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Em plau de saludar-vos, un any més, al presentar la Memòria de les activitats dutes a terme en 
el decurs de l’any 2011.  
  
Hi trobareu dades sobre l’acollida, l’atenció directa, la formació, l’ajut a la infància, el treball fet 
amb la gent gran,  el servei d’assessoria jurídica,  de drogodependència,  a la Residència Torre 
Llauder, i a tot el que gràcies al vostre esforç i a les vostres aportacions generoses i 
desinteressades, a Càritas hem pogut fer per alleugerir el sofriment de moltes persones i 
famílies. 
  
Des d’aquí vull agrair molt sincerament a tots, socis, voluntaris, Institucions, Col·legis, Confraries, 
donants, etc.,  la vostra tasca constant i responsable.   
  
Hem procurat atendre les necessitats puntuals de la gent que ens ha demanat ajut, donant-los 
menjar, roba i altres ajudes puntuals, però amb això no n’hi ha prou per satisfer el que avui és 
una prioritat per a tots ells:  “la necessitat de treball”  i “la pèrdua de l’habitatge”  degut a no 
poder pagar els lloguers i/o les hipoteques. 
  
La xifra d’aturats de casa nostra és esfereïdora així com la de famílies que han sofert en pròpia 
carn la pèrdua de l’habitatge i posa de manifest la gravetat de la situació. És urgent que totes les 
forces polítiques, econòmiques i socials s’uneixin per trobar acords que solucionin aquests grans 
problemes humans. 
  
Si volem ser fidels a l’Evangeli i al seu contingut bàsic, que és el manament de l’amor, tots hem 
de lluitar per aconseguir una societat més justa i solidària en la que tothom pugui viure amb 
dignitat. 
  
Ben cordialment. 
  
Antoni Vilà i Alsina 
Director de Càritas Interparroquial de Mataró 

 

Benvinguts 



 

 

  

 

 

Càritas Interparroquial de Mataró és una institució de l'Església Catòlica que té com a objectius: 

1. AJUDAR en les necessitats concretes de persones i famílies.  

2. CANALITZAR la tasca i formació del voluntariat per atendre persones que necessitin serveis algunes 
estones al dia o periòdicament i també dels voluntaris de les Càritas parroquials i d'altres entitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROMOURE la inserció laboral a través de projectes formatius com els cursos de formació per a 
dones que Càritas de Mataró fa al carrer Montcada, número 10.  

4. INCIDIR en la tasca de reinserció de persones amb toxicomanies.  

5. COL·LABORAR amb altres institucions per fer possibles actuacions de cara a atendre sectors socials 
marginats. 

6. TREBALLAR per resoldre situacions extremes de persones, famílies i col·lectius, fent un seguiment 
social i en molts casos també jurídic. 

7. DONAR SUPORT a la Residència Torre Llauder, nascuda des de Càritas de Mataró l'any 1985 i 
organitzar activitats de lleure per a avis sense recursos, com ara colònies d'estiu.  

8. VOL SER una veu que conscienciï de les moltes mancances de solidaritat envers els que estan 
quedant al marge del progrés social. 

L'any 1968, impulsat per Càritas Diocesana de Barcelona i pels rectors de les parròquies de 
Mataró, neix Càritas Interparroquial de Mataró amb la finalitat d'oferir a les Càritas de cada 
parròquia uns serveis professionals i especialitzats comuns, que d'altra manera eren difícils 
d'obtenir.  
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Ens podeu trobar a : 

Carrer  L’Esplanada, 72. 08301 MATARÓ. 

Tel. 93 790-80-02. cim@caritasmataro.org 

www.caritasmataro.org 

Atenem de dilluns a divendres de 11h a 13h 

                        dilluns a dijous de 5 a 7h de la tarda 

 

mailto:cim@caritasmataro.org
mailto:cim@caritasmataro.org
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Àrea d’atenció 

comunitària 
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L’acollida de Càritas 

 

S’intenta fer acollida en tots els projectes que fem ja que l’acollida no sempre s’ha de realitzar en un despatx; hi 
ha molts espais i molts moments. Tenen una prioritat especial: 

→   Per mitjà dels voluntaris  que reben a la persona a través del servei d’atenció directa. 

