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                                     CAL EL COMPROMÍS DE TOTHOM
                       
                       «A Càritas coneixem bé la solidaritat de la població»

El mes de juny passat, arran d’un extens article del diari La Vanguardia sobre la problemàtica 
dels immigrants anomenats “MENA” (Menors Estrangers No Acompanyats), el rotatiu feia dues 
enquestes entre els seus lectors amb resultats sorprenents pel contradictori de les respostes. A 
la pregunta de si es gestiona bé l’acolliment dels MENA, un 1 % diu que sí i un 99 % diu que no. 
Quan es pegunta si cal destinar-hi més recursos el 17 % responen que sí i un 83 % no ho vol. És 
a dir, si féssim cas d’aquesta enquesta, la majoria volem que l’administració ho resolgui més bé, 
però no volem destinar-hi recursos. Sincerament creiem que la població catalana en general no 
pensa pas d’aquesta manera. Equivaldria a dir que la gran majoria ens desentenem del problema, 
volem que l’administració ho solucioni però sense tocar-nos la butxaca. En definitiva estaríem di-
ent que  “no és el nostre problema”.La societat mataronina no és així. N’estem segurs, en tenim 
proves a diari. A Càritas coneixem bé la solidaritat de la població. La gent sap que la pobresa, les 
desigualtats i la marginació són un problema de tots i cal el compromís de tothom.
                                                                                                                                        J.C.

AJUDA ECONÒMICA FINS ELS 
23 ANYS ALS JOVES EX-TU-
TELATS PER LA GENERALITAT

Els menors tutelats per a la Gen-
eralitat en complir 18 anys perden 
la tutela, en convertir-se en majors 
d’edat reben una ajuda econòmi-
ca fins els 21 anys. 
El proppassat mes de juny 2019, 
el Parlament de Catalunya va 
aprovar una llei que disposa 
que s’allargui la ajuda fins els 
23. L’ajuda és de 664 € al mes. 
Aquesta norma legal inclou els 
MENA (els Menors Estrangers No 
Acompanyats). 
Malgrat el que sovint es diu, i per 
les dades que es tenen fins abril 
de 2019, la gran majoria d’ex-tu-
telats beneficiaris d’aquesta ajuda 
són joves espanyols.

75 ANYS DE CÀRITAS DIOCE-
SANA DE BARCELONA

Enguany Càritas Diocesana de 
Barcelona compleix 75 anys. Va 
ser la primera d’Espanya i lògica-
ment de Catalunya. En aquests 
75 anys, ha atès a 1.500.000 
persones. Al llarg dels anys s’ha 
sabut adaptar a les diferents cir-
cumstàncies històriques i  socials 
de cada moment treballant sem-
pre a favor de les persones social-
ment més desafavorides

RECOLLIDA DE MONEDES 
(PESSETES)

La campanya de Recollida de 
Monedes i Bitllets de Pesseta 
segueix vigent. Recentment, un 
benefactor ens va lliurar 9 quilos 
de monedes que es classificaran 

per a treure’n el màxim rendiment: 
canviant-les al Banc d’Espanya, 
per a col•leccionistes o altres op-
cions, cercant la més adient.
Fins el 2017, amb la recollida de 
pessetes s’han aconseguit més 
de 13.000 euros. 
Qualsevol ciutadà que ens porti 
pessetes seran ben rebudes per a 
transformar-les  en recursos.

COL•LABORACIÓ DE LES ENTI-
TATS CIUTADANES

Una vegada més hem d’agrair 
la comprensió i ajut de moltes 
entitats mataronines privades i 
públiques: esportives, excursion-
istes, formatives, de lleure, pro-
fessionals, culturals, cíviques, 
comercials, financeres, etc. 
Moltes entitats han incorporat ac-
cions solidàries a favor de Càritas 
Mataró en esdeveniments i/o cel-
ebracions. 
També cal destacar acords 
de col•laboració que alguns 
col•lectius i societats han signat 
amb Càritas per oferir els seus 
serveis professionals de forma 
desinteressada.
Una clara mostra de la inquietud 
i sensibilitat social del teixit asso-
ciatiu mataroní.
 

