MEMÒRIA 2019

PRESENTACIÓ
Un any més us presentem la nostra Memòria d’activitats; però, abans
que qualsevol altra cosa, vull expressar el nostre més sincer agraïment a
totes aquelles persones i entitats que amb el seu esforç i col·laboració,
sigui en forma de treball, com els voluntaris, o bé sigui en forma d’ajut
econòmic, fan possible tot el que trobareu explicat a continuació.

L’àmbit d’actuació de Càritas Interparroquial de Mataró (CIM) és la
nostra ciutat, una ciutat que té 128.265 habitants, i que, com moltes
altres ciutats del nostre món, es veu afectada per la pobresa de manera
significativa, una pobresa que, malauradament, sembla que s’està fent
crònica. Amb les dades que trobareu en aquest document, podreu
observar que a CIM hem atès el 2,13% de la població de la ciutat i que
en el Centre de Repartiment d’Aliments hem donat menjar, juntament
amb la Creu Roja, al 3,94% de la ciutadania. Xifres, aquestes, que ens
haurien de preocupar molt a tots i a totes.
L’any passat deia que hi havia molta feina per fer i aquest any hem atès
a un 7,7% més de persones que no pas l’any 2018. Això significa que la
feina l’estem fent, amb l’ajuda de molts de vosaltres.
Res més, mireu-vos amb calma la memòria i traieu-ne les vostres
pròpies conclusions. Moltes gràcies.
Joan Radó
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QUI SOM ?
Un equip format per:
216 voluntaris
6 persones contractades
Amb el suport econòmic de:
200 socis col·laboradors
30 donants
9 entitats públiques i privades

QUÈ FEM ?
•
•
•
•
•
•

Ajudar persones amb risc d’exclusió social
Combatre la pobresa
Ajudar infants en el procés d’integració social
Procurar la inserció laboral de joves
Acompanyar famílies amb dificultats
Ajudar la gent gran
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Hem atès 2.722 persones
(el 2,13% de la població de Mataró)
•
•
•
•

Majors de 65 anys
Adults de 36 a 65 anys
Joves de 18 a 35 anys
Menors de 18 anys
– en edat laboral
– en edat NO laboral
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menors de 18

Acció Social Bàsica
ENTORN

 S’han atès 5.057 persones
(el 3,94% de la població de Mataró)
 Ateses des de CIM : 2174

 S’han repartit 581 tones de menjar
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163
127
102
22

de Fons Europeus
del Banc d’Aliments
del Gran Recapte
de donacions
de compres

ROBER

 S’han atès 547 famílies
 Amb 611 intervencions

 S’han repartit més de 10.000
peces de roba
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Centre Sant Pau
TEIXINT VINCLES

 S’han atès més de 80 noies i nois
 50 infants de primària
 30 adolescents de secundària
noies

nois

TOTAL

6-8 anys
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20

9-11 anys

20

13

33

12-16 anys

12

23

35

PROJECTE INSERCIÓ SOCIO-LABORAL

 S’han atès 237 persones
 Acolliment lingüístic:
 Tallers prelaborals:
• Informàtica :
8
• Llar :
30
• Cuidadors :
18
• Electricitat :
11
• Perruqueria : 15
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174
82

Altres Projectes
AJUT A LA INFÀNCIA

 S’han atès 461 infants
 S’han repartit 2.570 beques menjador
 Hem concedit 45.000 € en:

Menjador escolar
Material escolar
Extraescolars
Colònies
Farmàcia

RESIDÈNCIA TORRE LLAUDER

 S’han atès 25 avis i àvies
 Han participat : 8 treballadores
7 voluntaris
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
INGRESSOS
•
•
•
•
•

Socis i donacions............ 94.656,19
Recursos propis.............. 52.768,26
Càritas Diocesana........... 37.304,80
Subvencions públiques... 53.468,91
Subvencions privades... 152.503,24

TOTAL................390.701,40

DESPESES
TOTAL................519.089,32
Distribució Despeses
Administrac
ió i gestió
Ajudes
Directes
39,74%

22,52%

Ajudes
Indirectes
37,74%
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COMPARATIVA RESPECTE EL 2018
2018
• Persones ateses........ 2.527
• Casal Obert ...............
38
42
• Cursos de llengua...... 168
• Tallers prelaborals...... 127
• Menjadors escolars.... 4.541
• Lliurament de menjar.. 781
• Lliurament de roba...... 497

2019
2.722
nenes
38
nens
50
adults 174
adults
82
beques 2.570
famílies 900
famílies 547

• Ingressos quotes socis :
Any 2018....... 74.420,23
Any 2019....... 67.717,96
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PARAULES FINALS
Fins aquí heu pogut veure tot el que Càritas Interparroquial de
Mataró ha fet, al llarg de l’any 2019, per a les persones
necessitades de la ciutat, però heu de saber que, i molt a desgrat
nostre, no hem pogut atendre la totalitat de demandes que hem
tingut.
Els nostres recursos són molt limitats i, encara que tenim la
voluntat d’atendre totes les necessitats que ens arriben, no
podem fer-ho.
Durant l’any hem hagut de deixar sense atendre alguns
menjadors escolars, hem atès tots els infants que ens ho han
demanat, però no tots els dies que necessitaven. Hem hagut de
deixar d’atendre alguns ajuts en medicaments i limitar-nos només
a aquells que eren estrictament necessaris.
Malauradament les necessitats són molt més grans que els
nostres recursos, per això us convido a fer una reflexió sobre
aquesta situació i veure com podeu participar del projecte de
Càritas perquè l’ajuda arribi absolutament a tothom qui ho
necessiti i en la mesura que ho necessiti.
Moltes gràcies.
Joan Radó
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AMB LA COL·LABORACIÓ
DE

