CANVIS DE DIRECCIÓ

NOU DIRECTOR DE CIM
El passat 21 de novembre, se celebrà l'Assemblea General de Càritas Interparroquial de Mataró (CIM). Com
a punt més important de l'Ordre del Dia es va elegir el nou director pels propers dos anys. En no haver-se
presentat cap candidatura dins el termini legal i d’acord amb el que preveuen per aquests casos els Estatuts
de l’Entitat, el Consell de Direcció va proposar a JOAN RADÓ I PUNSOLA, que va ser ratificat àmpliament
per l’Assemblea. Radó, formava ja part del Consell de Direcció i era el responsable de formació de Càritas
Mataró. El nou director s'adreçà a l'Assemblea per agrair la confiança dels assembleistes i demanà la continuació i col•laboració de l'actual equip directiu. El director sortint, Antoni Vilà, va manifestar el seu agraïment
pel suport rebut en els seus deu anys de mandat i s'oferí al nou director per a col•laborar en el que calgui per
a la bona marxa i compliment d'objectius de la l'Entitat. Cal reconèixer la tasca i dedicació del director sortint
i desitjar molta sort a l'entrant.
NOVA PRESIDENTA DE LA RESIDÈNCIA “TORRE LLAUDER”
Per la seva part, l’Associació Residència Torre Llauder de Càritas, el 4 de desembre proppassat també va
canviar de direcció. Félix Feliu, el veterà impulsor de tants projectes socials, exdirector de Càritas i president
de la Residència Torre Llauder per a gent gran, va presentar la seva renuncia per motius d’edat, essent escollida NÚRIA NOGUERAS I COBO per a substituir-lo com a Presidenta pels propers quatre anys. Nogueras,
formava part de la Junta Directiva de la Residència i del Consell de Direcció de Càritas des del desembre de
2018, amb el càrrec de Secretaria.
Càritas fan Nadal, un gran èxit musical, social i solidari. Molta gent a
l’església de St.Josep gaudint del
magnífic concert del diumenge 16
de desembre i amb aportacions
voluntàries que pujaren 1.969,35€.
El concert va ser magníficament
interpretat de forma absolutament
desinteressada per l’Orquestra de
Mataró.
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CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL DE DIRECCIÓ DE CIM
A la reunió del passat 5 desembre
del Consell de Direcció de CIM,
primera presidida per Joan Radó,
es constituí el Consell de Direcció
que haurà d’acompanyar i assistir
al flamant nou director.

EXCLUSIÓ RESIDÈNCIAL
Càritas Diocesana de Barcelona
informa que un de cada tres
persones de la diòcesi viu en habitatges insegurs o inadequats. Això
suposa que 950.000 persones
estan patint exclusió residencial.
Càritas avisa que gairebé un milió
de persones vivint en la precarietat
El Consell de Direcció quedà for- és una situació insostenible.
mat pels següents voluntaris:
Director:JoanRadó i Punsola;
Consiliari: Mn. Carles Ballbé i
Sala
Sots-director: Antoni Vilà i Alsina
Secretària: Núria Nogueras
i Cobo
Tresorer: Ramon M. Sensada i
Colell
Vocals: Joan Comellas i Baulenas,
Fèlix Feliu i Quintana, M. Rosa
Gili i Castellà, Jaume Gonzalez
i Cabot, Joan Lobera i Maseras,
M. Carme Maltas i Freixas, Carme GRAN RECAPTE
Manasanch i Gri, Francisco Pérez A la ja tradicional acció social i
Aracil i Francesc Vivar i Galisteo.
popular de recollir aliments en els
supermercats anomenada “EL
SIGNAT UN CONVENI DE
GRAN RECAPTE” i organitzada
COL•LABORACIÓ AMB EL
pel Banc dels Aliments, enguany
COL•LEGI D’APARELLADORS
s’han recollit, amb l’acció de volDE MATARÓ
untaris de Càritas i altres entitats
El dilluns 29 d’octubre passat, socials i, especialment, per la soliCàritas Mataró (CIM) va signar daritat de la ciutadania, més de
un conveni de col•laboració amb 80.000 quilos d’aliments.
la Delegació a Mataró del Col•legi A tot Catalunya 27.000 voluntaris
d’Aparelladors i Arquitectes Tèc- varen recaptar 4,5 milions de quiniques. En virtut d’aquest acord, los.
els tècnics col•legiats oferiran el
servei professional desinteressat a CONCERT DE NADAL PER
CÀRITAS
Càritas i els seus beneficiaris.
El concert l'Orquestra de Mataró i

EMPOBRIMENT DE LES LLARS
AMB INGRESSOS MITJANS
Segons publica el diari Punt Avui
de 22 de gener, Intermón alerta
que la classe mitjanada camina
cap a la pobresa. En un informe
d’Oxfam s’avisa de l’empobriment
de les llars amb ingressos mitjans. Igualment, denuncien que
s’enquisten els col•lectius amb
més precarietat.