→   Les Càritas parroquials, des de on s’intenta prioritzar  l’acollida en el marc del servei de repartiment 

d’aliments i roba. 

 

A Càritas tenim molts espais d’acollida i intentem potenciar-los al màxim, ja que creiem que és un moment 
important; és una trobada humana  que té valor per sí mateixa. 

Tenim clar que la persona és l’eix de totes les nostres actuacions, com un interlocutor que sent, pensa, que 
espera.  Considerem com a eina fonamental per a una bona acollida, la coordinació i el treball en equip. Ja que 
no estem sols i les nostres accions tenen una dimensió global. 

 

 

Oferir la possibilitat de comunicació: un problema o una situació és menor quan es 
té la possibilitat de parlar i de sentir-se escoltat. 

Donar seguretat i enfortir aspectes positius de la persona. 

Reforçar l’autoestima sense crear expectatives falses. 
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Servei de repartiment d’aliments i roba  

Repartiment d’aliments 
 
Durant l’any 2011 s’han rebut un total de 169.117 kg d’aliments que s’han repartit a través de les 7 
parròquies de Mataró. Representa un augment del 43% respecte l’any 2010. 
  

Aquest aliments procedeixen  de : 

→  Comunitat Europea: Plan2011 de “Ayuda C.E.” ........................ 122.812 kg 

→  Banc dels Aliments de Barcelona................................................  37.837 kg 

→  Càritas Interparroquial de Mataró.: compres .............................   2.102 kg 

→  Campanyes diverses: Caminada, Solidaritat, Nadal....................    3.112 kg  

El total dels aliments han estat repartits a un total de 2.360 Beneficiaris.   

 

 

Rober 

El repartiment s’ha realitzat des de 3 parròquies: Sta. Maria, Sant Josep i Mare de Déu de Montserrat (sols 
part de l’any passat).  

I des del Rober de Cirera, per a les parròquies de Maria Auxiliadora, Sagrada Família, Sant Pau i Mare de 
Déu de l’Esperança i Mare de Déu de Montserrat (durant part de l’any), donat que no tenen un espai 
adequat per aquest projecte.  

Durant el 2011 va acollir a un total de 289 famílies. Tot aquest volum de famílies suposen que s’ha donat 
roba a unes  978 persones durant l’any, que  desglossat per edat queda: 

→  De 0-3 anys............................ 132 nadons 

→  De 3-14 anys.......................... 299 nens 

→  De 15-20 anys........................   93 joves 

→  De 20-40 anys........................ 316 adults 

→  De 41-60 anys........................ 136 adults 

→  De  mes de 61 anys ..............       2 adults 

Els locals del Rober de Cirera estan ubicats dins el barri de Cirera, en el xamfrà dels carrers Càceres i 
Muntanya (concretament l’adreça és c/ Càceres s/n); i l’espai durant l’any 2011 ha obert cada dijous (tret 
de festius) de 8 a 9 del vespre. 



A través de El servei d’atenció directa s’atén a qualsevol persona que necessiti 

d’una orientació per solucionar les necessitats que li sorgeixen en un moment determinat 
de la seva vida, i que ell sol no pot. 

Es pretén donar un espai d’atenció a totes aquelles persones que s’adrecen a Càritas per 
sol·licitar qualsevol tipus d’ajut. 

També es vol oferir una acollida a totes aquelles persones que necessitin d’un moment i un 
espai on explicar les seves angoixes, expectatives, il·lusions i  decepcions, sense fer 
prejudicis, i intentant que l’usuari se senti ben atès i se li doni confiança.  

Atenció directa 

→ S’ofereix informació, assessorament, tramitació i suport en la gestió dels problemes plantejats per  
les persones que s’adrecen al nostre servei d’acollida i atenció primària. 

→ Es deriva, si és necessari, als serveis específics competents per  la problemàtica que es planteja. 

→ S’atenen les necessitats bàsiques de persones amb dificultats, mitjançant ajuts que facilitin l’exercici 
dels seus drets i deures. 