CENTRE SANT PAU DE CÀRI-
TAS: TALLERS EDUCATIUS FA-
MILIARS

Al mes de gener es varen iniciar 
els tallers educatius familiars al 
centre Sant Pau de Càritas, la 
seva finalitat és contribuir al ben-
estar familiar a través de l’afecte, 
la comprensió i la comunicació. 
Hi varen participar famílies del 
centre (adults i infants) i vam 
comptar amb la col•laboració en 
la sessió d’espais de la Biblioteca 
Antoni Comas i els Capgrossos 
de Mataró.  Els tallers van finalit-
zar a principis de maig amb una 
festa de cloenda.

MÚSICA SOLIDARIA

De les col•laboracions rebudes, 
volem destacar la dels profes-
sionals i artistes de la música que 
actuen desinteressadament per 
Càritas. També i de forma molt 
especials, naturalment, dels es-
pectadors assistents als diferents 
esdeveniments musicals.
 Enguany i fins a la redacció de 
la present, han actuat per Càri-
tas: el 6 d’abril a favor de Càritas 
Parroquial de St. Josep la Coral 
Xabec; el 5 de juny en el Concert 
de Primavera per Càritas Mataró 
la coral La Perla de l’Havana, el 
Cor Madrigalista i el pianista Nico-
làs Ayache sota la direcció de 
Ragnhild Hjelmborg. 
Abans d’acabar l’any tindrem els 
concerts de Mataró X Càritas (el 
cartell està pendent de definir) i el 
Concert de Nadal amb l’ Orques-
tra de Mataró. 

VOLUNTARIS DE CIM POR-
TANTS DE “LES SANTES 2019”

8 voluntaris de diferents àmbits de 
Càritas Mataró enguany han estat 
els portants de les relíquies de les 
Santes a la processó de la missa 
solemne de “Les Santes 2019”. 
Un honor i una forma emotiva de 
cloure l’any del 50 aniversari de 
CIM (Càritas Interparroquial de 
Mataró).
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EL DIRECTOR 
HI DIU LA SEVA

Comencem un nou curs, amb renovades forces després d’unes vacances ben merescudes. Co-
mençar un nou curs és com obrir una finestra que ens permet respirar aire nou, que ens dona una 
altra oportunitat de mirar el món amb una llum nova i noves esperances i il•lusions. Començar un 
curs és com iniciar un nou dia, amb la voluntat d’aprofitar-lo, fent la feina que cal i que ens fa sentir 
en pau amb nosaltres mateixos, sobretot quan, en arribar al final del dia, ens adonem que ha valgut 
la pena viure’l perquè hem ajudat a fer el nostre món un mica millor.

El curs passat va ser un curs de canvis. El curs actual ha de ser el de consolidació. Aquests canvis 
ens han d’ajudar a seguir treballant per les moltes persones i famílies que ho necessiten.La nostra 
feina no s’acaba, i hem de procurar fer-la amb alegria, essent conscients que estem fent quelcom 
francament important. No ens podem permetre el desànim en cap moment. 

Som moltes les persones que dediquem part del nostre temps a ajudar els altres. Gràcies per fer-ho. 
I seguim... Continuem donant el nostre temps i el nostre somriure a tots aquells qui ho necessiten. 
Així, tots serem una mica més feliços.

Molts ànims i endavant! Bon curs!
                                                                                                                          Joan Radó i Punsola

Director de Càritas Interparroquial de Mataró

BON  CURS!

2 Ressò

UN NOU DESAFIAMENT SOCIAL: ELS “MENA”

«No se sap quants nens hi ha errants pel món, sols, sense 
protecció d'un adult»

S’anomenen MENA als immigrants “Menors Estrangers 
No Acompanyats”. Es tracte de nens/nenes i adolescents 
menors de 18 anys que arriben sols. Bàsicament procedeixen 
del Magreb i de l’Àfrica subsahariana, tot i que també n’hi 
ha de països de l’est europeu. 

