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VA, SOM-HI !
No tenim temps per la desmoralització

L’actualitat ve carregada de noticies negatives: la pandèmia del Coronavirus 
que no acaba de marxar, la dura perspectiva econòmica, l’agreujament de la po-
bresa energètica, la sagnant problemàtica de l’habitacle, les 12 guerres actives 
en el planeta amb el conseqüent drama humanitari, les desigualtats socials,la 
precarietat de la feina... En el nostre entorn totes aquestes situacions afecten 
d’una manera directe i punyent a la població en risc d’exclusió.Quès’hi pot fer? 
Des de Càritas Interparroquial de Mataró diem: treballar i no perdre l’esperança. 
S’han aconseguit fites importants, cal seguir en el propòsit de defensar la dig-
nitat de les famílies i persones en risc. A Càritas ens hi dediquem amb decisió, 
però és imprescindible la ajuda i implicació de la ciutadania. No tenim temps per 
a la desmoralització.Va, som-hi!
                                                                                                                        J.C.
             

MATARÓ X CÀRITAS
La millora de la situació pan-
dèmica del Coronavirus ha 
permès de celebrar nova-
ment la gran festa solidària 
de MATARÓ X CÀRITAS. 
En un principi es programà 
pel passat 30 d’octubre, en 
aquella ocasió amb força 
limitacions, però dissortada-
ment la pluja obligà a sus-

pendre-ho. El proppassat 2 
d’abril, el temps va respec-
tar-nos tot i que va fer força 
fred. L’esdeveniment, cel-
ebrat a la pl. Sta. Anna, va 
ser un èxit i en aquest sentit 
hem d’agrair pregonament a 
la ciutadania la participació i 
als artistes i col•laboradors 
la seva implicació desinter-

essada. Gràcies a tots. 

C A M P A N Y A 
D ’ A PA D R I N A M E N T 
D’AVIS/ÀVIES
En marxa la campanya 
engegada per la Residèn-
cia Torre Llauder de Càri-
tas Mataró, per acon-
seguir l’apadrinament 
d’Avis/Àvies, diferents 
entitats, com ara escoles 
i estudiants, així com 
ciutadans privats han do-
nat suport a la iniciativa. 
Malgrat tot, falten molts 
més apadrinaments i en 

aquest sentit hem de de-
manar ajut; si no es pot 
apadrinar un Avi/Àvia, 
ajudem amb el que pu-
guem. Els recursos de la 
Residència són escassos 
i difícils d’aconseguir. Per 
altra part la tasca és molt 
necessària, cal recordar 
que segons l’esmentat in-
forme de “FOESSA” una 
de cada deu persones 
grans viu en exclusió so-
cial.

AGRAÏMENT
Una altra vegada —no ens cansarem de repetir-ho—, hem d’agrair la feina dels voluntari/es i 
professionals de la casa que fan possible el funcionament dels nostres serveis d’acolliment i as-
sistència a la població més desafavorida. És de justícia, també, fer palès la nostra gratitud, en 
nom dels beneficiaris, a les entitats públiques i privades, empreses i particulars que ens donen 
suport, així com als socis i donants puntuals.

ANTONI VILÀ, 85è 
ANIVERSARI
L’amic ANTONI VILÀ, 
persona important en 
el món de l’activisme 
social, exdirector de 
C.I.M., actual sotsdi-
rector responsable de 
las relacions institucio-
nals de Càritas Mataró 
i veterà col•laborador 

de diferents entitats 
socials, el proppassat 
30 d’abril va complir 
85 anys. El dia abans, 
el divendres 29, ho 
celebrà en compa-
nyia d’una bona colla 
d’amics i de represent-
ants d’institucions 
mataronines. 
Moltes felicitats!

INFORME DE “FOESSA”
Una nota de premsa de Càritas Barcelona fa referència al’Informe FOESSA. Aquest informe destaca: 
885.000 persones de la diòcesi de Barcelonaes troba en exclusió social.Representa el 32% de la població, 
300.000 persones més que l’any 2018.

