ACTE SOLEMNE PELS 50 ANYS DE CARITAS INTERPARROQUIAL DE MATARÓ
El proppassat 27 d’abril, en el Teatre Monumental de Mataró, es va desenvolupar l’acte solemne de celebració
del 50è aniversari de C.I.M. Assistiren autoritats civils i eclesials, de Càritas i del Diocesà i una gran quantitat
de voluntaris i de públic que ompliren completament la platea del teatre. L’acte s’inicià amb la presentació
i projecció d’un DVD amb un magnífic vídeo que resumeix l’evolució de Càritas Interparroquial de Mataró
(C.I.M.). Després varen intervenir les diferents autoritats:pel C.I.M. el seu director, Antoni Vilà; Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona; Mn. Segimon García, rector de Sant Josep i Santa Maria
i Vicari Episcopal; Mn. Salvador Bacardit, delegat Episcopal i David Bote, alcalde de Mataró. S’establí una
coincidència total en destacar l’enorme i meritòria tasca portada a terme per C.I.M., al llarg d’aquest 50 anys
d’història amb especial referència als seus voluntaris,ànimes de
l’Entitat. El vídeo va ser elaborat desinteressadament per Joan Grané
en la direcció i realització i David Llibre en la càmera i fotografia. L’acte
fou presentat —magníficament— per la periodista voluntària, Laura Cera
i es va cloure amb una lluïda actuació musical a càrrec del cor juvenil
Rodamón, dirigit per Glòria Prats . Els assistents varen sortir
complaguts i tothom coincidí en qualificar l’esdeveniment de molt
emotiu.

Els centres de formació de Creix un 45 % el nombre de La pobresa s’acarnissa amb
Càritas Mataró van cele- famílies ateses procedents de la població més vulnerable
països en conflicte
brar la cloenda
del curs 2017-2018
Càritas Diocesana de Barcelona
Càritas Diocesana ha atès en els
denuncia que tot i l’aparent
primers 6 mesos de l’any a 2.385
El Centre Sant Pau i el Centre famílies provinents de països en millora del mercat laboral, les
carrer Montcada, el proppassat conflicte, un 45 % més que el ma- persones més vulnerables seg18 de juny varen celebrar l’acte teix període de 2017.
ueixen sense poder sortir de
de cloenda del curs 2017-2018,
la precarietat. El canvi social
Ajuts de Fundació Iluro
a l’Espai Gatassa del carrer
ha creat un nou tipus de poMontserrat Cuadrada. Es va fer
bre: malgrat tenir feina, hi ha
El proppassat 23 de juliol, es
balanç del curs i es lliuraren
un sector de la població que
feu l’acte oficial per l’ajut que
diplomes a les persones que
no aconsegueix sortir-se'n
Càritas rep, amb altres sis enhan participat amb aprofitaper l’encariment desbocat de
titats socials de Mataró, de la
ment a les diferents activitats
l’habitatge i altres raons conFundació Iluro. Els ajuts rebuts
junturals fruit de la crisi, malper CIM de Fundació Iluro, repgrat es consideri ja superada.
resenten un important cop de
mà per a portar a terme la nosSopar solidari
tra tasca social.
Dins els actes del 50è aniversari, se celebrà el proppassat
15 de juny un sopar solidari. Va
ser un èxit rotund recaptant-se
més de 3.000 € per ajut als més
necessitats. Moltes gràcies a
tothom!

Diumenge 30 de setembre
de 2018
Número 52
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:
Joan Comellas
Laura Cera Brisa
Maquetació:
J. R. Alonso

Mor el Dr. Joan Vinzo, gran
amic de Càritas
El regidor de Mataró, Joan Vinzo,
va morir la matinada del 8 de juny
proppassat a l’edat de 48 anys. Pediatra de professió, era regidor de
Benestar Social, Habitacle, Sanitat, Salut Pública, Consum i Gent
Gran; també era el segon tenint
d’alcalde. Sempre vàrem rebre la
seva comprensió i ajuda: una gran
pèrdua molt sentida. Descansi en
pau.
150 anys de Sant Josep
La parròquia de Sant Josep, on el
1968 es constituí el C.I.M. i que
tant activament ha participat tradicionalment en el desenvolupament
de Càritas i la seva tasca social
a Mataró, enguany també està
d’aniversari: compleix 150 anys de
la seva fundació. La nostra felicitació fraterna a la comunitat parroquial de Sant Josep!

Col•laboració de les entitats ciutadanes amb Càritas Mataró
Per raons d’espai ens és impossible esmentar totes les entitats
socials, culturals, esportives,
veïnals, escoles i parròquies
que en aquests darrers mesos
han ajudat a Càritas, amb accions de voluntariat, en recapta
d’aliments, roba, diners i altres.
Aquests ajuts ciutadans són de
gran importància i realment
admirables. Cal dir també, que
creixen d’un any per l’altre. Si
avui no tenim espai per esmentar-les totes —no ens en podem
deixar cap—ens comprometem
a fer-ho de forma monogràfica
en la propera revista. Gràcies a
tots!

