EL VOLUNTARIAT
«Hem d’acollir, escoltar i acompanyar»
Des d’aquí volem fer palès el nostre humil però més sentit homenatge als voluntaris/es.
A Càritas Mataró(CIM), més de 200 persones anònimes fan possible que Càritas ofereixi
esperança a la població amb dificultats. També volem reforçar l’esperit dels nostres voluntaris/es i conscienciar a la població en general de la importància de comptar amb un
bon equip d’homes i dones disposats a sacrificar-se per treballar en la construcció d’un
món millor, més just i solidari. Les entitats socials no són res sense els voluntaris: cossos sense ànima. El que omple de contingut a Càritas sou els que ens dediqueu part del
vostre temps i esforç en el dia a dia de la tasca social. Això ens permet obrir les portes
a la població marginada o en risc d’exclusió. Hem d’acollir, escoltar i acompanyar i això
només ho pot fer un voluntari/a; no n’hi ha prou en aconseguir recursos.
J.C.
EL GRAN RECAPTE
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Sovint parlem de la solidaritat de
la ciutadania que s’expressa de
moltes formes i amb molt àmbits.
Serveixi d’exemple la Swin Silvestre. L’activitat és esportiva i lúdica.
Cada any un grup de persones,
cada vegada més nombrós, es
troben a la platja del Varadero
de Mataró el darrer diumenge de
l’any i, desafiant el fred i la mandra, es tiren al mar per a fer una
nadada. Val a dir que aquest proppassat desembre eren 200 valents/es. De passada col•laboren
amb una donació econòmica a
Càritas Mataró. El 29 de desembre 2019, doncs, gaudiren del
mar i lliuraren a Càritas 400 €.
L’organitzador és el senyor Lluís
Saura. Serveixi d’exemple de tots
el ciutadans que organitzen esdeveniments i no obliden la població
necessitada. Enhorabona i moltes
gràcies amics!

40 ANYS DEL CFP (CENTRE DE
FORMACIÓ I PREVENCIÓ)
El proppassat any 2019, es compliren 40 anys de la fundació del
CFP, entitat social declarada “Entitat d’Utilitat Pública”dedicada,
des de 1979, a desenvolupar
programes
d’atenció
especialitzada en col•lectius en risc
d’exclusió social a la comarca del
Maresme i amb vincles històrics i
de col•laboració amb CIM (Càritas
Mataró).

El gran recapte d’aquest Nadal
2019, ha complert novament les
expectatives i ha recaptat més de
4.000 tones d’aliments (més de 4
milions de quilos!). Càritas Mataró
(CIM) hi ha col•laborat aportant
100 voluntaris dels quals 45 eren
nois i noies en edat escolar. A
Mataró varen recaptar-ne més 66
tones.
AJUTS DE FUNDACIÓ ILURO I
BANKIA
La Fundació Iluro i Bankia, varen
lliurar ajudes per valor de 30.000
€ a 11 projectes socials. Càritas
Mataró (CIM) estava entres les
entitats beneficiades per la tasca
en millorar la qualitat de vida de
persones en risc d’exclusió.

CURSET DE FORMACIÓ PER A
VOLUNTARIS/ES
Organitzat per Càritas Mataró
(CIM) i amb la col•laboració de
Càritas Barcelona, el proppassat
mes de novembre es va realitzar
un curset per a voluntaris en dos
sessions formatives de 4 hores
cada una. Varen assistir-hi voluntaris de CIM i de la Fundació Iluro.

AJUTS AL PAGAMENT DEL
LLOGUER
Es tracta d’ajuts per fer front al
pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin
ingressos baixos o moderats.
Aquestes prestacions les atorga
l’ Agència de l’Habitatge de Cata-

lunya i, a Mataró les gestiona
l’empresa municipal PUMSA.