EXILIATS D’UCRAÏNA 
AL ROBER SOLIDARI
Les persones exiliades 
provinents de països en 
guerra son acollits en el 
Rober Solidari de Càritas. 
A les darreres setmanes 
s’han cobert les neces-
sitats urgents d’exiliats 

procedents d’Ucraïna. La 
peremptorietat de les ne-
cessitats ha fet precís que 
els voluntaris/es que at-
enent el servei acudeixin 
al Rober en hores de des-
cans. Càritas Mataró els 
fa palès el nostre agraï-
ment.
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EL DIRECTOR 
HI DIU LA SEVA

Aquests primers mesos de l’any han estat molt importants per a Càritas i també per a la ciutat de Mataró.
De ben segur que la majoria dels lectors d’aquest escrit ja saben que la Fundació Cabanelles va fer donació 
de l’edifici i l’espai que, anys enrere, havia acollit la llar Cabanelles, a Càritas Diocesana de Barcelona. Doncs 
bé, Càritas, després d’unes llargues negociacions amb l’Ajuntament de Mataró, ha elaborat un projecte de 
futur que pot ser molt beneficiós per a la ciutat.

Però, de moment, Càritas Diocesana ha permès que un grup de treball, en el qual hi és representada 
Càritas Interparroquial de Mataró, amb el consentiment de l’Ajuntament, pugui obrir i fer ús de forma puntual 
d’aquest espai tan emblemàtic de Mataró. Des del mes de febrer que, un diumenge al mes, s’hi fa una 
matinal d’activitats, algunes de pagament i d’altres absolutament gratuïtes, adreçades a persones adultes i 
també a infants. Així, podem dir que s’ha obert Cabanelles. S’ha obert amb l’esperança i la intenció que no 
es torni a tancar i que la ciutadania en pugui gaudir.

Les activitats estan programades fins al mes de juny i a l’estiu farem “vacances”; però ja s’està treballant 
pensant en el proper curs i procurant reprendre aquesta oferta de Cabanelles el mes d’octubre. Per part de 
CIM, hi posarem tot l’esforç que calgui, tal com acostumem a fer  en totes les nostres actuacions en favor 
d’aquelles persones i famílies que més ho necessiten.

Moltes gràcies!
                                                                                                                                                       Joan Radó
                                                                                                 Director de Càritas Interparroquial de Mataró

CABANELLES
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ET NECESSITEM !!
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LES TREBALLADORES I EDUCADORES SOCIALS DE C.I.M.
Les professionals imprescindibles

La tasca que porten a terme les professionals del C.I.M. - Treballadores i Educa-
dores Socials - és clau i imprescindible pel desenvolupament de tots els serveis i 
funcionament general de Càritas Mataró.
 Les Treballadores Socials, fan l’acolliment de les persones que demanden 
ajut, valoren la urgència de la necessitat i en determinen la magnitud. Al mateix 
temps, comproven que les necessitats tenen el caràcter que els demandants han 
plantejat. Cal destacar que l’acolliment és en primer lloc afectiu i després tècnic. 
Les necessitats que es demanden comencen, gairebé sempre,  per la qüestió 
econòmica i sovint deriven en altres problemes: recerca de feina, habitacle, prob-
lemes familiars, de salut, qüestions jurídiques, de solitud... Les Professionals han 
de fer una actuació integral i a voltes ho poden resoldre només amb informació 
o un bon consell. Naturalment en la majoria de casos cal adreçar-los als serveis 
de Càritas per a cobrir necessitats bàsiques o mancances d’altres tipus; a partir 
d’aquest punt, el control segueix estan en mans de les tècniques professionals 
conjuntament amb el propi beneficiari. Determinades actuacions que afecten a la 
infància o a la formació d’adults, son ateses i controlades directament per les Edu-
cadores Socials en el Centre Sant Pau de Càritas.
 Les Treballadores i Educadores Socials, doncs, són pilars bàsics en 
l’organització de Càritas- 

1640 – Dona sola fa demanda de 500€ per pagar un tractament mèdic que no entra 
per la seguretat social. Actualment té uns ingressos mínims que no li permeten fer 
front aquesta despesa.  
1641 – Parella jove fa demanda de 350€ per pagar un mes d’habitació. Actualment 
tots dos es troben en recerca de feina.  
1642 – Persona sola y sense feina, fa demanda de 30€ per poder renovar el passa-
port ja que actualment es troba indocumentat.  
1643 – Família nombrosa fa demanda de 700€ per pagar dos mesos de lloguer. Ac-
tualment només tenen feines esporàdiques i han generat un deute de dos mesos de 
lloguer. Fan demanda d’aquests mesos per tal de que no els facin fora ja que dispo-
sen d’un lloguer bastant assequible.  