MATARO PER CÀRITAS
Molts mataronins varen passar per
la Pl. de Sta Anna el dissabte dia
20 per participar a la gran festa de
la solidaritat: actuacions musicals,
castells, vendes solidaries, arrossada popular…Un any més la
ciutadania va gaudir dels diferents
actes i va ser còmplice de Càritas en el seu ideari i objectius. Cal
destacar les donacions rebudes:
3.600 € que seran de gran ajuda.
També s’han de destacar els voluntaris que varen treballar perquè
l’esdeveniment es desenvolupés
amb normalitat al llarg de les gairebé deu hores de festa. Així mateix,
cal fer palès un pregon agraïment
a les associacions i empreses que
hi col•laboraren,igual que els tècnics i artistes que varen participar
de forma desinteressada

Joan Radó

EL DIRECTOR
HI DIU LA SEVA

SALUTACIÓ

Després que els meus companys del Consell Directiu de Càritas Interparroquial de Mataró em
proposessin per fer-me càrrec de la direcció de l’entitat i que l’assemblea del passat 21 de novembre m’elegís director, avui, des d’aquesta tribuna que és la nostra publicació, m’adreço a tots els
col•laboradors implicats en la nostra tasca d’ajut a les persones més necessitades.
En primer lloc, vull agrair-vos el vostre suport, tant en forma de dedicació de temps i esforç, com en
forma d’ajut econòmic, com de comprensió i difusió del nostre compromís quotidià. Sense vosaltres,
Càritas no podria fer el que fa.
Però també vull fer-vos una demanda, tant a vosaltres com a tots els possibles lectors d’aquesta
publicació, i és que animeu a coneguts vostres que també col•laborin en aquesta tasca solidària
que ens caracteritza, ja que quants més siguem, tothom dins les seves possibilitats, més coses
podrem fer.
Permeteu-me acabar amb una idea que el professor Francesc Torralba ens va transmetre en la
conferència que va fer el passat 13 de desembre, dins dels actes de la campanya “Fem voluntariat,
fes voluntariat”, que organitza l’Ajuntament de Mataró: Fer voluntariat ens fa créixer com a persones.
Joan Radó i Punsola
Director de Càritas Interparroquial de Mataró

El nou Director de Càritas Interparroquial de Mataró (C.I.M),
rebrà als voluntaris/es o socis/es que ho desitgin tots els dilluns de 17-18 h
Cal demanar cita prèvia al: Telf. 93 790 80 02
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RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN “TORRE LLAUDER” DE CÀRITAS

Fa més de 30 anys, l’any 1985, Càritas Interparroquial de Mataró, va decidir obrir una residència
per a gent gran, per a persones amb pocs recursos econòmics i amb dificultats per viure en un
entorn familiar adequat.Vam rebre l’ajut de l’Ajuntament de Mataró, que ens va cedir 5 pisos en
un bloc del carrer Sant Valentí.S’han anat fent millores a les instal•lacions, i hi podem atendre 20
avis.
Els avis són atesos per un grup de professionals qualificades per exercir aquesta tasca.Aquestes
professionals fan que aquests avis amb pocs recursos tinguin cobertes totes les necessitats, tant
físiques com psicològiques, per poder gaudir d’una bona qualitat de vida.L’atenció és indefinida fins el moment en què deixen de ser autònoms. Quan es dona aquesta situació, nosaltres mateixos gestionem l’ingrés a altres residències amb les prestacions que puguin necessitar.
Per aconseguir tot això, la residència també compta amb un equip de voluntaris que fan acompanyament, suport, activitats formatives i lúdiques, ja que molts d’aquests avis no tenen família i els és molt necessari rebre aquest suport. També, amb la col•laboració d’escoles, estudiants de la ciutat van a fer acompanyament als avis en projectes de voluntariat per a gent jove.
Càritas també ofereix com a possibilitat per col•laborar l’apadrinament d’avis. D’aquesta manera, amb una aportació econòmica mensual, la residència rep ajut per cobrir les despeses de la
residència, i que les quotes mínimes que paguen els avis no podrien cobrir.Gràcies als voluntaris i padrins podem tirar endavant la residència.També la Junta directiva de la residència, ara
renovada amb el canvi de president, és l’encarregada de supervisar totes les tasques per tirar
endavant el nostre projecte, perquè som conscients de la situació difícil en què està part de la
gent gran i per aquest motiu, i amb molts esforços, continuem apostant per aquest lloc d’acollida.
Des de aquí, volem agrair molt especialment a Fèlix Feliu la dedicació que durant molts anys ha
tingut com a President de la Residència.
Núria Nogueras i Cobo
Presidenta de la Residència “Torre Llauder”

FINESTRAL DE CÀRITAS
1550– Senyor gran,
d’edat avançada fa demanda de 200€ per comprar unes ulleres, degut a
que les que tenia se li van
trencar en un accident i
no disposa d’ingressos
suficients per fer front
aquesta despesa extra.

