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UNA SITUACIÓ 
INESPERADA:
LA IRRUPCIÓ 
DEL CORONAVIRUS I 
LA DIFÍCIL GESTIÓ 
DE LA PANDÈMIA
La irrupció de la COVID-19, el març de2020, va suposar una inesperada i 
imprevisible dificultat social i humanitària que va afectar amb duresa a les 
famílies més desafavorides. 
També va complcar la tasca de Càritas Interparroquial de Mataró (CIM). 

ESTAT D’ALARMA I 
CONFINAMENT:  
DESORIENTACIÓ I 
SOLITUD
Com passa sempre en les situacions so-
cialment difícils, la població més afectada 

per la pandèmia varen ser les famílies més desafavorides, especialment 
les que vivien en risc d’exclusió social; és a dir, la majoria  dels  beneficiaris 
de Càritas i També la  població vulnerable i per tant susceptible a necessi-
tar ajuda. Amb els serveis socials tancats, la població necessitada es trobà 
sola, desorientada, sense saber on anar ni que fer. 

REINVENTAR-SE
Per atendre ràpidament les famílies soles i desorien-
tades i oferir-los acompanyament i ajut immediat, va 
caldre que CIM es reinventés. S'adequaren sobre la 
marxa les infraestructures i es prengueren totes les 
mesures de seguretat necessàries. 

REFORÇ DE SERVEIS BÀSICS I ATENCIÓ A 
NOVES NECESSITATS
El subministrament d’aliments i roba, atenció als projectes relacionats 
amb la infància i l’acompanyament a les famílies s’han adaptat i reforçat. 
Paral•lelament s’abordaren problemes inherents a la pandèmia: gestions 
davant d’organismes com el SEPE, ajuda per a resoldre qüestions admin-
istratives i fer front a problemes greus i imperatius com son les problemà-
tiques derivades del habitatge.

Des de Caritas Interparroquial de Mataró, fem palès l’agraïment més 
pregon al personal, voluntaris, socis i col•laboradors per fer possible la 
tasca social en aquesta situació tan excepcional.
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EL DIRECTOR 
HI DIU LA SEVA

Avui el RESSÒ, de Càritas Interparroquial de Mataró, torna a sortir després de més d’un any d’haver 
estat  “confinat”  a causa de la pandèmia. Cal, doncs, alegrar-nos-en i explicar com hem viscut 
aquesta pandèmia a CIM.
           Els primers temps del confinament van ser, certament, molt complicats.   Vàrem haver d’evitar 
els contactes i mantenir distàncies: 
això va fer que, al centre de repartiment d’aliments, els voluntaris no poguessin fer l’acompanyament 
necessari, i, a l’Esplanada i a Sant Pau, les treballadores i les educadores socials no poguessin 
rebre visites ni fer entrevistes. A més, se’ns va dir que tots els voluntaris de més de 65 anys no 
podien atendre el públic. 
             Tot plegat va fer que haguéssim de canviar radicalment la forma de treballar per tal de 
poder seguir atenent les persones necessitades. De mica en mica ens hem anat adaptant a les 
noves dinàmiques i a les necessitats de cada moment. 
            Tanmateix, no tot ha estat negatiu. Malgrat les dificultats innegables, val la pena d’assenyalar 
alguns aspectes positius, entre ells, i aquest ha estat molt important, l’augment de la generositat 
dels mataronins i mataronines, ja fossin col•laboradors habituals de Càritas o no ho fossin. Hem 
tingut més aportacions que mai, tant en diners com en aliments. Solidaritat extraordinària en temps 
extraordinaris. 
            Per tant, tal com deia Albert Camus en el seu llibre La Pesta, l’aparició d’una situació dra-
màtica ha fet sortir a la llum el millor de les persones.
                 
            Moltes gràcies.                                                                                    Joan Radó i Punsola
                                                                                  Director de Càritas Interparroquial de Mataró

TEMPS DE CONFINAMET
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1.  Noia sola amb tre-
balls esporàdics fa de-
manda de 250€ per 
poder-se comprar unes 
ulleres. Actualment té 
problemes de visió i 
necessita unes ulleres 
amb bastanta gradu-
ació.
2.  Matrimoni sense fills 
fa demanda de 200€ per 
poder viatjar per anar a 
treballar a França. Els 
hi han ofert un contracte 
de feina però no te-
nen diners per poder-se 
pagar el desplaçament.
3.  Matrimoni amb 5 

fills menors d’edat fa 
demanda de 600€ per 
poder pagar el lloguer, 
actualment el marit i la 
dona es troben es situ-
ació d’ERTE.
5.  Noia sola que con-
viu amb més gent en 
un pis, fa demanda de 
400€ per poder pagar 
2 mesos d’habitació. 
Fins fa poc feia feines 
de neteja, però degut 
a la situació actual, no 
te gaires hores de feina 
i no ha pogut fer front 
al pagament de dos 

mesos.

