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PRESENTACIÓ 

L’any 2021, que també podem anomenar segon any de la pandèmia, ens ha 
demanat constància en l’esforç i manteniment d’un estat d’ànim positiu, malgrat que 
en molts moments el cansament feia aparició en nosaltres i en el nostre entorn. És 
per això que, una vegada més, hem de fer un reconeixement als nostres voluntaris i 
voluntàries, i a la ciutadania en general, per tot allò que han aportat per poder arribar 
a un punt important de minimització de la pandèmia i per anar-nos acostant a aquella 
normalitat que tant hem trobat a faltar. Per tant, el nostre agraïment a tots ells i elles. 

 

Els números d’aquesta memòria ens faran veure que l’any 2021 no ha tingut la 
duresa que va tenir l’anterior, però també posen de manifest que hem hagut de 
treballar per sobre del que era el nivell “normal” d’abans de la pandèmia, és a dir, que 
segueixen havent-hi més necessitats per cobrir que no hi havia abans. 

 

A Càritas Interparroquial de Mataró hem seguit treballat, i molt, per atendre totes les 
persones que han trucat a la nostra porta, i, a més, hem aprofitat per respondre a les 
necessitats tecnològiques d’aquests temps. Hem posat en comú i hem unificat la 
feina que fem en les nostres dues seus de treball, de manera que totes les nostres 
treballadores i educadores socials poden compartir el seu treball diari.  

 

L’acollida i l’acompanyament a persones i famílies ha continuat essent el nostre 
vaixell insígnia; atendre les necessitats bàsiques, la nostra quotidianitat i, a més, 
hem treballat per enfrontar-nos a aquesta nova necessitat que està traient el cap 
amb molta força i que es diu problema d’habitatge. 

 

Les dades ens mostren que seguim atenent un 2% de la població de la nostra ciutat, 
fet que ens fa reflexionar que cal continuar treballant per procurar que la pobresa no 
esdevingui crònica. Per aconseguir-ho, tots seguim sent necessaris i per això 
mantenim la nostra crida a la solidaritat i a la col·laboració. 

 

A Càritas Interparroquial de Mataró continuarem treballant per aconseguir aquest 
objectiu. Ens hi voleu acompanyar?  

Moltes gràcies. 

 

 

Joan Radó 
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Som un equip format per: 

• 127 persones voluntaris/es de les quals  

 86 tenen més de 60 anys 

• 7 persones contractades (una substitució) 

Rebem ajut econòmic de: 

     255 persones sòcies col·laboradores 

       71 donants  

       10 entitats públiques i privades 

L’EQUIP 

ELS OBJECTIUS 
• Acollir persones que ho necessiten 

• Acompanyar famílies amb dificultats  

• Ajudar persones amb risc d’exclusió social 

• Ajudar infants en el procés d’integració social  

• Procurar la inserció laboral de joves 

• Ajudar la gent gran  
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EL SUPORT 
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Durant tot l’any 2021 hem atès: 
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QUÈ HEM FET 

• 1170 llars 

•   426 amb menors 

• 2541 persones 
(el 1,97% de la població de Mataró) 

Han estat ateses per primera vegada: 

• 342 llars 

• 115 amb menors 

• 515 persones 
(el 20,27% del total) 



Acció Social Bàsica 

ROBER 
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Durant  l’any  2021 

 S’han fet 1750 entregues de roba amb un 

total de prop de 50 mil peces de roba 

lliurades 

 Hem atès, de mitjana, 145 famílies cada mes 

 167 famílies han vingut per primera vegada, i 

se n’han beneficiat 377 persones 
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Acció Social Bàsica 

 S’han atès 6115 persones  
 (el 4,74% de la població de Mataró) 

 Ateses des de  CIM : 1504 

ENTORN - CIM 
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Acció Social Bàsica 

ENTORN - GLOBAL 
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 S’han repartit 641,6 tones de menjar 

  227,9  de Fons d’Ajuda Europea 

  308,9  del Banc d’Aliments 

    98,1  de donacions 

      6,7  de compres 
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Acció Social Bàsica 
ENTORN - GLOBAL 



Centre Sant Pau 

 Han participat 85 noies i nois  
  53 infants de primària  

  32 adolescents de secundària 

CASAL OBERT 

noies nois TOTAL 

5-12 anys 33 31 64 

13-17 anys 8 13 21 
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 S’han atès 50 famílies 
  4 monoparentals  