→ Es potencia la detecció de les necessitats més prioritàries que es plantegen com a fi per planificar 
campanyes i/o accions de denúncia. 

 
Durant l’any 2011 s’han atès un total de 1047 casos, repartits en un total de 2551 entrevistes. Com en els 
anys anteriors, continuem atenent en el nostre límit, pel que el nombre d’entrevistes no pot ser gaire  major 
(unes 150 més que l’any anterior), però sí, tal i com queda reflectit, el número de famílies que ha pujat en 
gairebé un centenar. 

Del total d’entrevistes s’han extret un total de 1800 demandes diferents i un total de 1947 respostes.  

Desglossem aquestes dades: 
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Sol·licituds 1800 

   Intervenció i atenció social 335 sol·licituds 

   Béns i serveis 1303 sol·licituds 

   Habitatge 94 sol·licituds 

   Formació 12 sol·licituds 

   Feina 52 sol·licituds 

   Altres 4 sol·licituds 

Respostes 1947 

   Atenció 169 respostes 

   Tràmits i gestions 117 respostes 

   Informació i assessorament social 136 respostes 

   Intervenció econòmica 274 respostes 

   Derivacions 1251 respostes 



Alimentació Materials 
salut 

Transport Formació Estris Altres 

823 

38 
4 5 

121 
4 

Atenció i 
entrevistes 

Tràmits Informació Ajuts 
econòmics 

Altres 

31 

8 

85 

106 

19 

Sol·licituds 

Les demandes que més ens han fet continuen amb la mateixa tònica d’altres anys, i tenen a veure amb la 
manca d’ingressos. Ens han demanat informació sobre prestacions, ens han fet demandes econòmiques 
per deutes i ens han demanat béns per poder cobrir les necessitats més bàsiques. Aquestes són amb 
diferència, les que hem rebut més quantitat de demandes, pel que ens dóna informació sobre la situació 
econòmica de bona part de la població que ens ha arribat. 
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Les següents gràfiques corresponen a les dades de 2011 de les demandes que ens han fet les persones que 
han vingut a Càritas, sol·licitant un servei, recurs, bé, intervenció o informació en l’atenció directa. 

Desglossem aquestes dades:  

Intervenció 
i atenció 

social 

   Béns i 
serveis 

   
Habitatge 

Formació    Feina    Altres 

335 

1303 

94 12 52 4 

Habitatge  

Suministres 

Formació 

Salut 

transport 

Tràmits 

34 

85 

2 

2 

1 

3 



Respostes 

Perfil de les persones ateses en el servei d’atenció directa 
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Dades corresponents a les respostes que hem donat des del servei d’atenció directa.  

Informació i assessorament social                

   Atenció    Tràmits i 
gestions 

   Informació  i 
assessorament 

social 

   Intervenció 
econòmica 

   Derivacions 

169 117 136 

274 

1252 

Desglossem aquestes dades:  

Les respostes que més s’han fet són les 
derivacions per anar a buscar els lots d’aliments 
a les Càritas Parroquial. La “intervenció 
econòmica” pren el relleu com a segona 
resposta més donada davant de la d’“atenció”, 
que s’ajusta a la situació cada cop més precària, 
econòmicament parlant, de les persones que 
atenem. 

 
Serveis Socials 

Recursos salut 

Recursos legals 

Recursos 
d'alimentació 

Rober 

Altres  

9 

4 

9 

1102 

124 

4 



Treball 
regularitzat 

Treball  no 
regularitzat 

Pensió 
contributiva 

Pensió no 
contributiva 

Atur Subsidi 
d'atur 

Renda 
Mínima 

d'Inserció 

Sense 
ingressos 

Altres 
ingressos 

148 

56 74 55 
79 

218 

62 

429 
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El gran volum d’atenció correspon a 
persones adultes en una franja 
d’edat en la que hi han càrregues 
familiars (dels 30 anys als 45 anys).  

Continua a l’alça el 
número de famílies 
amb nacionalitat 
espanyola que han 
acudit al servei.  