NECESSITEM  LES  VOSTRES  APORTACIONS
c/c  ES75 2100 0287 3102 0012 1130 — BIZUM: 02106

TOTES  LES  QUANTITATS  SÓN IMPORTANTS  —  AJUDA’NS  A  AJUDAR!

              FINESTRAL DE CÀRITAS
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 Entrevista a Mariona Ortiz Llargués
Té 45 anys i procedeix del món de la comunicació social. 
Ha estat molts anys relacionada amb moviments socials o 
entitats de cooperació i comunicació per al desenvolupa-
ment, fent televisió i premsa. Va treballar uns anys a Cen-
treamèrica  i després, arran del seu primer fill, ha restat en 
projectes amb un impacte social però en entitats de Catalu-
nya. Treballa a Banc de Recursos des de 2014. Actualment 
és la coordinadora del projecte Pont Alimentari. 

«1/3 dels aliments produïts al món per consum humà es malbaraten. No-
més amb la meitat d’aquest terç es podria solucionar la fam que pateixen 
milions de persones»

-Pots explicar-nos,  breument, què és el Pont Alimentari?
És un projecte que impulsa Banc de Recursos, juntament amb Rezero, des del 2015, que 
pretén incidir en la reducció del malbaratament promovent en els valors de la solidaritat i 
l’aprofitament dels recursos naturals. El projecte realitza una diagnosi dels aliments que es 
llencen en una empresa determinada de distribució d’aliments o de restauració, se’ls sensi-
bilitza pel que fa a la reducció del malbaratament alimentari i proposa millores. D’altra banda, 
hem creat una xarxa d’interacció (Pont) entre aquestes empreses donants d’excedents ali-
mentaris i entitats receptores de suport a col•lectius vulnerables que els aprofiten. El 2021 es 
va comptar amb la participació de 117 establiments donants, 53 entitats socials receptores i 
es va evitar el malbaratament d’un total de 693.546 kg d’aliments.

-Quina relació teniu amb Càritas?
Amb Càrites tenim molta i molt bona relació. Treballem de forma coordinada amb vàries Càrites 
locals, de diferents pobles i ciutats de Catalunya, i també coincidim en diferents espais (com 
la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada a la Ciutat de Barcelona). Alguns dels punts on 
es reparteixen aliments de Càrites reben aliments aprofitats del Pont Alimentari i també hi ha 
un procés de reflexió conjunt de quin és el tipus d’ajuda que més es necessita (que, sovint, no 
és alimentària) i com hauria de ser aquesta ajuda. 

-Descriu-nos quina feina desenvolupes a Pont Alimentari.
A Pont Alimentari fem una tasca de “pont”, com diu el nom del projecte. És a dir, posem 
en contacte empreses que tenen excedent alimentari amb entitats socials que els aprofiten. 
Així, d’una banda generem una xarxa que minimitza l’impacte ambiental del malbaratament 
alimentarii, d’altra banda, contribuïm a reduir la despesa alimentària de famílies en situació 
de vulnerabilitat. Molta gent encara no ho sap però les darreres dades de la FAO diuen que 
1/3 dels aliments produïts al món per consum humà es malbaraten. Només amb la meitat 
d’aquest terç es podria solucionar la fam que pateixen milions de persones al món

-Descriu-nos la teva experiència personal.
La meva experiència amb el Pont Alimentari m’ha servit, bàsicament, per constatar que les 
problemàtiques urgents a nivell ambiental i social estan interrelacionades i no poden deslligar-
se. També que és imprescindibles treballar en xarxa, entitats-administracions i empreses per 
abordar aquests problemes perquè són complexes i globals, i només amb una presa de con-
sciència col•lectiva trobarem solucions.  
                                                                             
                                                                                                                                          J.C.
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