Fugen de la pobresa extrema, l’explotació sexual, la 
violència familiar, la guerra, l’abandonament, les catàstrofes 
de diferents signe... En alguns casos la marxa està vinculada 
a un projecte familiar de millora de condicions de vida que 
en el seu país d’origen són insofribles. 
La falta de la protecció d’un adult els fa especialment 
vulnerables i els empeny a la marginació. A curt termini 
estan greument exposats als abusos i trasgressions dels seus 
drets: violencia, trata, explotació, violacions... 
No se sap quants nens hi ha errants pel món, sols, sense 
protecció d'un adult. A Catalunya el 2016 en varen arribar 
637, però des d’aleshores el fluix ha augmentat un 150%; 
el 2017 n’arribaren 1.435, el 2018 varen ser 3.697 i es 
calcula que el 2019 seran uns 4.400. En aquests moment 
són uns 4.000 els acollits. A Catalunya són tutelats per la 
Generalitat fins als 18 anys.
Generalment són nois i noies no problemàtics, però, és 
clar, hi ha excepcions com en tots els col•lectiu humans 
i aquest fet —corregit i augmentat amb exageracions i 
inexactituts— és aprofitat per determinats sectors per a 
fer-ne una generalització perversa que de cap manera es 
mereix la gran majoria. 
                                                                                 J.C.

El  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 hores

Cal demanar cita prèvia al: Telf. 93 790 80 02



1585 – Noia sola fa 
demanda de 300€ 
per pagar l’habitació 
de rellogada, degut a 
despeses extres no 
ha pogut fer front al 
pagament d’aquest 
mes. 

1586 – Mare soltera 
fa demanda de 180€ 
per pagar el menjador 
del seu fill. Actual-
ment ha trobat feina 

però fins a finals de mes 
no podrà fer front a les 
despeses de menjador. 

1587 – Noi sol, sense 
feina, fa demanda de 
200€ per pagar un més 
d’habitació.

1588 – Parella jove 
fa demanda de 250€ 
per pagar l’habitació. 
Actualment estant  en 
recerca de feina i, tot 

                      FINESTRAL DE CÀRITAS

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

i fer algunes feines 
esporàdiques, no han 
pogut fer front al paga-
ment d’aquest mes. 

1589 – Família mono-
parental fa demanda 
de 150€ per pagar unes 
ulleres per a la seva 
filla. Degut a la situ-
ació d’irregularitat de 
la mare, no ha pogut 
trobar una feina que li 
permeti fer front aques-
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ta despesa extra. 

1590 – Matrimoni amb 3 
fills fa demanda de 400€ 
per fer front a les depe-
ses del mes. Actualment 
el marit per problemes 
mèdics no pot trebal-
lar i els únics ingressos 
de la família provenien 
d’ell a traves de feines 
esporàdiques sense con-
tracte.

LES ONADES MIGRATÒRIES

Des de principis de 2018 i fins ara a Càritas ens estem trobant amb una nova onada migratòria. 
Persones nouvingudes que no fa més de 3 mesos que estan al país i que venen per orientar-se 
de com començar una nova vida aquí.Es poden classificar en dos perfils de població:

Per un cantó, nois/noies joves, majors d’edat, amb estudis mitjans, d’entre 25 i 35 anys i solt-
eres. En aquest perfil bàsicament trobem gent del Marroc i en segon terme d’Hondures.
Per un altre, trobem famílies que marxen del país i s’intenten establir aquí amb ànsies d’una 
millor vida. També en aquest cas trobem que, per nombre, venen primerament del Marroc, en 
segon terme de Veneçuela, seguit d’Hondures i per últim de Colòmbia, principalment.
En els casos de les famílies que venen de l’Amèrica Llatina, no migren sinó que més aviat fugen 
de la situació política del país que ha provocat caos, pobresa i violència. Totes aquestes famí-
lies són relativament joves, situant-se ala franja d’edat d’entre 25 i 39 anys.
En tots els casos ens trobem que les persones/ famílies que acudeixen a Càritas, venen de se-
guida de la seva arribada, molt motivades per trobar feina i poder regularitzar la seva situació. 
Malauradament, la regularització estàndard marca que es necessita demostrar que es porta 3 
anys vivint aquí de forma irregular. Això provoca que aquestes persones i famílies només tin-
guin opcions de, en el millors dels casos, trobar feines precàries (sense legalitzar) amb les que 
subsisteixen durant aquests 3 anys.