Ens ha deixat Maria Roser
Gusi Guixeras
El proppassat 22 de juny ens
va deixar Maria Roser Gusi
Guixeras, esforçada i veterana
voluntària de Càritas i amiga
de tothom. Expressem el més
sentit condol a familiars, amics
i comunitat de voluntaris. També fem palès un agraït record
per la seva generositat vers el
proïsme. Gràcies Maria Roser!

EL DIRECTOR
HI DIU LA SEVA

Antoni Vilà

COMIAT

Benvolguts; aprofito l’oportunitat que em dona la publicació
d’aquest número de la revista RESSÒ per acomiadar-me
de tots vosaltres com a Director de Càritas Interparroquial
de Mataró.
A la darrera Assemblea que vàrem celebrar el passat mes
de juny vaig anunciar que aquest seria el meu últim mandat.
Decisió que havia fet saber prèviament als companys de
la Junta Directiva.
Son 10 anys al capdavant del CIM; període que ha coincidit
amb la greu crisi econòmica. Han estat temps difícils que
han comportat haver d’afrontar problemes complicats, no
sempre de fàcil solució. De ben segur, he tingut encerts i
no pocs desencerts. Demano disculpes per allò que no he
sabut resoldre prou bé.
Però sí que puc assegurar que en tots aquests anys he
treballat amb il•lusió i voluntat plena, perquè Càritas de
Mataró disposés del màxim de recursos, tant econòmics
com de gestió, per garantir, reforçar i actualitzar l’atenció
a la gent necessitada de casa nostra. Agraeixo des d’aquí
l’ajuda i col•laboració de les Institucions i Entitats que ho
han fet possible, fent-nos costat.
Es obvi que al llarg de tots aquets anys Càritas Interparroquial de Mataró ha crescut molt, i si ho hem aconseguit
ha estat gràcies el treball i l’esforç de tots els que formem
la gran família del CIM.
En una entrevista recent, publicada en un mitjà de comunicació local, en varen preguntar de quina acció o projecte
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em sentia més satisfet. És difícil donar una resposta concreta, doncs lògicament com a director em sento identificat
amb tot allò que en el decurs del meu mandat el CIM ha
anat posant en marxa i/o adaptat, per tal de donar una
millor resposta a les famílies en risc d’exclusió. Poso com
un exemple, l’ampliació de tot el que es desenvolupa al
Centre Sant Pau.
Malgrat tot, si he de ser sincer, sí que he de dir que el que
m’ha donat més satisfacció ha estat poder posar en marxa
el Centre de Suport Alimentari l’Entorn, per la dignificació
que ha representat en l’entrega d’aliments a la gent que els
necessita. Ha estat un projecte complicat en la seva gestació i no exempt de problemes i contratemps fins arribar a
l’acord definitiu que es signava el 2016 conjuntament amb
l’Ajuntament, Càritas Mataró i Creu Roja. Amb l’any i mig
que funciona, tant els usuaris com els voluntaris, n’estan
molt satisfets, al mateix crec poder dir de totes les persones
que hi col•laboren.
Bé, no em vull allargar més. Agrair sincerament a tothom
que m’ha ajudat i/o col•laborat, durant aquests anys de
mandat com a director de Càritas Mataró. Espero que ens
anirem veient en els diferents actes que organitzi el CIM.
Jo em poso a la disposició de la nova Junta que s’elegeixi.
Una abraçada
Antoni Vilà i Alsina
Director de Càritas Interparroquial de Mataró.

www.caritasmataro.org
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Resultat exercici econòmic 2017 = 611.863,70 €

DISTRIBUCIÓ DESPESES 2017
Compres i diversos
Aportacions a
famílies

Serveis generals
Professionals
contractats

9,40%

6,29%

28,50%

32,80%

1,06%

Aportacions a
altres programes

11,54% Aportacions a

10,40%

Infància

Transferències
a entitats
socials

Pressupost per l'exercici 2018 = 538.860 €

FINESTRAL DE CÀRITAS
1566 – Sra. d’edat avançada, sense família i
amb una pensió mínima
fa demanda de 100€ per
comprar una medicació
que no entra per la seguretat social i que ha
de prendre per tal de
poder millorar la seva
qualitat de vida.

a càrrec, fa demanda
de 560€ de deute de
subministrament. Actualment la mare té uns
ingressos mínims amb
els qual no pot fer front
aquest deute que té.

