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LES SEQÜELES DE LAPANDÈMIA
Entrem ja en el tercer any de pandèmia. Cal dir que la societat, en general, ha 
fet un gran esforç per superar aquesta situació tan excepcional i en cap mo-
ment s’ha deixat aclaparar pel pànic. Avui, malgrat la complicada realitat del 
dia a dia, el to positiu i optimista de les autoritats ens permet de tenir confiança 
i entreveure’n el final. A Càritas Mataró (C.I.M) ens ha calgut adaptar-nos i el 
nostre personal i voluntaris/es han aconseguit donar servei a les persones 
necessitades malgrat les restriccions i dificultats. Amb tot, els grans damnificats 
de la situació pandèmica, però, és la població en risc d’exclusió i en especial les 
famílies amb fills. Per aquesta raó, des de Càritas multiplicarem l’esforç, però 
ens cal la implicació de la ciutadania. Necessitem l’ajut de tothom perquè és un 
problema de tots.                                                                                      J.C.
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CANVI A LA DIRECCIÓ DE  
RESIDÈNCIA PER A GENT  GRAN 
“TORRE LLAUDER” DE C.I.M.
Teresa Feliu i Canaleta,  ha estat an-
omenada presidenta de la Residèn-
cia per a Gent Gran “Torre Llauder” 
de Càritas. Teresa Feliu, és una vet-
erana voluntària col•laboradora de 
Càritas, especialment en el camp 
de l’organització d’esdeveniments 
musicals, àrea en la que seguirà 
col•laborant. Teresa Feliu, ha substi-
tuït a Núria Nogueras i Cobo que ha 
dirigit la institució al llarg de 3 anys. 

La Núria continuarà amb la tasca de 
representar a Càritas en escoles, 
instituts i determinats mitjans de 
comunicació i com a Secretària de 
C.I.M., tasques que ja desenvolu-
pava simultàniament. Cal agrair a 
la Núria la feina feta a la Residèn-
cia, especialment per els moments 
tan  complicats viscuts dursnt l'estat 
d'alarma en els durs inicis de la pan-
dèmia, època molt complicada per la 
virulència de la Covid-19 i les rígides 
normes sanitàries

SEGONS L'INFORME 
DE CÀRITAS BARCE-
LONA: 4 DE CADA 10 
FAMÍLIES AMB FILLS 
ES TROBEN EN EXCLU-
SIÓ SOCIAL
La nota de premsa publi-
cada per Càritas Barcelo-
na de l'informe que tradi-

cionalment elabora per
Nadal assenyala que 4 

de cada 10 famílies amb 
infants i adolescents de 
la diòcesi de Barcelona 
es troben en exclusió so-
cial. En el cas de les llars 
monoparentals, l’exclusió 
afecte a la meitat i un 20 
% de les famílies amb 
menors ateses a Càritas 
viuen sense cap ingrés. 

“BIZUM”: UN SISTEMA 
FÀCIL I RÀPID PER 
AJUDAR
BIZUM, és un sistema 
fàcil de pagament adop-
tat per pràcticament la 
totalitat de bancs i caixes. 
L’elemental operatòria i 
funcionament el conver-
teix en la manera més 

senzilla per enviar diners. 
Es pot fer des del mòbil 
posant el número de telè-
fon de la persona a la que 
vols enviar-li diners o, si 
és una entitat, en lloc del 
número de telèfon cal po-
sar el codi que tingui de 
“Bizum”i l’enviament és 
instantani.                            

   NECESSITEM LES VOSTRES APORTACIONS.
c/c ES75 2100 0287 3102 0012 1130           

 Ara és més fàcil amb el sistema “BIZUM”: codi 02106
   TOTES LES QUANTITATS SÓN IMPORTANTS - AJUDA’NS A AJUDAR!

Teresa Feliu i Canaleta

AGRAÏMENT
Hem de fer públic i palès 
el nostre més pregon 
agraïment als socis, 
col•laboradors, entitats i 
empreses que ens donen 
suport al llarg de l’any, es-
pecialment en aquests dos 

darrers anys tan complicats. 
En nom de tots els trebal-
ladors/es, voluntaris/es que 
treballem a Càritas i, espe-
cialment, dels beneficiaris 
de la vostra generositat.
Moltes gràcies. 
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EL DIRECTOR 
HI DIU LA SEVA

En el darrer número de RESSÒ parlava de com havíem hagut de treballar en els moments més durs del 
confinament provocat per la pandèmia. Ho feia amb l’oculta esperança de poder tornar, ben aviat, a aquella 
“normalitat” que trobàvem a faltar. 

