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Benvolguts/des
Em plau de presentar-vos la Memòria d’Activitats de Càritas
Interparroquial de Mataró del 2017, on trobareu reflectit tot el que hem fet
fidels al nostre objectiu que ha estat sempre treballar contra la pobresa i
l’exclusió social.
I vull insistir en que tot ho hem fet amb el treball, l’esforç, la il·lusió i
l’ajuda de tots/es vosaltres.
Quan tingueu a les vostres mans aquesta Memòria, estarem immersos en la commemoració
dels 50 anys de vida de la nostra Entitat. Fa 50 anys que Càritas Interparroquial de Mataró
va començar a treballar a la ciutat, desplegant l’obra social de l’Església. En tots aquests
anys Càritas Mataró s’ha fet molt gran, no perquè ens agradi, sinó per les necessitats que
cada cop van en augment.
Malgrat la realitat d’una certa millora econòmica, la situació de pobresa i vulnerabilitat de
les famílies ha anat empitjorant a mesura que la crisi persisteix. Pateixen la manca de
treball, d’habitatge, d’uns ingressos insuficients, etc.
Nosaltres, al llarg dels anys, també hem anat adaptant la nostra ajuda a les necessitats d’una
societat que anava evolucionant. Hem d’estar a prop. Amb el respecte, amb l’escolta, amb
una presència afectiva i efectiva per detectar les situacions de vulnerabilitat, empobriment
i sofriment que pateixen les persones, i que ens permeti cercar tots junts alternatives que
millorin la seva situació.
Precisament aquest any i en motiu dels 50 anys del CIM, hem d’agrair més que mai a
tots/es els/les que formem la gran família de Càritas: comunitats cristianes, voluntariat,
professionals, socis/es, donants i col·laboradors. Totes aquelles persones i grups que, des de
diferents accions i responsabilitats, treballen conjuntament en favor de la missió que tenim
encomanada.
Per a tothom, el nostre més profund agraïment.

Antoni Vilà i Alsina
Director
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Acció Social 2017
Les persones de
Càritas
Voluntaris/es
Socis/es
Donants
Persones treballadores

o
o
o
o

Totals de Persones
participants a algun
projecte de Càritas

205
263
17
7

o Total
o Dones
o Homes

2.789
1.472
1.317

Perfil de les persones ateses l’any 2017
Aquest any 2017 s’han adreçat a Càritas Interparroquial de Mataró un total
de 2.789 persones, a les que s’han donat 5.977 respostes. Desglossem per
edats:
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Entre 25-39
anys
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Entre 40-54
anys
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Entre 55-69
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Més de 70 anys

Total 1.317
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Acció Social 2017
Els tipus d’intervenció en què s’ha donat resposta a les
demandes són variats. Desglossem:
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Per tipus de convivència

Altres

Atenció a la salut

Habitatge i allotjament

Suministres

Informació jurídica, legal,
administrativa

Aliments

Roba

Infància i Joventut

Itinerari d' Inserció Laboral

Formació i Llengua

Acollida, informació i
acompanyament

0

un 20,7% (258) són persones soles.
un 5,5% (69) parelles sense fills.
un 44,6% (556) parelles amb fills.
un 17,8% (222) famílies monoparentals.
un 8,3% (103) llars d’altres tipus de parentiu.
un 1,8% (23) llars d’altres tipus sense parentiu.
un 1,3% (16) sense llar.

La situació documental
de les persones ateses és un 38% DNI, un 29%
amb autorització de residència de llarga durada, un 20% autorització de
residència i treball, un 1% refugiats, un 1% indocumentats (sense passaport) i
un 11% irregulars (només passaport).
Per nacionalitats
un 36% de les persones ateses són de nacionalitat
espanyola, un 1,7% europea, un 13% africanes, un 40% marroquines, un 1%
asiàtiques i un 8% americanes.
Memòria 2017
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Acció Social 2017
Els tipus d’habitatges en què viuen les persones ateses és molt
variat. Desglossem per tipus d’habitatge i règim de tinença:
Tipus habitatge