Nacionalitat 

 

 

 

 

Edat 

 

 

 

 

Ingressos 

 

 

 

 

 

 

Tipus d’habitatge 

 

 

Augmenten considerablement les famílies que tenen un pis de lloguer, en detriment de les que paguen 
quotes d’amortització i habitacions de lloguer. 

 - 18 anys 18 - 29 anys 30 - 45 anys 45 - 64 anys  + 65 anys 
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155 

531 

295 

43 

Carrer/ 
barraques 

Pis de 
lloguer 

Hipoteca Acollit Habitació 
lloguer 

Altres 

38 

550 

179 

37 

215 

28 



Formació ocupacional 

Oferir a les dones immigrants en situació d’atur una formació eminentment pràctica, que 
les apropi al màxim a la realitat. 

Donar eines pel desenvolupament de l’autonomia personal. 

Millorar les possibilitats d’inserció laboral. 

Adquirir  hàbits de comportament cívic i de relació. 

Obtenir coneixement que les faci créixer a nivell personal, ajudant-les a tenir més recursos 
per poder resoldre els problemes quotidians .  

→   Curs d’alfabetització en català. 

→   Curs d’alfabetització en castellà 

→   Espai de xerrades de temes d’interès 
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Curs 2010-2011 
 
Alfabetització en castellà 

Alfabetització en català 

Durant aquest curs hi van participar un total de 15 dones.  

El dies en que s’ha impartit les classes han estat els dimarts i divendres, de 9:30h a 11:00h, per una 
professora cedida per l’Òmnium cultural. 

 

 

Per realitzar aquests tallers d'alfabetització hem comptat amb la col·laboració de 4 voluntaris al torn  del 
matí i de 4 voluntaris més al torn de tarda. 

Hi ha hagut 20 dones a les classes dels matins (dilluns i dimecres de 09:30 - 11:30 h ) i 20 dones més a les 
classes de la tarda  (dimarts i dijous de 15:15 – 16:45 h.) 

Durant l’any 2011 hem realitzat les següents activitats, amb totes les dones inscrites als cursos 
d'alfabetització : 

→    Visita biblioteca Pompeu Fabra (08/04/2011) 

→    Visita escola d’adults Els Tarongers (24/05/2011)  

Gràcies a aquestes visites i al suport de les diferents entitats de Mataró,  hem pogut oferir aquest grup de 
noies un coneixement de l’entorn de la ciutat amb els seus recursos, com també hem participat en el seu 
propi desenvolupament personal. 
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Infància 

Donar suport a actuacions que tinguin com a conseqüència millores reals per al 
desenvolupament social del menor. 

Potenciar els processos d’autoestima i autoconfiança del menor. 

S’han beneficiat 217 nens d’ajudes específiques que tenien com a fi prevenir processos d’exclusió en 
infants, tant a nivell escolar, com social, com sanitari. Mitjançant aquests ajuts es volen afavorir els 
processos d’integració social dels menors. 

També s’han beneficiat 11 petits infants durant el 2011 d’ajudes específiques per a cobrir necessitats 
materials  bàsiques. 

En total s’han fet 228 ajudes directes. 

L’objectiu d’aquest programa és el de contribuir a que la situació de vulnerabilitat o d’exclusió social 
familiar no afecti en molt de grau al desenvolupament sanitari i social d’aquest col·lectiu infantil. 

Curs 2011-2012 
 

Alfabetització castellà 
 

Amb data de 3 d’octubre es va iniciar el curs d’alfabetització en castellà al torn matí. Aquest curs està 
constituït per 26 dones, distribuïdes en 4 grups i portat a terme per 5 voluntàries les quals realitzen les 
classes segons el nivell de les noies.  

El torn de tarda està format per 20 dones i portat a terme per 3 voluntàries, distribuïts els grups tenint en 
compte el nivell de les dones.  

La distribució i els horaris són: 

→   Castellà torn matí: dilluns i dimecres de 09:30 - 11:30 h . 

→   Castellà torn de tarda: dimarts i dijous de 15:15 – 16:15 h. 