          Han passat els mesos i seguim tenint la vida condicionada per la pandèmia, encara que, sortosament, 
és menys dura que al principi.

         Malgrat tot, hem seguit treballant, hem seguit repartint menjar a les famílies que ho necessitaven, hem 
seguit proporcionant roba, atenent infants i joves, i fent acollida i acompanyament a tothom qui ens ho ha 
demanat. Però, a més, hem treballat en la digitalització de l’entitat, hem procurat rejovenir el Consell Directiu 
amb la incorporació de nous membres, i també s’han incorporat nous voluntaris, als quals agraïm, com fem 
habitualment amb tots, la seva disponibilitat i el seu esforç.

        Per tant, a Càritas Interparroquial de Mataró (CIM) procurem estar actius per ajudar les famílies més 
desafavorides en tot allò que podem. Això ens crea també necessitats a nosaltres, necessitats econòmiques 
i de recursos humans (voluntaris). La lluita contra la pobresa demana la col•laboració de moltes persones i 
només si som molts ens en sortirem. 

       Per aquesta raó, aprofito aquestes ratlles per fer una crida i animar la població de la ciutat a fer-se 
col•laborador o voluntari de Càritas Interparroquial de Mataró. Així podrem arribar a més gent i podrem 
atendre més necessitats.

         Moltes gràcies!                                                                                                              Joan Radó i Punsola
                                                                                                 Director de Càritas Interparroquial de Mataró

TEMPS DE PANDÈMIA

2 Ressò

1622 - Matrimoni amb 3 
fills fa demanda de 145€ 
per pagar les colònies 
d’un dels fills. Actual-
ment viuen d’okupes i 
no disposen d’ingressos 
per poder fer front 
aquesta despesa.  

1623 – Dona sola i sense 
ingressos, fa demanda 
de 150€ per pagar un 

més d’habitació.  Ac-
tualment es troba en 
recerca de feina.  

1624 – El Centre Sant 
Pau de Càritas fa de-
manda d’una rentadora 
per ús diari en els tallers 
i Casal Obert.  

1625 – Matrimoni sense 
feina fa demanda de 

200€ per pagar la beca 
menjador del seu fill. 
Actualment es troben 
en recerca de feina. 
 
1626 – Persona sola fa 
demanda de 200€ per 
comprar unes ulleres. 
Actualment té una grad-
uació elevada però no 
disposa d’ingressos per 
poder fer front aquesta 

despesa.  

1627 – Dona sola, actu-
alment amb problemes 
depressius, fa deman-
da de 250€ per pagar 
aquest mes d’habitació. 
Actualment es troba a 
l’espera de cobrar la 
RG.  

              FINESTRAL DE CÀRITAS

FES-TE  VOLUNTARI/A  DE CÀRITAS
Tel.  93 790 80 02  e-mail cim@caritasmataro.org

ET  NECESSITEM !!
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EL ROBER SOLIDARI DE CÀRITAS MATARÓ
“El Rober Solidari” de Càritas Mataró, compta amb un stock permanent de peces de roba per ambdós sexes i de totes 
les edats i  les diferents temporades, incloent-hi calçat. Garanteix perfectament fer front a les necessitats de totes les 
famílies que demanen ajut a Càritas i el subministrament roba digne i apropiada. El Rober es nodreix de les aporta-
cions de particulars i empreses. 
És interessant destacar, i agrair, les empreses que per restes de temporada i altres circumstàncies ens faciliten roba 
per estrenar. Les peces que entren, d’un o altre origen, es classifiquen, repassant-se i planxant-se quan cal, etc.  Final-
ment es cataloguen per talles i temporades i es preparen per a ser distribuïdes a la “botiga” o s’emmagatzemen per 
l’època de l’any que correspongui. 
Les Treballadores Socials de Càritas fan venir  les famílies beneficiaries, segons necessitats, tres o quatre vegades a 
l’any. 
A la primera visita la roba és de franc i a les següents han de pagar una quantitat simbòlica per peça que va dels 0,20 
als 3,0 €. Aquesta quantitat valora la peça, dignifica a la persona receptora i ajuda a finançar les despeses del local. 
Cada mes, se subministra roba a unes 130 famílies amb un total de 3.500 peces. El Rober es atès i gestionat exclu-
sivament per voluntaris/es.
                                                                                                                                                                J.C.