Règim Tinença

Percentatge

Habitatge individual: pis, habitatge unifamiliar

Propietat pagada

2,47

Habitatge individual: pis, habitatge unifamiliar

Propietat pagant

10,33

Habitatge individual: pis, habitatge unifamiliar

Llogat

59,32

Habitatge individual: pis, habitatge unifamiliar

Cedit

0,45

Habitatge individual: pis, habitatge unifamiliar

Ocupat

3,61

Habitatge individual: pis, habitatge unifamiliar

Acollida en domicili particular

8,23

Habitatge individual: pis, habitatge unifamiliar

En un servei o centre d'allotjament

0,04

Habitatge individual: pis, habitatge unifamiliar

No aplicable

0,04

Allotjament col·lectiu

Rellogat

Allotjament col·lectiu

No consta

3,28

Infra habitatge

Llogat

0,20

Infra habitatge

Cedit

0,08

Infra habitatge

Ocupat

0,36

Sense habitatge

No consta

0,69

10,90

TOTAL

100,00,%

Els tipus d’ingressos que perceben, o no, les persones que s’han
adreçat a Càritas també és molt significatiu. La mitjana d’ingressos de les
famílies que atenem és de 360€ al mes. Desglossem:
Grup ingrés

Participants

No contesta

37

2,71

Treball

350

25,64

Seguretat Social Contributiva

155

11,36

Seguretat Social no Contributiva

179

13,11

Serveis Socials (PIRMI i Rendes Garantides)

143

10,48

Altres institucions o organismes

2

0,15

Rendes de propietats

2

0,15

Aportacions o pensions d'altres llars

20

1,47

Altres ingressos

22

1,61

Sense ingressos

455

33,33

TOTAL

Memòria 2017
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Impacte de l’Acció
Social al 2017
A l’any 2017, des de Càritas Interparroquial de Mataró hem destinat 116.900,11€
a ajuts directes a famílies. Desglossem per activitats i despesa:

Habitatge i Sense Llar
o 56 famílies han rebut ajuts de lloguer
o habitatge
per import de
24.183,46€.
o 2 famílies són usuàries del projecte LLAR PONT per import de 5.408,25€.

Ajuda a necessitats bàsiques
o 4.400 persones de mitjana han rebut 659.488 quilos d’aliments
L’ENTORN. Desglossem per edats les dades de Càritas:
o
o
o
o

de

5,71 % infants fins a 2 anys.
26,68 % infants i joves de 3 a 15 anys.
61,85% adults entre 16 i 64 anys.
5,76% adults de més de 65 anys.

o 276 persones han anat al Rober de Càritas
; 243 persones que
corresponen a 64 llars i 33 persones sense llar. Els tipus de famílies són:
o
o
o
o

51 % parelles.
10 % famílies monoparentals.
29 % persones soles.
10 % altres tipus de família.

En aquests 2 projectes s’hi han destinat 49.663,88€ de recursos propis i
10.898,75€ provinents del programa GOTS de les SANTES.
o 134 famílies
han rebut ajuts de subministres bàsics de llum
i gas
per un import de 9.387,54€, en farmàcia
s’han destinat 8.300,52€, en
ajuts d’òptica
4.759,80€ , en ajuts a la drogodependència 2.527,11€ i en
ajuts varis s’han destinat 1.770,80€.
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Impacte de l’Acció
Social al 2017
Gent Gran
o 23 avis/es han anat d’excursió
Sabadell el dia 19-09-2017.

al Santuari Mare de Déu de la Salut de

o 20 avis/es han participat en d’altres celebracions
o 20
viuen a la Residència Torre Llauder
Interparroquial de Mataró.

i tallers

.

amb el suport de Càritas

Formació i inserció sociolaboral
o 156 adults ( 133 dones i 23 homes ) han assistit al cursos de llengua que
es realitzen als barris de Cerdanyola (c/ Montcada) i El Palau (c/Madern i
Clariana) ens horaris de matí, tarda i vespre els diferents dies de la
setmana, per tal que tothom trobi l’horari més adient a les seves
necessitats; i per afavorir encara més l’aprenentatge 23 infants (entre 6
mesos i 3 anys) han estat custodiats al servei de guarderia
mentre els
seus pares/mares realitzen els cursos
.
o 29 persones han participat a l’Escola de Mares

.

o 37 persones (31 dones
i 6 homes
) han participat al SOL, servei
d’orientació laboral i han estat derivades a formacions d’altres entitats.
o 295 persones (202 dones
d’acolliment de tutories

i 93 homes
) han participat als cursos
i seguiment familiar.