 

Alfabetització català 
 

Aquest anys les classes d’alfabetització en català les vam iniciar el dia 6 d’octubre de 2011 gràcies a la 
col·laboració del Consorci de Normalització Lingüística, a diferència d’altres anys que les vam realitzar amb 
Òmnium Cultural.  

Aquest curs està format per 20 dones les quals van realitzar un curs de 20 hores d’alfabetització en Català 
Nivell 1, degut a l’augment de la demanda i de la bona assistència per part de les dones aquest curs. Amb 
data 13 de desembre de 2011 hem pogut iniciar un altre curs d’alfabetització en Català Nivell 2 que tindrà 
una durada també de 20 hores. 



En el 2011 s’han fet un total de 96 visites. Aquest total de visites corresponen a 47 consultes noves ateses.  
S’han obert 15 expedients, en fer gestions més enllà de la consulta.  

Per matèries: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De les consultes fetes, 4 corresponien a persones que ja havien vingut anteriorment i aquestes han derivat 
en 4 expedients. 
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Assessoria  jurídica 

→  Tasques d’atenció i informació sobre assumptes jurídics. 

Donar resposta a totes aquelles consultes jurídiques que formulen les persones sense 
recursos i que no cobreixen les institucions públiques.  

Assessorar i tramitar en alguns casos, expedients sobre totes les qüestions que afecten als 
nostres destinataris, relacionades amb el dret d’estrangeria, penal, penitenciari, civil, 
laboral i administratiu. 

→   Estrangeria.............................................................. 15 consultes 

→   Afers laborals.. .......................................................    2 consultes  

→   Problemes habitatge i hipoteques..........................    6 consultes  

→   Reclamació impagament lloguer.............................   7 consultes 

→   Divorcis i família.......................................................  2 consultes  

→   Herències..................................................................  1 consultes 

→   Accidents..................................................................   2 consultes 

→   Nacionalitat i altres temes Registre civil..................   1 consultes 

→   Temes penals............................................................  2 consultes 

→   Reclamacions INEM..................................................   2 consultes 

→   Seguretat Social (viduïtats, deutes, pensions, etc).    7 consultes 
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Gent gran 

Atendre a persones que, per diversos motius, estan soles i en una edat en la que necessiten 
del suport d’altres persones.  

Afavorir l’increment de l’autonomia personal de la gent gran, tant si estan en una residència 
com si viuen en el propi domicili.   

Promoure activitats lúdiques i de participació de la gent gran. 

→ Excursions de un dia per a persones que  els costa integrar-se en la comunitat i ens trobem que 
desenvolupen cada cop més un sentiment d’apatia i soledat. 

→ Celebracions de festes populars i aniversaris 

→ Residència Torre Llauder de Càritas 

S’han realitzat dues excursions: 

→     A Sant Pere de  Rodes, el dia 10 de maig de 2011, amb 53 assistents. 

→     Al Sitges, el dia 15 de novembre de 2011, amb 45 assistents. 

S’han fet diverses celebracions, entre les que destaquen Nadal, aniversaris i festes populars. En total hi ha 
hagut 65 assistents en tot el projecte.  

També cal dir que hem comptat amb la participació de 7 voluntaris que han dedicat un total de 85 hores al 
projecte. 

Projecte Temps de Viure 

 Objectius 

 Activitats 



Acollir persones majors de 65 anys, que per diversos motius  no poden viure sols, i/o no 
tenen casa o família que els pugui acollir, i a més a més, no tenen accés a d’altres centres. 

Afavorir l’increment de l’autonomia personal de la gent gran en la residència, perquè puguin  
gaudir d’un projecte de vellesa satisfactòria i digne.  
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Residència Torre Llauder 

 Activitats 
 

Programa Oci i temps lliure  
 

→ Taller de jocs: Dimarts de 16:00h a  18:00h - Augmenta la socialització, redueix l’aïllament i soledat i 
ajuda a recuperar interessos i habilitats en desús o oblidades. 

→ Taller de música: Dimecres de 16:00h a 18:00h - Ajuda a prevenir el deteriorament cognitiu i a 
mantenir les aptituds funcionals, cognitives i  emocionals dels residents, al mateix temps que en 
defineix els interessos personals.  