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN “TORRE LLAUDER “DE CÀRITAS
Campanya d’apadrinaments

La Residència va néixer l’any 1985, i té com finalitat  l’acolliment de les persones grans que no tenen família per 
atendre’ls, ni recursos per accedir a d’altres centres geriàtrics. Es tracta d’un equipament social que pot acollir fins a 
20 persones. Els avis són atesos per un grup de professionals que, amb l’ajut de voluntaris, cobreixen les necessitats 
dels residents per a poder gaudir d’una bona qualitat de vida. Econòmicament es nodreix d’un tant per cent de la 
pensió mínima dels propis avis, de donatius diversos i de l’aportació periòdica dels padrins. En aquests moments la 
Residència necessita una injecció econòmica per a poder seguir portant a terme la seva tasca donat que molts dels 
padrins que sorgiren de la campanya de l’any 2004 ja no hi son, d’altra banda els donatius han anat minvant. Per 
aquesta raó, s’ha engegat una nova campanya d’apadrinaments  que consisteix en una aportació mensual o anual 
d’una quantitat fixa (amb la desgravació corresponent sobre la Renda). Cadascú pot col•laborar amb la quantitat que 
cregui més convenient.
                                                                                                                               Ma. Teresa Feliu Canaleta

APADRINA O AJUDA APADRINAR UN AVI/ÀVIA !!
c/c E12 2100 3077 4625 0001 2273

Contacte:  apadrinaments@caritasmataro.org
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Entrevista a Francesc Vivar Galisteo
En qualitat de voluntari de Càritas, és el Respon-
sable de Logística del Centre de Distribució Alimen-
taria L’ENTORN, entitat creada i administrada per 
l’Aj. de Mataró, Càritas Mataró (C.I.M) i Creu Roja. Té 
62 anys, va néixer a Baena (Còrdova). Essent petit, la 
família s’instal•la a Catalunya on ha viscut sempre des 
d’aleshores; resideix  a Mataró. Ha treballat molts anys 
en una entitat financera molt coneguda. Està prejubilat. 

«Sempre que algú tingui unes hores lliures, aconsellaria alguna activitat de vol-
untariat.»

—Com vas arribar a Càritas i en concret a l’Entorn?
En la prejubilació vaig sentir la necessitat de tornar al sistema el que rebia sense 
treballar i vaig contactar amb Ramon Salicrú, molt actiu en temes socials. Va 
explicar-me que hi havia un projecte nou de repartiment d’aliments format per 
Càritas, Creu Roja i Aj. Mataró. L’idea d’un projecte nou de seguida em va agra-
dar. Va presentar-me en Felix Feliu, un dels responsable de Càritas juntament 
amb Antoni Vilà i de seguida ens vam posar d’acord; jo volia col•laborar i ells 
necessitaven voluntaris.
—En poques paraules: què feu a l’Entorn?
Som el centre de Distribució d’Aliments de Mataró per a la població amb neces-
sitats, atenent als beneficiaris que deriven les treballadores socials de les tres 
entitats. Les famílies venen una vegada al mes, amb dia i hora preestablerta.
—Explica’ns quina és la teva tasca i quantes hores hi dediques a la set-
mana.
Soc el responsable de logística de l’Entorn, procurant que les instal•lacions fun-
cionin correctament. Persona de contacte amb el Banc d’Aliments, empreses 
donants, institucions i fundacions (Fundació Maresme, Treballs en Benefici de 
la Comunitat, Centre de Noves Oportunitats, etc), pels treballs de voluntariat. Hi 
dedico unes 25/30 hores setmanals, durant la pandèmia, i abans del Coronavi-
rus unes quantes més.
—Durant la part més dura de la pandèmia, com ho heu fet per a distribuir 
aliments?
Vàrem substituir la distribució al beneficiaris per lots preparats, ja que no es po-
dia tenir molt de contacte ni fer l’acompanyament per a la recollida d’aliments.
—De mitjana, quantes famílies ateneu?
Mensualment uns 2.500 beneficiaris que representa unes 900 famílies.
—Per acabar, com descriuries la teva experiència de voluntari en un càrrec 
de responsabilitat?
Al principi, quan no coneixes les tasques, necessites molta col•laboració dels 
voluntaris amb mes experiència —en José Sánchez ha estat un referent, en el 
meu cas. A mida que vas acumulant temps, vas agafant els mecanismes per de-
senvolupar la feina. L’experiència és molt gratificant, ja que coneixes de prop els 
circuits de donació i ajuts a les persones necessitades. Sempre que algú tingui 
unes hores lliures, aconsellaria alguna activitat de voluntariat.

                                                                                                                                           J.C.
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