CASAL D’ESTIU 

 del 28de juny fins al 23 de juliol 

 Han participat 74 infants i adolescents 

COLONIES SOCIALS (Fundació Pere Tarrés) 

 Hi han participat 54 infants 



Centre Sant Pau 

 Arrels (Espai Joao Martí) 

 3 grups de 10, total 30 noies i nois 

d' entre 5 i 10 anys 

 Esport en valors (Espai Joao Martí) 

 50 noies i nois en 2 equips, un 
masculí i un femení en els jocs 
escolars 

 Vitamina (Carta de la Pau) 

 2 noies 
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ALTRES PROJECTES 

• Patinatge 
• El reforç de secundària 
• Taller de perruqueria 
• Taller de cuidadors 

Activitats que no es van fer 



Centre Sant Pau 

INSERCIÓ SOCIO-LABORAL (1) 

 S’han acollit 58 dones i 27 homes 
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ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC 

 Hi han participat 85 persones  

 Totes a Sant Pau 

 Totes de Llengua Catalana 

 El local del carrer Montcada tancat 

EDAT català 

menys de 25 anys  8 

de 26 a 35 28 

de 36 a 45 28 

de 46 a 55 15 

més de 56 anys  6 



Centre Sant Pau 

INSERCIÓ SOCIO-LABORAL (2) 
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SERVEI d’ORIENTACIÓ LABORAL 

 Hi han participat 101 persones 

 S’han fet 45 tutories 

 S’ha acompanyat 85 persones en el 
seu itinerari laboral  

 
TALLERS  PRELABORALS 

 Hi han participat 24 persones  

 Taller de la Llar : 15 dones 

 Espai TIC-TAC (prova pilot) : 9 dones 

• 5 participants a tot el taller 

• 4 amb participacions puntuals 



Centre Sant Pau 

INSERCIÓ SOCIO-LABORAL (3) 
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PRÀCTIQUES D’ESTUDIS 

 Hem acollit 4 pràctiques 

 Projecte singular de l’Institut Damià 

Campeny : 1 alumna 

 Integració social : 1 alumna 

 Monitor de Lleure : 1 alumne 

 Directora de Lleure : 1 alumna 

ESCOLA DE MARES 

 Hi han participat 54 dones  

 Hort comunitari de Mataró de la 

cooperativa TAPURNA : 6 mares de 

l’escola de mares 



Altres Projectes 

 S’han atès 412 infants  

S’han repartit 5.765 tiquets  menjador 

Hem destinat  57.569,39 € en: 
• Menjador escolar..............38003,31 

• Material escolar................12446,00 

• Extraescolars....................  4120,63 

• Colònies............................  2333,00 

• Altres (dentista, farmàcia..)   666,45 

 
 

AJUDES A LA INFÀNCIA 

Menjador escolar

Material escolar

Extraescolars

Colònies

Altres
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Altres Projectes 

 actes de sensibilització i voluntariat   
 11 xerrades  

 8 escoles o instituts 

 1 taula rodona 

 1 jornada esportiva 

APROPA’T A CÀRITAS (1) 
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 ajuda social   
 2357 quilos de menjar  

 90 quilos de roba 

 8 escoles o instituts 

ACCIONS AMB JOVENT 



Altres Projectes 

 campanya de Nadal   
 3702 kg de menjar  

 18 escoles o instituts 

 420 € 

APROPA’T A CÀRITAS (2) 
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 Gran Recapte   
 9 alumnes 

 servei comunitari   
 23 alumnes  

 4 escoles o instituts 



Ajuda a la Gent Gran 
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 S’han atès 22 residents 

 A finals d’any hi havia 

 11 avis 

   7 àvies  

 Hi ha hagut 6 altes i 4 baixes 

 Han participat :  

 8  treballadores qualificades 

 1 treballadora social 

 14  voluntaris 

RESIDÈNCIA TORRE LLAUDER 

 Cada resident paga, de mitjana 

 552,69 euros 

 El cost real d’una plaça és de  

 1065,35 euros 

APUNT  ECONÒMIC 



19 

EDAT nombre 

65 – 74 4 

75 – 84 11 

85 - 98 7 

DISTRIBUCIÓ PER  EDAT 

Ajuda a la Gent Gran 

RESIDÈNCIA TORRE LLAUDER 

18% 

50% 

32% 

65-74 75-84 85-98



INFORMACIÓ  ECONÒMICA 
INGRESSOS 

DESPESES 

• Socis i donacions...........122.997,15 

• Aportacions solidàries....  73.964,94 

• Càritas Diocesana........... 30.675,39 

• Subvencions públiques...  48.042,24 

• Subvencions privades... 153.551,00 

• Recursos propis.............  96.293,10 

 TOTAL................ 525.523,82 

TOTAL................ 525.523,82 
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55,40% 40,40% 