o 123 persones (103 dones i 20 homes ) han participat als diferents tallers
de l’itinerari laboral (informàtica
,electricitat
, cuidadors
,
perruqueria
, taller de la llar
, cuina
....)
Memòria 2017
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Impacte de l’Acció
Social al 2017
Infància
A l’any 2017, des de Càritas Interparroquial de Mataró hem destinat 189.199,00€ a
ajuts directes a infants i adolescents. Desglossem per activitats i despesa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

90 infants han participat al reforç educatiu
al Centre Sant Pau.
36 infants han rebut ajuda
psicològica.
5.110 tiquets per menjadors escolars
han estat becats per Càritas.
232 infants han rebuts els llibres
i material
del curs escolar.
84 infants han fet activitats
extraescolars.
14 infants han participat en
excursions escolars.
64 nens/es (28 infants i 36 adolescents) han participat en
casals d’estiu.
44 infants han anat de
colònies.
2 infants han rebut ajuts d’higiene infantil
per a nadons.
9 infants han rebut ajuts
d’òptica.
2 infants han rebut ajuts de
dentista.
45 infants han participat al projecte Arrels
i Valors.

Òptica; €1.078,80

Psicòlegs; €17.935,00

Llibres i material; €24.306,04

Excursió; €508,00

Dentista; €320,00

Arrels i Valors; €4.800,00

Colònies; €19.902,17

Higiene; €600,00

Menjador; €36.722,90

Memòria 2017

Extra escolars; €4.921,22

Reforç educatiu €78.104,87
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Informació
econòmica any 2017
RECURSOS
Socis/es i particulars

2017
126.528,43 €

DESPESES
Atenció social - E

2017
108.073,07 €

Campanyes

6.337,60 €

Serveis, subministres i manteniment - E

20.814,19 €

Col·lectes

14.377,91 €

Campanyes i sensibilització

3.264,07 €

Campanya "Gots Santes"

13.525,25 €

Ingressos extraordinaris
Herències

111.427,52 €
96.043,49 €

Amortització Immobilitzat

Infància

4.915,00 €

Tributs i varis

C. Diocesana "lloguers"

16.449,58 €

Ajuts a entitats

Prestació de serveis i altres

4.064,39 €

L'ESPLANADA

FONTS PRIVADES

3.881,16 €
58.865,43 €

216.532,53 €

380.143,92 €
Atenció social - SP

66.335,78 €
14.507,91 €

Generalitat de Catalunya

2.800,00 €

Serveis, subministres i manteniment - SP

Ajuntament de Mataró

36.259,50 €

Cursos llengua, tallers laborals, etc

Diputació de Barcelona

4.517,75 €

Ministerio de Sanidad

4.278,68 €

FONTS PÚBLIQUES

8.109,36 €

CENTRE SANT PAU

47.855,93 € Lloguers

8.388,37 €

89.232,06 €

24.183,46 €

Subministres

9.387,54 €

Gots santes

24.424,00 €

Ajuts varis

17.358,23 €

Bankia en-acción (Socio-laboral)

4.000,00 €

Programa habitatge

5.408,25 €

Bankia en-acción (Infància)

5.500,00 €

Gots santes (Entorn)

10.898,75 €
49.663,88 €

Fundació Iluro (Infància)

10.000,00 €

Centre l'Entorn i Rober

La Caixa (Infància)

20.000,00 €

AJUTS A FAMILIES

Programa pro-infància "Fundació La Caixa"
ALTRES FONTS

116.900,11 €

112.090,94 €

176.014,94 € Programa pro-infància "Fundació La Caixa"

111.342,94 €

Infància

73.056,06 €

Arrels i Valors

4.800,00 €

TOTAL RECURSOS

604.014,79 € AJUTS INFÀNCIA

189.199,00 €

DIFERÈNCIA

-7.848,91 € TOTAL DESPESES

611.863,70 €
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Informació
econòmica ANY 2017
RECURSOS 2017
Campanyes; 6.337,60 €