6.  Matrimoni amb fills 
menors fan demanda de 
100€ per pagar factura 
de subministrament, ac-
tualment només treballa 
el pare i tenen ingres-
sos bastant acurats, 
els quals només els hi 
arriba per fer front al 
pagament de lloguer.

7.  Dona d’edat avança-
da fa demanda de 700€ 
per poder pagar la part 
que li falta per la compra 

d’un audiòfon, actual-
ment cobra una pensió 
amb la qual no pot fer 
front aquest pagament

8.  Noi jove sense in-
gressos i que viu acollit 
en un domicili amb més 
gent fa demanda de 
150€ per poder comprar 
unes ulleres. Actual-
ment està fent un curs 
de formació i presenta 
moltes dificultats a nivell 
visual.

              FINESTRAL DE CÀRITAS

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



ELS SERVEIS DE CÀRITAS EN TEMPS DE PANDÈMIA
ADEQUACIÓ DE LA RECEPCIÓ-ATENCIÓ  I ACOMPANYAMENT. 
Amb la finalitat de complir amb les mesures sanitàries, va caldre 
reorganitzar totalment el servei, traslladant-lo al Centre Sant Pau 
de Càritas (c. Madern i Clariana,8 - Mataró) per una qüestió d’espai, 
potenciant-se l’atenció telefònica.  

REFORÇ DE SERVEIS BÀSICS. 
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En l’àrea d’acompanyament es reforçà la “CAPACITACIÓ”. Vol dir, per exemple, ajuda a trobar feina amb 
cursos bàsics per igualment que buscar feina per internet, apuntar-se a webs, etc.

L’ENTORN, CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS. 
El més essencial i el més difícil de gestionar per les estrictes mesures sanitàries. De la recollida pels ben-
eficiaris directament de la botiga, es passà a l'entrega de lots directes que variaven en funció del número 
de persones de cada unitat familiar; lliurament a domicili a les famílies afectades per la Covid-19 i horari de 
lliurament, només pels matins. Donar el servei incrementat en volum per la crisi social de la pandèmia, HA 
RESTAT POSSIBLE gràcies a l’esforç del personal i els voluntaris. Hem de ressaltar la col•laboració estreta 
amb Creu Roja, Càritas Diocesana i punt de voluntaris de l’Ajuntament. Està perfectament cobert l’equip 
humà amb voluntaris, malgrat la necessitat de substituir tots els majors de 65 anys per imposició normativa. 
Admirable, tanmateix, la col•laboració de la ciutadania, de les empreses i entitats.

ROBER SOLIDARI. 
En un primer moment de l’Estat d’Alarma, les severes normes sanitàries obligaren a tancar aquest servei 
de cara al públic, tot i que les voluntàries continuaven treballant. Aquests tres primers mesos, sense botiga, 
els beneficiaris contactaven amb les Treballadores Socials que passaven comanda de la roba necessària, 
es preparava en un paquet i es portava a l’Entorn on els beneficiaris podien passar a recollir-la. Quan l’Estat 
d’Alarma ho va permetre, sobrí novament la botiga amb estrictes mesures higièniques. Caldria insistir en el 
comportament exemplar dels beneficiaris i la dedicació admirable del voluntariat.

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN “TORRE LLAUDER” DE CÀRITAS. La 
pandèmia que hem patit ha estat especialment virulenta a les residèn-
cies d’avis. La Residència va haver de posar en marxa uns protocols 
molt estrictes per evitar l’entrada del virus a les seves instal•lacions. 
S’HA CONTINGUT LA INFECCIÓ gràcies a les professionals que hi 
treballen i a la paciència dels residents, que han estat pràcticament un 
any sense poder sortir, excepte un petit període l’estiu en el que algun 
dia de la setmana varen sortir acompanyats per un voluntari.

En alguna ocasió va caldre el confinament dins de les habitacions dels residents. També es va haver 
d’aturar l’entrada de nous residents durant tot aquest temps. Sortosament ara ja estan vacunats tant els 
residents com les treballadores.