→ Taller de gimnàstica: Dijous de 16:00h a 18:00h  -  Millora la mobilitat articular, controla el pes, redueix 
l’osteoporosi, ajuda a controlar la tensió arterial i les caigudes i sobretot conserva i promou la 
independència i l’autonomia  física i psicològica dels residents.  
 

→ Taller d’estimulació cognitiva: Divendres 16:00h a18:00h - Preveu l’aparició i desenvolupament dels 
trastorns de la memòria, promou l'aprenentatge a través de l’entrenament i sobretot redueix les 
preocupacions que generen aquests trastorns. 

 
 

 
 
 

 

Aquest any 2011 hem celebrat els 26 anys des de que es va inaugurar la Residència Torre Llauder.  Aquests 
26 anys  de vida  de la residència  han estat plens de dificultats, sobretot de tipus econòmic, però gràcies  a 
moltes aportacions d’entitats públiques i privades i d’un bon nombre de particulars i padrins, la residència 
ha continuat complint  la seva funció inicial: Acollir als més febles de la nostra societat. 

 



En el transcurs d’aquest any han ingressat un total de 5 persones, derivades de: 
 
             Propi domicili ......................................................  1  persona 
             Aliança    ..............................................................  1  persona 
             Serveis Socials de Mataró  ..................................  1  persona 
             Ambulatori Mataró  ...........................................   1  persona 
             Ambulatori Argentona  ......................................   1  persona 
 
Les 4 baixes  que hem tingut han estat per: 
 
              Marxa a una altra residència            1  persona 
              Marxa a un sòciosanitari                   1  persona 
              Exitus                                                    1  persona 
              Marxa amb amics                               1  persona 
 

Gènere 
          Dels 20 avis que tenim en la residència a finals d’any, 9 són dones i 11 són homes. 
 
 

Edat 
          La mitjana d’edat dels nostres avis és de 77,8 anys, sent el mes jove de 67 anys i el més gran 91 anys. 
 
         
 
 

Beneficiaris 

Els usuaris  serien en principi totes les  persones que viuen a la nostra residència. 
 
→ Taller de jocs : una mitjana de 10 persones en general. Al campionat de cartes per grups hi han 

participat 8 persones. 
 

→ Gimnàstica: S’han fet 2 activitats diferenciades: A l’activitat de gimnàstica suau participen de mitjana 
6 avis, mentre que a les sortides a l’exterior participen 14 persones. D’aquestes últimes, 9 realitzen 
l’activitat de manera autònoma i les altres 5 persones depenen d’un voluntari. 
 

→ Música: També s’han fet 2 activitats diferenciades: En la participació en festes popular com són Nadal, 
la revetlla de Sant Joan, la Castanyada o el Cap d’Any, hi ha participat la majoria de les persones 
residents, mentre que al taller de música la mitjana ha estat de 9 persones. 
 

→ Estimulació cognitiva: A l’activitat de llegir el diari participen 6 avis, al taller cognitiu 5 avis i en la 
decoració de la residència per a la celebració de festes,  han participat 8 persones. 
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 Àrea d’inclusió 

social 
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Durant aquest any 2011, hi ha hagut unt total de 20 persones que han decidit que volien refer la seva 
manera de viure, després de reconèixer i assumir el seu veritable problema: 

→   Casos nous: 9 persones van venir per primera vegada i tots van passar a seguiment. 

→   Casos de seguiment: són un total de 11 casos. D’aquests, en 2 es fa seguiment des de l’any 2009 i 9 
pertanyen al 2010. 

 

Situació dels casos nous i de seguiment: 

→ 1 cas que ha entrat a Càritas Diocesana de Barcelona (CECAS) 

→ En 2 casos es va fer entrevista inicial en un centre de desintoxicació (RAUXA), però no van arribar a 
terme. 

→ 17 persones, en un moment o altre, han estat en procés de deshabituació en el domicili particular. 

→ 2 persones estan sense tractament ja que no reconeixen la seva drogodependència. 