MATARÓ X CÀRITAS 2019
El proppassat dissabte, 19
d’octubre, es va celebrar la gran
festa solidària i ciutadana del
“Mataró X Càritas”, a la plaça de
Santa Anna, en el bell mig de la
Ciutat. L’esdeveniment es va desenvolupar, sense pràcticament
interrupcions, al llarg de 9 hores:
de les 11 h. fins a les 9 del vespre.
Vàrem restar al carrer mostrant
la tasca social que desenvolupa Càritas Mataró, la feina que
queda per a fer, els reptes que
es plantegen cara al futur i els recursos que ens caldrà assolir per
portar endavant la nostra tasca.
Però, bàsicament, hem compartit
amb la ciutadania un jorn de festa,
convivència i esbarjo, fent palès el
nostre més pregon agraïment a la
Ciutat pel suport i solidaritat rebut
en tot moment

TREBALL DECENT
La Plataforma Església pel Treball Decent denuncien que a
Catalunya, malgrat la recuperació
econòmica, prop de 430.000 persones encara es troben en situació d’atur.

Joan Radó

EL DIRECTOR
HI DIU LA SEVA

PROCUREM DEIXAR EL MÓN UNA MICA MILLOR

En primer lloc, vull desitjar-vos, a tots els lectors de RESSÒ, un feliç any 2020, desig que faig
extensible a tots els altres col•laboradors de Càritas Interparroquial que no llegeixen el RESSÒ i
també a totes les altres persones que no són col•laboradores de CIM.
Cal remarcar, però, que l’any no ha començat gaire bé, la indiscutible presència del canvi climàtic ens
ha posat davant una realitat que ja fa temps que és tema de conversa i genera força controvèrsia.
És clar que algunes persones consideren que no hi ha canvi climàtic, en tenim alguns exemples
en el món de la política, però també és cert que el comportament del clima actual no és el mateix
que vàrem conèixer quan començàrem a tenir ús de raó.
Des del cristianisme, sabem que el respecte a la Natura és un deure, i, per tant, cal que tinguem
una consciència ecològica activa, que siguem exemple cívic pel que fa als hàbits de consum i reciclatge. Per aquesta raó, també a Càritas Interparroquial hem de, si cal, canviar els nostres costums,
no malbaratar, reciclar i demostrar que el nostre compromís amb la gent més necessitada també
s’estén al compromís amb el Medi Ambient, que també necessita la nostra solidaritat.
Cal que, com es diu actualment, siguem influenzers en tot el nostre entorn, per procurar fer realitat
aquella famosa frase de Robert Baden-Powell, fundador del moviment escolta, “procura deixar el
món una mica millor de com l’has trobat”. Els nostres fills i nets ens ho agrairan.
Moltes gràcies.
Joan Radó i Punsola
Director de Càritas Interparroquial de Mataró

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
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PROJECTE DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL
Des de Càritas, en el Centre Sant Pau, treballem des de fa anys en diversos projectes i tallers per
la formació i orientació sociolaboral de les persones adultes. Aquests projectes han anat adreçats
a persones amb dificultats diverses, això fa que ens haguem anat adaptant a la situació social i
laboral del context en què es troben. En els últims anys, però des del Centre Sant Pau hem atès
majoritàriament persones en situació de vulnerabilitat a nivell social, econòmic i documental que
no podien ser derivats als serveis públics de la ciutat. Aquestes han tingut o tenen feines precàries
(temporals, sense qualificació, poc remunerades, sense contracte) i per tant, són les més afectades pel context social i econòmic amb que es troben, s’adrecen a la nostra entitat per demanar
suport en la recerca de feina, per reforçar la formació i millorar les eines i habilitats laborals.
El projecte consta de diferents tallers i espais que es poden agrupar en 4 serveis:
- Llengua i acollida, català i castellà
- Formació prelaboral amb tallers de curta durada: Taller de la llar; taller de cuidadors; taller
d’electricitat; taller de perruqueria i taller de informàtica.
- Espais d’Orientació laboral
- Mediació laboral i derivació a cursos de llarga durada.
Maria Carol
Educadora Social

FINESTRAL DE CÀRITAS
1602 – Grup de 3
persones els falten
300€ per poder pagar
la fiança d’un pis de
lloguer en condicions
saludables.
1603 – Parella amb
3 fills que han començat a treballar,
demanen 400€ per
pagar el menjador
escolar per esperar
a cobrar el primer
sou i poder afrontar

les despeses generals. tipus d'intolerància.
1604 – Família monoparental demana 100€
per pagar les sortides
escolars del seu fill.
Les sortides són recomanades per la
psicòloga del col•legi.
1605 – Família monoparental necessita 200€
per comprar una llet
especial pel seu nadó
de pocs mesos, per un

que amb la petita pensió que cobra i una
sèrie de despeses extres, no ha pogut fer
front a la totalitat de les
despeses.