AJUDA’NS A AJUDAR!
Ara també es poden fer donacions per BIZUM – Codi:  02106  

CENTRE SANT PAU (Acolliment i formació). Aquest curs 2020-21 no s’han pogut 
iniciar tots els tallers que es realitzen normalment. Només s’ha dut a terme els 
cursos de català i el taller de la llar. Tot i així ha calgut canviar les ratios de 
les persones que podíem atendre. Si en cursos anterior hi havia entre 10 i 15 
alumnes per classe aquest any han estat entre 5 i 6 alumnes. També hem hagut 
de demanar espais a la parròquia de St. Pau per poder tenir totes les mesures 
que ens demanaven des del PROCICAT. Pel que fa la taller de la llar, la part de 
la cuina no s’ha fet, donat que la cuina no reunia les condicions necessàries, s’ha 
reformulat aquesta part i s’han desenvolupat xerrades teòriques sobre nutrició 
per a persones dependents.
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A propòsit de la Pandèmia del Coronavirus, les 
Monitores del  “CASAL OBERT SANT PAU DE 
CÀRITAS” han escrit una carta que presenten a la 
direcció de Càritas i a la opinió pública.

Amb la voluntat de fer-ne la difusió que demanen 
les autores, publiquem una selecció dels paràgrafs 
més importants de la carta, donat que la llargada 
del text impedeix inserir-la completa 

       
«...des del Casal Obert Sant Pau de Càritas Mataró ens preguntem... aquesta crisi múltiple ha 
afectat tothom igual? Tothom ho ha patit igual? »

«Quin any tan dur!!! Realment aquest temps que portem amb Covid ha afectat molt les nos-
tres vides. El nostre dia a dia, les nostres feines, el nostre temps d'oci, tot ha quedat alterat 
i aturat, i segurament s'ha tractat d'una experiència que no oblidarem mai. Dit això des del 
Casal Obert Sant Pau de Càritas Mataró ens preguntem... aquesta crisi múltiple ha afectat to-
thom igual? Tothom ho ha patit igual? Què passa amb la crisi social? Amb la crisi d'habitatge? 
Què passa amb els infants i joves?»
 
«Un any després l'equip d'educadores hem volgut fer visible quina ha estat la realitat, la nostra 
realitat, i per això hem parlat amb els infants i joves a qui fa tot aquest temps que acompa-
nyem perquè ens expliquessin com ho han viscut, com els ha afectat. Aquestes són algunes 
de les seves aportacions: La F. explica que la Creu Roja els hi portava els aliments, que no 
sempre tenien de tot, i que el més comú era que fes dos àpats, esmorzar i sopar.»
 
«Els infants quan recorden el moment en el qual estaven just fa un any el que més repeteixen 
és que estaven tristos i que van estar molts mesos sense poder gaudir del joc als parcs. Un 
infant ens diu "era avorrit el confinament, no podíem sortir, no podíem quedar amb amics, al 
principi molava, però després....."»
 
«Es queixen de la quantitat de feina que van haver de fer durant el confinament i que estan 
fent a casa, que tenien i tenen més deures de l'habitual. Es queixen d'estar molt limitats a 
l'estona de pati i no acaben d'entendre perquè no poden jugar a pilota.
Els infants com L.A.M que han viscut la covid de prop han tingut por que els seus familiars 
es posessin malalts. D'altres, han viscut la mort d'un familiar que vivia a Gàmbia i de família 
propera aquí Mataró. També han tingut familiars que no han pogut tornar, com la D.C que diu 
"Mi padre se fue y no pudo volver, va estar fora tot el confinament i més"»
 
«Més enllà de si les seves percepcions reflecteixen la duresa de la situació real pensem tam-
bé que sovint ningú té en compte els infants i joves, i que de fet al llarg d'aquesta pandèmia 
multitud de professionals han avisat que s'estaven menystenint els seus drets, que se'ls es-
tava ignorant totalment.»
 
«És per tot això que, com dèiem al principi, l'equip del Casal Obert Sant Pau de Càritas hem 
volgut fer aquesta petita carta de denúncia, que ens agradaria que arribés tant a les autoritats 
pertinents com a la població en general per fer escoltar la veu dels infants i joves i reclamar 
més mesures socials, més recursos i més dignitat. Cal un reconeixement del dolor especial 
que pateixen per la seva condició d’infants, migrats i amb pocs recursos econòmics, cal que 
se'ls escolti i que siguin subjectes de drets»
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