→ No hi ha cap persona en fi de tractament. 

 

Programa de drogodependències 

Acompanyar en el descobriment de la realitat del drogodependent. 

Promoure la necessitat de buscar una altra manera de viure. 

Oferir elements que ajudin als usuaris del programa a aconseguir les metes que ells mateixos 
vagin desitjant arribar. 

→    Informació i orientació. 

→    Intervenció a nivell jurídic. 

→    Recolzament i suport. 

→    Ajuts econòmics:  Tots els ajuts econòmics que s’han realitzat aquest any han estat per viatges. 

→    Recolzament familiar. 

→ Treball de mentalització per saber acollir al membre afectat després de la deshabituació ja que la   
persona sense drogues es un altre i se l’ha de saber tractar diferent. 



Dins aquesta àrea desenvolupem el projecte Llar Pont i col·laborem, des de la Taula de 

Promoció, en el projecte  L’Andana.  

Durant tot l’any hi ha hagut una família que va marxar a finals d’octubre de 2011. A finals d’any ja teníem 
una altra família candidata que va entrar a principis de l’any 2012. 

El projecte Llar Pont l’iniciem a l’octubre de l’any 2000, arran de la cessió determinada que ens van 

fer la comunitat de religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció d’Argentona.  

El pis es cedeix a famílies amb un perfil concret durant un temps determinat: famílies amb suficients 
recursos com per a que, amb el temps establert, aconsegueixin una millora de la seva situació econòmica i 
que en l’actualitat no poden accedir a cap habitatge. 
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Metodologia: 

→ Entrevistes 

→ Coordinacions amb altres professionals/serveis/entitats: Els serveis que hem utilitzat són: 

→ Comunitats Terapèutiques amb professionals. 

→ Centres de Rehabilitació. 

→ Servei jurídic: S’intervé per a complir penes en serveis o centres alternatius a la presó. En aquells 
casos que segueixen bé el tractament i tinguin un bon pronòstic, així com també amb aquelles  que 
porten temps sense consumir i han normalitzat la seva vida a nivell familiar i laboral. 

→ Derivacions 

→ Pla de treball individualitzat: amb cada persona que atenem hem utilitzat un pla de treball adequat a 
la seva situació econòmica, familiar, social i laboral per aconseguir en el mínim temps possible una 
ràpida recuperació. 
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Desenvolupament  
institucional    
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Comunicació 

Informar sobre les realitats socials des de la defensa dels drets socials i mostrar les causes 
de l’exclusió social. 

Fomentar una imatge positiva de les persones que. per circumstàncies, es veuen en 
processos de vulnerabilitat o exclusió social. 

Promoure la presència pública de Càritas Interparroquial de Mataró en els mitjans de 
comunicació, per donar veu a aquells que no la tenen. 

 Objectius 

 Activitats 

→ Redacció de la publicació bimensual RESSÒ. Durant aquest any 2011 hem continuat amb la publicació 
de la nostra publicació gràcies a l’ajuda de voluntaris periodistes. 

→ Gestió i manteniment del lloc web. S’ha creat una nova pàgina amb continguts periòdicament 
actualitzats que donen informació concreta de totes les accions que fem des de la nostra entitat. 

→ Campanyes institucionals diverses. 

→ Participació contínua en un programa de ràdio setmanal. 

→ Participació  esporàdica en programes diversos de televisió. 

→ Entrada contínua de notícies als diversos mitjans de comunicació, sobretot a través a través de les 
noves tecnologies. 



Voluntariat 

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

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

Oferir espais de formació. 

→ Servei d’acollida i informació. 

→ Cursos de formació. 

→ Trobades i coordinació de voluntaris a través de reunions periòdiques i voluntaris referents.  

25 

Noves  tecnologies 
Durant l’any 2011, hem engegat amb més força la nostra pàgina web "caritasmataro.org“, el 
“facebook.com/caritasmataro”  i  el “flickr.com/photos/64892795”. 

S’han publicat més de 18 pàgines, amb més de 150 informacions, informes, notícies i enllaços, que s’han 
produït en relació amb la nostra organització. 