Socis/es i particulars;
126.528,43 €

Col·lectes; 14.377,91 €

Ingressos extraordinàris;
111.427,52 €

Programa pro-infància
"Fundació La Caixa";
112.090,94 €

Herències; 96.043,49 €

Infància; 4.915,00 €

C. Diocesana "lloguers";
16.449,58 €
Prestació de serveis i altres;
4.064,39 €

La Caixa (Infància); 20.000,00 €
Fundació Iluro (Infància);
10.000,00 €
Bankia en-accion (Socio- Bankia en-accion
laboral); 4.000,00 €
(Infància); 5.500,00 €

Ministerio de Sanidad; 4.278,68 €

Generalitat de Catalunya; 2.800,00 €
Ajuntament de Mataró; 36.259,50 €
Diputació de Barcelona; 4.517,75 €

DESPESES 2017
Infància; 73.056,06 €

Arrels i Valors; 4.800,00 €

Programa pro-infància "Fundació
La Caixa"; 111.342,94 €

Atenció social - E ; 108.073,07 €
Serveis, suministres i manteniment - E;
20.814,19 €
Campanyes i
sensibilització; 3.264,07 €
Campanya "Gots Santes";
13.525,25 €
Amortització
Immobilitzat;
8.109,36 €

Centre l'Entorn i
Rober;
49.663,88 €

Tributs i varis;
3.881,16 €

Gots santes (Entorn);
10.898,75 €

Ajuts a entitats;
58.865,43 €

Programa habitatge;
5.408,25 €

Atenció social - SP;
66.335,78 €

Ajuts varis; 17.358,23 €
Suministres; 9.387,54 €
Lloguers; 24.183,46 €

Memòria 2017
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VOLUNTARIAT 2017
Els/les voluntari/es de Càritas Interparroquial de Mataró, són un dels actius més importants
que tenim i treballen en diferents àmbits, sempre amb l’encàrrec d’ajudar a les persones
que truquen a Càritas demanant suport.
La identificació amb l’eslògan de Càritas, Ajuda’ns a ajudar!, és la base de la tasca que fa
tota la gent compromesa amb Càritas
Els seus objectius són:
o

Sensibilitzar la societat sobre les situacions de pobresa i exclusió social, així com la
necessitat de la implicació personal en la realitat social.

o

Promoure la cultura de la solidaritat i el compromís personal en la transformació
social.

o

Oferir espais de formació i col·laborar activament en ella.

Les activitats que duen a terme, entre d’altres, són:
o

Servei d’acollida i informació.

o

Cursos de formació.

o

Trobades i coordinació de voluntaris/es
a través de reunions periòdiques i voluntaris/es
referents.

o

Repartiment d’aliments i roba, tasques administratives, de recepció i acollida,
talleristes i formadors/es en els cursos que porten a terme….
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COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ 2017
Aquest any hem portat a terme diferents activitats destinades a sensibilitzar a la població
de la situació de determinats col·lectius, a potenciar la participació ciutadana i a donar
elements de reflexió a la societat sobre valors, actituds, comportaments i/o accions a
realitzar.
o

1 d’abril — “EL PALAU SOLIDARI” al teatre Monumental,
organitzat per l’associació de veïns del Palau. Recollida d’aliments
per CIM, amb gran participació de tot el veïnat, es varen recaptar
210 kg. d’aliments.

o

7 i 8 d’abril — OPERACIÓ KG. CARREFOUR. Un grup nombrós de
voluntaris de CIM va participar a la recollida amb voluntaris
d’altres entitats i es van recaptar 10.080 kg. d’aliments.
Carrefour aportarà la mateixa quantitat. Aquests 20.160 kg
seran un gran suport pels centres de distribució d’aliments,
sempre mancats d’existències.

o

23 d’abril — MARXA SANT JORDI, la cursa del drac. Amb la
col·laboració de la U.E.C. Donatiu de 300,00€.

o

30 d’abril — Acte final de la SETMANA SANTA amb els armats de
Mataró.
Trobada de germanor amb recollida d’aliments.

o

5 de maig — a Pineda de Mar, OPERACIÓ KG. MARKET CARREFOUR, amb la
col·laboració del Banc d’aliments i voluntaris de Càritas Interparroquial de Mataró.

o

8 de maig — Recollida d’aliments als espais de Reiki AKAI MURAT.

