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En primer lloc, una afectuosa salutació a totes les persones que llegiu
aquestes ratlles, i molt especialment a les col·laboradores i les
voluntàries que fan possible, amb el seu esforç desinteressat, la
realització de tot allò que aquí s’explica.
Tenim a les mans la Memòria d’activitats de CIM al llarg de l’any 2018.
Un any que ha vingut marcat per la celebració del 50è aniversari de l’entitat

i que, malgrat que s’hagi parlat molt de la finalització de la llarga crisi viscuda, no ha significat una millor
distribució de la riquesa ni la disminució de les diferències econòmiques.
Segueix havent-hi molta feina per fer i, a més, sorgeixen nous problemes per resoldre. Aquests darrers
anys, veiem com ha aparegut amb molta força el problema de l’habitatge, al qual, des de l’administració
pública, s’hi comença a buscar solucions. Des de CIM, intentem ajudar en molts àmbits on hi ha
problemes. En aquesta memòria hi trobareu en quins camps hem actuat i com ho hem fet, però tot el
que fem no és suficient i hem de proposar-nos arribar a més famílies necessitades.
Per aconseguir-ho ens calen més col·laboradors i més voluntaris. Des d’aquí us encoratjo a participar en
la construcció d’una societat més justa. Sereu molt benvinguts/des!
Joan Radó i Punsola
Director



Les persones de Càritas

o Voluntaris/es 234
o Socis/es 270
o Donants 40
o Persones treballadores         7

Totals  de Persones 
participants a algun 
projecte de Càritas

o Total 2.818
o Dones 1.522
o Homes 1.291



La mitjana 
d’ingressos és de 

335€, que 
corresponen a 
diferents tipus:





A l’any 2018, des de Càritas Interparroquial de Mataró hem destinat 36.416,46€ a

ajuts directes a famílies:



A l’any 2019, des de Càritas Interparroquial de Mataró hem destinat
169.885,28€ a ajuts directes a infants i adolescents. Desglossem per activitats i
despesa:

o 80 infants han participat al reforç educatiu al Centre Sant Pau.
o 4.331 tiquets per menjadors escolars han estat becats per Càritas.
o 343 infants han rebuts els llibres i material del curs escolar.
o 54 infants han fet activitats extraescolars.
o 21 infants han participat en excursions escolars.
o 70 infants han participat en el nostre casal d’estiu.
o 34 infants han anat de colònies.
o 4 infants han rebut ajuts d’higiene infantil i alimentació per a nadons.
o 17 infants han rebut ajuts d’òptica.
o 3 infants han rebut ajuts de dentista.
o 45 infants han participat al projecte Arrels i Valors.
o 5 infants han rebut medicació.



Intervenció amb formació i 
inserció laboral



Intervenció 
amb gent 
gran



Sensibilització

58 adolescents de 4 instituts 
de Mataró han fet Servei 
Comunitari amb nosaltres

Apropa’t
a Càritas

Hem fet 12 xerrades en 6 
escoles 

En 8 instituts/escoles s’han fet 8 
campanyes a favor de Càritas a 

iniciativa de l’alumnat

69 alumnes han fet tasques de 
voluntariat en les campanyes de 
Gran Recapte i Mataró x Càritas

Hem tingut 6 visites per 
conèixer diferents 

projectes de Càritas

Diferents entitats han fet 18 
campanyes  a favor de Càritas

Hem fet durant l’any 6 
actes de  

sensibilització 



Dades econòmiques 2018



A tots els 
voluntaris. 
Gràcies!
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