1568 – Persona sola,
sense ingressos i que
actualment viu al carrer,
fa demanda de 100€
1567 – Família mono- per poder pagar-se una
parental amb 3 menors habitació durant un mes

per problemes mèdics. 1570 – Matrimoni amb
4 fills fa demanda de
550€ per pagar un mes
1569 – Matrimoni amb de lloguer. Van generar
5 menors a càrrec fa aquest deute degut a
demanda de 110€ per que el marit es va quepagar una factura de dar sense feina, actualllum que tenen pendent ment ha trobat una feina
i evitar d’aquesta mane- de mitja jornada amb la
ra el tall del subminis- qual podran fer front al
trament. Els ingressos lloguer mensuals però
actuals no li permeten no els hi arriba per tal
pagar aquest deute.
de poder pagar aquest
mes que tenen pendent.

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

Fèlix Feliu i Quintana va néixer a Mataró
l'any 1929. És corredor d’assegurances jubilat.
Va ser un dels fundadors de CIM i el seu
primer director, càrrec que ha ocupat en
diferents etapes i durant un total de 33
anys.
"Ens agradaria ser l'entitat de referència que acompanya i assessora
en moments de dificultat"
Com van ser els inicis de Càritas
Interparroquial de Mataró? Què
en va provocar la seva fundació
ara fa 50 anys?
Mataró va passar de tres a set
parròquies i Càritas Diocesana de
Barcelona va proposar als rectors
de crear Càritas Interparroquial de
Mataró.
Amb la creació de C.I.M. es va veure
que era la millor manera d’afrontar
la problemàtica assistencial de les
persones d’una forma coordinada,
ajuntant esforços i rendibilitzant millor els recursos de cada parròquia.
Quines eren les necessitats de
fa 50 anys? Han canviat respecte a les actuals?
El fort increment demogràfic provocat per la immigració procedent
d’altres regions espanyoles provocà
l’aparició d’un cinturó suburbial,
rondes enllà. Problemes d’habitatge,
de llum, d’escoles, d’assistència
sanitària.... la parròquia, per a molts
dels nouvinguts, era el primer lloc
on trucar per intentar solucionar els
problemes que patien.
Actualment els problemes que ens
preocupen són els derivats de la
gran crisi econòmica que hem passat els darrer anys. Els problemes
que més s’atenen són els que tenen
a veure amb la infància, l’habitatge
i l’atur.
Quin és la principal objectiu
avui dia?
Càritas és una entitat que treballa
la part assistencial, però sobretot
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dedica els seus esforços a la promoció i atenció de la persona facilitant els mitjans per a poder-se
desenvolupar en la vida familiar i
de treball. Així mateix dedica una
especial atenció a la infància.
Has estat molts anys president de Càritas Mataró. Quina
etapa recordes amb especial
afecte?
Totes les etapes han tingut la seva
importància variant segons les situacions polítiques i econòmiques.
De la primera època m’agrada
pensar que vam ser promotors
d’una sèrie d’entitats de caràcter
assistencial com són els centres
socials dels barris i altres entitats
que, amb el temps, han adquirit
personalitat pròpia.
En la darrera etapa com a director
vam assolir una bona planificació
del treball social de Càritas vers la
ciutat de Mataró.
Vam consolidar la participació d’un
bon equip de treball que encara
continua.
La crisi d’ara fa 10 anys, va ser
un cop dur per entitats com
Càritas?
Sí, realment es van accentuar
les necessitats i va requerir molt
més esforç econòmic i de persones. Vam obtenir una resposta
en general molt positiva. Davant
dels problemes nous que sorgien
(com el pagament d’hipoteques,
l’atur...) es van buscar noves iniciatives per a gestionar-los.

Com ha evolucionat la relació
amb Mataró en general?
Amb la ciutat podem dir que Càritas
ha assolit un grau d’acceptació molt
important i ampli per part de les
entitats de Mataró. Això ho constatem en la col•laboració que rebem
a través d’elles.
A finals d’abril, l’acte institucional dels 50 anys va voler ser un
homenatge a tots els voluntaris
que han passat per l’entitat.
Són el pilar fonamental?
El voluntariat a Càritas és bàsic.
Sense els voluntaris no es podrien
portar a terme molts dels projectes
que estan en marxa.
Des d’un principi heu insistit en
què fer 50 anys no era un motiu
de celebració. L’objectiu a llarg
termini és que no hagin de fer
falta entitats com Càritas?
Suposo que Càritas existirà sempre
perquè les necessitats són moltes
i molt variades i l’administració no
arriba a tot arreu. Però la veritat és
que ens agradaria que Càritas fos
l’entitat que, a més a més de donar
suport econòmic, fos la referència
de l’entitat que acompanya i assessora les persones en moments de
dificultat.
El meu lema és que hi ha una actuació que no podem deixar de fer i és
el demostrar amb obres els nostre
amor envers els pobres.
L. CERA