S’ha unit a aquest equip de treball una coneguda professional del món de les noves tecnologies per ajudar-
nos a reformar, la Georgina de milimetricmkt.com , amb els que estem fent una actualització dels mitjans 
tecnològics  que  utilitzem, i ampliar a més xarxes social els nostres contingut. 

Els nostres reptes, en aquest camp, són fer arribar las nostres notícies, necessitats, esdeveniments, 
informacions i inquietuds al màxim de persones possibles del nostre entorn. 

 

https://correoweb.caritas.es/owa/redir.aspx?C=477ce1816a2043c798f136bedd18bc2a&URL=http://caritasmataro.org
https://correoweb.caritas.es/owa/redir.aspx?C=477ce1816a2043c798f136bedd18bc2a&URL=http://caritasmataro.org
https://correoweb.caritas.es/owa/redir.aspx?C=477ce1816a2043c798f136bedd18bc2a&URL=http://caritasmataro.org
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Els comptes 
de Càritas 
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Ingressos 

Ingressos socials 

Subvencions a 
programes específics 

Ajudes específiques 

Ajudes a infància 

Ajudes específiques 
famílies 

Ingressos financers 

Altres ingressos 
excepcionals 

Provisió infància 

Ajudes In ternacionals 
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Despeses 

   Serveis Generals    

   Despeses personal   

   Transferències a 
entitats   

   Aportacions a 
programes específics  

   Aportacions a 
famílies  

   Aportacions a 
infància   

   Aportacions a 
entitats    

   Despeses 
finanaceres    

  Amortitzacions    
   Provisió 
projectes 

   Ajudes 
internacionals    
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Agraïments 

Donar les gràcies a tots els que anònimament, o no, han col·laborat per a que nosaltres 
puguem fer la nostra feina amb més eficiència i més recursos. Les aportacions que ens heu 
fet, han ajudat a millorar la situació econòmica, social, laboral i/o familiar de persones que 
han passat per Càritas de Mataró. 

En nom de tots els beneficiats pel nostre treball i també en el nostre propi, 
MOLTES GRÀCIES 

 

 

També agraïm als voluntaris que han fet possible que tant Càritas Interparroquial de Mataró com els 
seus projectes tirin endavant amb força. 

Gràcies a l’Ajuntament, i en especial als Serveis de Benestar Social i de Nova Ciutadania, pels seus 
convenis. 

Agrair la col·laboració de diversos ens públics com la Secretaria per la Immigració, per al 
funcionament de l’Escola de la Dona. 

Gràcies a Caixa Laietana, per les seves inestimables col·laboracions a Càritas Interparroquial de 
Mataró, i a La Caixa per la col·laboració que fa a la Residència Torre Llauder. 

També gràcies a les empreses privades que ens han fet aportacions insubstituïbles i molt necessàries, i 
en especial a una que ha donat un impuls a un sector de la població que ha patit indirectament els 
efectes de la crisi econòmica.  

A MILIMETRICMKT.COM, per la seva especial col·laboració en la millora i adaptació de les nostres 
eines tecnològiques. 

Restem molt agraïts al Banc d’Aliments de Barcelona, pels aliments que ens donen regularment i que 
contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes famílies. 

Gràcies a Càritas Diocesana de Barcelona i a Càritas Española per les seves aportacions. 

Fem una menció especial a totes les persones que participen ja sigui com a voluntari o amb 
aportacions diverses en els actes de Càritas Interparroquial de Mataró. 

I per últim, gràcies als socis, que amb la seva aportació regular fan que Càritas de Mataró pugui 
plantejar projectes a mig i llarg termini amb la tranquil·litat de saber que hi ha gent que, amb la seva 
aportació continuada, aposta per nosaltres. 



 
càritas interparroquial de mataró 

C’ l’Esplanada, 72 
08301 MATARÓ 

 
TEL. 93 790 80 02  
FAX 93 790 82 94 

CORREU ELECTRÒNIC cim@caritasmataro.org 

www.caritasmataro.org 

 

mailto:cim@caritasmataro.org