o

17 de maig — A MATARÓ COMPTEM TOTS, participació de CIM al recompte de
persones que dormen al carrer.
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Càritas Interparroquial de Mataró

12

COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ 2017
o

19 de maig — MÚSICS DE CASA, al Foment mataroní. Nou èxit d’aquest musical
amb bons resultats de músics, públic i donatius.

o

20 de maig — Gran festa de les estacions de metro al col·legi MERITXELL.
A la nostra parada de metro “BON PASTOR” vàrem recollir 236 kg
d’aliments bàsics. Aquesta activitat forma part del projecte “Apropa’t a
Càritas”.

o

26 de maig — CONCERT de LA PERLA DE L’HAVANA, organitzat per l’associació de
veïns de l’havana amb recollida d’aliments.

o

6 i 13 de juny – MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA, organitzat per la U.E.C al
Foment Mataroní i amb la col·laboració de l’entitat Científics de Mataró. Es varen
recollir 156 kg d’aliments bàsics.

o

16 i 17 de juny – 20 anys de la NIT DE LA SOLIDARITAT a MATARÓ. Càritas va formar
part del Grup promotor on vam tenir cura de l’organització.

o

Juny – CAN GASSOL, Centre de Creació d’Arts Escèniques. Durant el mes de juny i en
diferents activitats, han propiciat la recollida de 553 kg d’aliments.
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COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ 2017
o

7 de juliol – Festival BARCA MITJANA, organitzat per la Confraria SANTO
SEPULCRO de Mataró, i on es varen recollir 96 kg d’aliments,

o

30 de setembre — MOSTRA D’ENTITATS DE LA GENT GRAN. Gran
oportunitat per donar a conèixer a la ciutat la valuosa feina de la
Residència d’avis TORRE LLAUDER de Càritas.

o

7 d’octubre — MATARÓ x CÀRITAS, èxit rotund d’una gran jornada de portes
obertes amb l’important esforç dels organitzadors i voluntariat que va permetre dir
a Mataró” HI SOM I SEGUIM”.

o

30 de novembre — PUNT DEL VOLUNTARIAT. Càritas forma part de l’equip
organitzador “FES VOLUNTARIAT, FEM VOLUNTARIAT”, activitats al llarg de 3
setmanes on col·laborem.

o

14 de desembre — reconeixement als voluntaris, conferència de
Teresa Forcades “L’ATENCIÓ ÉS LA FORMA MÉS PURA DE
GENEROSITAT”.
La sala d’actes de la Fundació Iluro plena de gom a gom, es van
recollir 464,25€ en donatius.

o

17 de desembre — a la parròquia de Sant Josep, concert “L’ORQUESTRA I CÀRITAS
FAN NADAL”. Un ple total del públic que varen aportar 1.475,00€.
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COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ 2017
o

17 de desembre — concert escola de MÚSICA CABEZUDO amb recollida de 85 kg
d’aliments.

o

19 de desembre — recollida de 70 kg d’aliments a JUVENTUS A.C.

o

22 de desembre — CAGA TIÓ organitzat per la Unió de Botiguers de Mataró.
Recollits 170 kg d’aliments.

o

30 de desembre — recollida d’aliments de l’Associació ÀRBITS del MARESME, 529 kg
d’aliments.

o

31 de desembre — SWIN SILVESTER, amb 139 participants. Vàrem recaptar 400,00€

MOLTES GRACIES A TOTHOM PER LA VOSTRA GENEROSITAT !!!!!!
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Amb el Suport de :

CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE MATARÓ. C/ L’ESPLANADA, 72 08301 MATARÓ
TEL. 937 908 002
CENTRE DE FORMACIO SANT PAU. C/ BOMBERS MADERN I CLARIANA, 8 08304 MATARÓ
TEL. 931 747 126
CENTRE DE FORMACIÓ MONTCADA C/ MONTCADA, 10 08303 MATARÓ TEL. 937 997 852
L’ENTORN. CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS. C/ MENDEZ NÚÑEZ, 64 BX 08302 MATARÓ
ROBER. CENTRE DE DISTRIBUCIÓ DE ROBA. C/ MENDEZ NÚÑEZ, 64 1R PIS 08302 MATARÓ
www.caritasmataro.org

“facebook.com/caritasmataro”

@caritasmataro

cim@caritasmataro.org