C. Bustos
Treballadora Social
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L. CERA

Entrevista a Núria Nogueras Cobo             

Núria Nogueras Cobo, va néixer a Mataró l’any 1953. Ha estat pro-
fessora d’història i catedràtica d’institut i té una llarga experièn-
cia en càrrecs de direcció.  Des de fa uns mesos és la presidenta 
de la Residència per a Gent Gran Torre Llauder de Càritas Mataró.  
No és l’únic càrrec que ha estrenat recentment; també és se-
cretària al nou consell executiu del CIM. Hem volgut parlar amb 
ella del present de la residència però també dels reptes de futur.

Comences el nou curs havent estrenat dos càrrecs. Què et va empènyer                                                                                       
a posar-te al capdavant de la Residència Torre Llauder?  
L’antic president de la residència, Fèlix Feliu, que ho ha estat durant molts anys, m’ho va 
demanar. Em va comentar que, per motius d’edat, havia d’anar pensant en un recanvi. Jo ja 
feia temps que anava a la residència a causa del meu voluntariat a Càritas des de fa 6 anys 
com a responsable de les relacions amb les escoles de Mataró. Feia temps que organit-
zava, i continuo organitzant, voluntariat entre els estudiants de la ciutat, i cada curs he portat 
alumnes a Torre Llauder. 
Em va semblar que tenia el temps per poder-ho fer i des del desembre del 2018 que en sóc 
la presidenta, per un període de 4 anys.

Si poguéssim fer una fotografia actual de la residència, què hi veuríem?
La residència té una llarga història. Són 34 anys de funcionament, per això té unes dinàmiques 
molt consolidades. Sempre s’ha dedicat a atendre gent gran en situacions personals difícils. 
Problemes econòmics, persones sense suport familiar, la solitud. La nostra prioritat és que 
se sentin acompanyats i tinguin les necessitats bàsiques cobertes. Els avis se senten molt 
ben acollits.

Quines són les prioritats de cara als propers mesos?
Per poder cobrir totes aquestes necessitats ens fa falta el suport econòmic i l’acompanyament 
de voluntaris. Pensem que les pensions que cobren els nostres residents són molt baixes 
i no cobreixen de cap manera el cost d’una plaça a la residència. És per això que ens cal 
ajut econòmic. Tenim donants que, molt generosament, ens fan aportacions sense les quals 
seria impossible continuar tirant endavant la residència. Però ens en fan falta més.
I per ajudar a l’acompanyament dels avis, fonamental perquè se sentin ben acollits, l’ajut de 
voluntaris que estiguin amb ells també és fonamental. En tenim un bon grapat de dediquen 
part del seu temps a fer aquesta tasca, però qualsevol nou suport és molt benvingut.

També ets la secretària del nou consell executiu de Càritas Mataró. Com 
afronteu, tant tu com la resta de l'equip, el repte?
La tasca del consell executiu és una tasca col•legiada, on tothom hi posa el seu gra de sorra 
amb allò que creu que pot ajudar més. 

Fem una mirada enrere. Quan i com comença el teu vincle amb Càritas?
Fa 6 anys, un cop jubilada, em va semblar que l’experiència acumulada al llarg dels anys es 
podia i s’havia aprofitar en tasques de voluntariat. Va ser així que vaig trucar a la porta de 
Càritas, i amb els anys he anat ampliant la col•laboració.
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