4,20% 

Administració i gestió

Ajudes directes

Ajudes indirectes



COMPARATIVA RESPECTE ANYS 

ANTERIORS 

• Ingressos quotes socis : 

                  Any 2018.......  74.420,23 

                  Any 2019.......  67.717,96 

                  Any 2020.......  71.841,61 

       Any 2021.......  70.393,25 
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2018 2019 2020 2021 

Persones ateses 2527 2722 3241 2541 

Casal Obert 
38 noies 
42 nois 

38 noies 
50 nois 

40 noies 
35 nois 

41 noies 
44 nois 

Cursos llengua 168 174 163 85 

Menjadors 
escolars 

4541 
tiquets 

2570 
tiquets 

1736 
tiquets 

5765 
tiquets 

Lliurament 
menjar 

781 
famílies 

900 
famílies 

955 
famílies 

912 
famílies 

Lliurament roba 
497 

famílies 
547 

famílies 
521 

famílies 
435 

famílies 



COL·LABORACIONS 

EXTRAORDINÀRIES 
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ARMATS DE MATARO 
CAIXABANK, OFICINA MATARO  
CAPUTXINES 
CARMELITAS DESCALZAS 
CEMENTIRIS METROPOLITANS 
CONCERT COR MONTSERRAT 
CONCERT NADAL 
COORDINADORA CURES PALIATIVES  
CHAMPIONS EUROPE 
EQUIPOS Y MAQUINARIA GRAFICA S.L. 
ESCOLA SANTA ANNA 
FUNDACIO CABANELLAS 
INSTITUT THOS I CODINA 
PARRÒQUIA SANT JOSEP  
PARRÒQUIA SANTA MARIA 
PARRÒQUIA SAGRADA FAMILIA 
PARRÒQUIA Mª AUXILIADORA 
PARRÒQUIA SANT SIMO I SANT PAU 
RITA ROS (espècies) 

 

Entre les moltes col·laboracions que tenim cal destacar la de 
LES FILLES DE LA CARITAT i FUNDACIÓ SANT JOAQUIM 



COMENTARI  FINAL 
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La memòria reflecteix el canvi de paradigma que estem 

gestionant des de 2020, basant-se en el Model d’Acció Social 

de Càritas, un model capaç d’aplicar criteris i protocols per 

atendre noves situacions dels nostres usuaris. 

La nostra prioritat és crear espais de temps d’escolta, sobre les 

preocupacions : situació familiar, salut, migració, violència, atur, 

etc,.. ja que l’objectiu principal és el de l’apoderament de les 

persones; potenciar les capacitats per, amb l’acompanyament, 

assolir els objectius que els nostres usuaris s’han proposat. 

El treball PER i AMB les persones ha fet que al llarg del 2021 es 

creessin nous espais d’acollida, escolta i acompanyament, sent 

l’eina bàsica del treball de Càritas. És per això que el 77% de 

les despeses de Càritas Interparroquial de Mataró es destinen a 

l’atenció social.  

Donat que les persones són el nostre centre, a qui hem atès 

aquest any?  

Quan parlem de les persones a qui tractem, ho fem com a llars 

encara que siguin persones que viuen soles, ja que el nostre 

objectiu és que allà on visquin, sigui prou adequat com per a 

que ho puguin considerar com una llar. Malauradament no ho 

hem pogut aconseguir ja que el 63% viuen en un habitatge 

precari. 

El 34% de les llars que hem atès han viscut el 2021 amb uns 

ingressos menors de 500€ mensuals. Un 65% de les llars estan 

a l’atur, tant si estan inscrits al servei d’ocupació com si no.  

El volum més gran de llars amb les que treballem són famílies 

amb fills (un 35%), persones soles (un 33%) i famílies 

monoparentals (un 12%). 



AMB LA  COL·LABORACIÓ DE 