1606 – Noi sol, sense
feina, fa demanda de
100€ per comprar-se
unes ulleres. Actualment està fent cursos
d'alfabetització i les ne- 1608- Noi sol que ha
cessita per prescripció trobat feina a Barcemèdica.
lona, fa demanda de
75,60€ per comprar la
1607 – Dona sola d'edat T-Usual de 3 zones i
avançada li calen 200€ poder anar a treballar
per pagar factures de fins que cobri el primer
subministraments, ja sou.

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 Jaume Clupés Horta
El Centre de Formació i Prevenció deixa enrere un any de celebració.Aquest
2019 ha arribat als 40 anys, tot i que la seva tasca va començar, de manera
voluntària, a principis de la dècada dels 70. Després de tot aquest temps,
la seva essència es manté alhora que la seva tasca continua creixent.

“EL TREBALL EN XARXA ÉS NECESSARI I S’HA D’ANAR TEIXINT”
El mataroní Jaume Clupés Horta va néixer l’any 1947, és educador social i el director general
del Centre de Formació i Prevenció des dels seus inicis. Amb ell repassem les quatre dècades
del centre, la relació amb Càritas Mataró i els principals reptes de futur.
Moltes felicitats! 40 anys no es fan cada dia.
Venim d’un 2019 de celebració, però això no vol dir que faci 40 anys de la primera activitat. Vam començar a treballar voluntàriament a barris l’any 1972, però no va ser fins al 1979 que es va oficialitzar
la institució. I fins ara hem estat fent això, atenció especialitzada en col•lectius de risc d’exclusió social. Parlem d’infància, joves i adults. Treballem la conflictivitat d’aquests col•lectius, el risc que tenen
i també la salut mental.
Com ho feu, quins són els vostres pilars fonamentals?
Hem anat evolucionant. Vam començar treballant en una petita residència i un equip d’educadors de
carrer i hem anat creixent ampliant programes i contractes. En aquest moment tenim entre 22 i 23 programes i serveis que s’adapten a les necessitats individuals de cada persona que tractem. Prestem
atenció al voltant de 400 persones cada any. Per tant, hem anat evolucionat ampliant la nostra oferta.
La residència, pisos per a joves, per treballar l’autonomia relacionada amb la salut mental... També
tenim equips de suport a la pròpia llar que els ajuden a gestionar la seva vida diària i programes com
un centre especial de treball, la Klosca.
Com d’important és per a vosaltres el treball en xarxa?
No només és important. És necessari i s’ha d’anar teixint. Hi ha programes pels que cal que treballem
en xarxa. Actuem a la comarca i tenim una altra associació, Maresme Contínuum, en què participen
diferents entitats vinculades a la salut mental.
Quina relació tenen el CFP i Càritas Mataró?
Ve des del començament. Quan vam començar a treballar al barri de Cirera no hi havia cap projecte
que rebé suport de les administracions. Als anys setanta, els serveis socials eren pràcticament inexistents i tot partia de la iniciativa civil. En aquell moment, Càritas era quasi l’única organització que
treballava amb aquests col•lectius i les seves necessitats i des del començament va donar suport a
la nostra activitat. Ens van facilitar hores de treball dels seus assistents socials i això ens va permetre
donar sentit al programa. Des d’aquell moment hem col•laborat sempre. De fet, Càritas participa en la
nostra junta des que ens vam constituir.
Per on passen els vostres reptes de futur?
Per créixer i ampliar l’atenció en funció de la demanda que hi ha al nostre territori, el Maresme. En el
tema d’infància, les organitzacions maresmenques intentem coordinar-nos per donar respostes àgils
i eficients, sobretot en els programes de protecció. A més, actualment hi ha noves situacions, com els
menors no acompanyats, que ens obliguen a buscar projectes nous.
L. CERA
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