pagar un més d’habitació
aquests dies de més fred,
ja que la resta de l’any sol
viure al carrer.

viu en un pis de lloguer
fa demanda d’una factura
de llum de 89€. No va
poder fer front aquesta
factura perquè els seus
1552 – Matrimoni jove, ingressos són mínims i va
amb un fill de tant sols estar de baixa un parell
mesos, fa demanda de de mesos.
450€ per pagar un més
de lloguer per tal de que 1554 – Matrimoni amb 5
1551 – Noi jove sense no els facin fora.
fills fan demanda de 150€
família ni ingressos, fa
per comprar una nevera,
demanda de 200€ per 1553 – Noia soltera que ja que la que tenien s’ha

espatllat i actualment no
en tenen cap al domicili.
1555 – Matrimoni sense
fills, actualment a l’atur
i amb ingressos mínims
amb els quals nomes
poden pagar el lloguer
en curs, fan demanda de
420€ per pagar un deute
de subministraments i
evitar així el tancament
d’aquests.

Els números de compte són ES75 2100 0287 3102 0012 1130 (La Caixa)
ES82 2038 6697 7560 0006 0073 (Bankia)
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Entrevista a Joan Radó i Punsola
Joan Radó i Punsola va néixer a Mataró un 13 de gener, però sempre ha dit que és de Llavaneres, com els seus pares. Té 69 anys i
s’ha dedicat tota la vida a ensenyar, tot i que prefereix dir que és
matemàtic. Les matemàtiques han estat la seva debilitat. Diu que
s’ha dedicat a ensenyar-les perquè en sap poques, però que si
n’hagués sabut moltes segurament s’hauria dedicat a la recerca.
Guarda molt bon record dels 35 anys que ha passat entre aules
i milers d’alumnes. Va entrar a l’assemblea de Càritas del passat 21 de novembre com a voluntari i en va sortir com a director.

«A Càritas, la bona voluntat s’imposa per sobre de tot»
Em va agafar per sorpresa. No s’hi va presentar ningú i el consell havia de proposar un nom.
Jo havia pensat en dues persones, però el dia que ens vam reunir tots em van començar a dir
“penso que hauries de ser tu” i quan em va tocar a mi...
- No vas poder dir que no.
És aquella cosa tan típica que, quan et trobes dins un grup de gent amb qui treballes, t’hi sents
bé i et sembla que esteu fent una bona tasca, sitots et senyalen a tu penses “els amics no em
deuen voler cap mal.”
- Dos mesos després, com ho veus?
És un repte important. T’he de confessar que tinc una sensació d’estar desbordat per la feina,
sensació que feia molts anys que no tenia. Penso que és el principi. He d’anar coneixent moltes
coses perquè, tot i que porto set anys a Càritas, la meva feina ha estat molt vinculada a un àmbit concret: la formació. I n’he tret molts bons records. Tants que, tot i agafar la direcció, penso
seguir tenint-ne cura. Allà hi tinc una part de la meva ànima. Potser ho he fet massa de gust i
m’han vist tan feliç que m’han fet director.
- Per on has començat?
Estic descobrint. Quan vaig entrar a Càritas ja vaig descobrir tot un món que desconeixia i em
va agradar veure que el ventall d’actuacions era molt ampli i variat. Ara estic coneixent la feina
que hi ha al darrere d’aquestes activitats i la gent que les fa possible.He vist bons professionals,
bona feina i que la voluntat s’imposa per sobre de tot.Pel volum d’activitats que té i per la quantitat de voluntaris que mou, Càritas és una gran empresa. Per tant, hem d’intentar que funcioni
amb ordre, acabar de greixar la maquinària perquè funcioni d’una manera més fina. És l’única
cosa que em proposo. No em plantejo grans projectes per fer créixer l’entitat perquè penso que
és molt gran i, si abans no hi posem aquest ordre, podríem morir d’èxit. Prefereixo consolidar i
enfortir la tasca que estem fent.
- Has rebut algun consell?
El meu predecessor, l’Antoni Vilà, no m’ha deixat sol. Ell va suggerir el meu nom, s’ha posat a la
meva disposició i, de fet, és sotsdirector. Ningú del consell directiu ha volgut plegar. Podríem dir,
en llenguatge polític, que serem una línia continuista. No farem grans coses noves ni diferents.
A mi ara em toca anar coneixent la casa. Tinc la sensació d’haver fet poca feina aquests dos
mesos, però he fet mil reunions amb tothom. He d’anar coneixent la cuina dels diferents llocs on
Càritas actua. Preguntar a la gent, a voluntaris i professionals. Saber la seva opinió. Preguntarlos què creuen que s’hauria de canviar. Estic a la fase d’anar escoltant a totes aquestes persones.
L. CERA
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