris de 
Mataró. També volem reforçar l’esperit de les 
nostres persones voluntàries i conscienciar 
a la població en general de la importància 
de comptar amb un bon equip d’homes i 
dones disposats a sacrificar-se per treballar 
en la construcció d’un món millor, més just 
i solidari.

El que omple de contingut Càritas sou els 
que hi dediqueu el vostre temps i esforç. 
Això ens permet obrir les portes a la població 
marginada o en risc d’exclusió.
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- El món evoluciona, les per-
sones canvien, però el vol-
untariat continua existint. 
Té data de caducitat o és un 
'moviment' massa potent?
El voluntariat respon a la lògica de 
la gratuïtat, que és una lògica més 
fonamental, molt més fonamental 
que la lògica mercantilista o utilita-
rista. Les persones hem estat fetes 
per estimar en llibertat i fer un vol-
untariat és una forma de realitzar 
això pel que hem estat fets: ser 
voluntari realitza com a persona. 

- Ha evolucionat al llarg de 
la història? Ha anat adquirint 
noves formes o dimensions?
La societat capitalista crea a marxes 
forçades situacions de precarietat i 
d’exclusió i molts voluntariats sor-
geixen per mirar de pal•liar tant 
sofriment. Càritas és un excel•lent 
exemple. És una sort que Càritas 
existeixi, però és una vergonya que 
tantes persones que hi són ateses 
ho siguin perquè l’administració no 
fa bé la seva feina. L’administració 
depèn de les decisions polítiques i 
els polítics, malauradament, són en 
molt bona part controlats pels grans 
poders econòmics. Hi ha fins i tot 
grans multinacionals que paguen 
una misèria als seus treballadors i 

els mantenen en la precarietat, 
mentre animen als voluntaris a 
fer tot de feines per a ells que 
haurien de fer treballadors ben 
pagats. Alguns dels grans hospi-
tals dels Estats Units són un bon 
exemple d’això. Aquesta feina 
voluntària no perd, és clar, el seu 
valor humà, però contribueix a 
mantenir una situació d’abús i 
d’explotació. Almenys a Càritas 
se sap que es treballa per a per-
sones que no s’embutxaquen els 
diners que reben, com malaurada-
ment passa a la majoria d’ONGs.

- En la conferència va insistir 
en la importància de la for-
mació dels voluntaris. Per què?
La formació és en primer lloc per 
respecte a les persones ateses. 
Cal preparar-se per atendre-les 
de la millor manera possible, tant 
pel que fa a la formació específica 
(aprendre a ensenyar a llegir, apre-
ndre les tasques administratives 
que calgui, aprendre a fer cures o 
a fer menjars ...), com, sobretot, 
pel que fa a aprendre què vol dir 
fer de voluntari: com ajudar sense 
intentar dominar l’altra persona i 
sense deixar-se dominar per ella! 
No és tan senzill! El que sol anar 

L. CERA

Entrevista a Teresa Forcades i Vila             

millor són les posades en comú, on 
els voluntaris aprenen a partir de 
casos concrets que ells mateixos 
o els seus companys han viscut.

- Què passaria si les entitats 
del tercer sector no cobrissin 
els espais o situacions que co-
breixen? Ens podem imaginar 
un món sense aquest paper?
Em puc imaginar un món molt millor 
del que tenim ara, on les necessitats 
bàsiques de les persones estigues-
sin infinitament més ben cobertes 
que ara, però aleshores crec que 
es desenrotllarien altres tasques 
de voluntariat, com per exemple, 
fer horts col•lectius o fer espais 
de reparació de coses espatllades; 
n’hi ha un, a prop de SilliconVal-
ley, a Califòrnia, on t’arreglen les 
coses sense pagar, però amb una 
condició: que mentre t’arreglen 
l’aparell que els has portat, t’has 
d’asseure al costat de la persona 
que te l’arregla i explicar-li alguna 
cosa de la teva vida! Les persones 
que fan de voluntaris en aquest 
local ho fan perquè creuen que 
hi ha massa poca comunicació 
entre les persones i massa solitud. 

Teresa Forcades i Vila té 52 anys, va estudiar medicina a la Universitat de 
Barcelona i a la Universitat Estatal de Nova York ; va obtenir el màster en 
teologia (MasterDivinitas) a la Universitat Harvard el 1997.De tornada a 
Catalunya, aquell mateix any va ingressar en el Monestir de Sant Benet de 
Montserrat. Es va llicenciar en teologia fonamental a la Facultat de Teologia 
de Catalunya, completant el doctorat el 2009. Al juliol del 2013 va anunciar 
que havia decidit marxar a Berlín (Alemanya) per donar classes de teologia 
a la Universitat Humboldt de Berlín. En el camp de la medicina es va doc-
torar en Salut Pública a la Universitat de Barcelona (2004). El 2013, junt amb 
l'activista Arcadi Oliveresvan crear el Procés Constituent a Catalunya. El 15 de 
juny de 2015 Forcades va acceptar de viure temporalment fora del monestir. 
Aquest permís del Vaticà i del bisbe pot perllongar-se fins a l’agost de 2018.

“Ser voluntari realitza com a persona”
Teresa Forcades va ser la protagonista de l’última Setmana del Voluntariat a Mataró. 
La monja benedictina va ser l’encarregada de la conferència del passat 14 de desem-
bre sota el títol “L’atenció és la forma més pura de generositat”. Després de la xer-
rada vam tenir el plaer de reflexionar amb ella sobre la figura del voluntari avui dia. 
Una conversa que us oferim en dues parts. A continuació podeu llegir la primera, on 
Forcades parla sobre el voluntariat en general. La segona, que trobareu en el proper 
número del butlletí Ressò, se centrarà en la seva experiència com a voluntària.

Entrevista, primera part
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