Economia Càritas Parròquia Poblenou 2008

Càritas
Poblenou

(11-12-08 - 22-05-09)
Entrades
Caixetes ................................ 727,50
Col.lecta nadal08 ................... 736,00
Interessos .................................. 0,40
Retorns préstecs .................... 149,28
Total entrades .................. 1.613,18

Romanent al 10-12-08 ....... 1,725,66
Total entrades ..................... 1.613,18
Total sortides ...................... 2.560,40
Romanent al 22-05-09 ........ 778,44

Sortides
Aliments .................................. 57,67
Farmàcia ................................... 3,45
Rebuts aigua ............................ 65,85
Rebuts llum ............................ 151,60
Colònies escolars ................... 540,00
Préstecs a retornar ................. 200,00
Alfabetització ........................... 21,86
Drogodependència .................. 15,00
Lots nadal ............................. 325,00
Assegurances .......................... 64,00
Fulls informatius ....................... 40,60
Material neteja ......................... 37,31
Comissions bancàries ............... 30,00
IRPF ......................................... 0,06
Donatiu al menjador ............ 1.000,00
Varis .......................................... 8,00
Totasl sortides .................. 2.560,40

Per què no ajudes a fer apadrinaments?
Avui us demanem una col.laboració important: que sapiguem escampar
que tenim un menjador i que necessitem APADRINAMENTS. Encara
que sigui poc. El que ens ajudarà a mantenir-lo seran aquests diners de
cada mes, per pocs que siguin. El que rebem de donatius ens ajuden i
molt, però el que ens farà ser continuadors del menjador serà l’apadrinament
de cada mes.
Agafeu papers i escampeu, que la gent sàpiga que entre tots estem fent
una tasca a casa nostra molt important. L’agraïment i el somriure que ens
donen els qui reben l’ajut del menjador és impagable. Des de Càritas i de
les entitats us CONVIDEM a ser-ne protagonistes.

PARRÒQUIA DE POBLENOU- Juny 09

Menjador de Càritas
El menjador de la parròquia (un voluntari, LL.N.)
Fer quelcom per ajudar al proïsme que pateix gana i també rebuig social es avui més
necessari que mai. L’ambició dels potentats i l’inacció criminal dels estats han abocat als
sector més febles a la desesperació. El nostre modest menjador és només un gra de sorra,
o potser de mostassa, petit, insignificant, tenim però l’esperança que la llavor fructifiqui en
els nostres cors i animi a la comunitat a donar aixopluc als nostres germans. No hi fa res que
siguin cristians, musulmans, animistes, budistes o fins i tot ateus, són germans nostres
com fills de Déu.
Per nosaltres, els voluntaris, no hi ha millor premi que el somriure.I l’esguard
content i agraït que rebem dels nostres germans, l’alegria de compartir la taula i l’escalf
d’una estona en que procurem que no es sentin sols ni rebutjats, un petit parèntesi en les
feixugues hores de la jornada. Cal recordar aquelles paraules que els evangelis posen en
boca de Jesús en el Judici Final: “Veniu vosaltres, que quan tenia gana em donàreu de
menjar, tenia set i em donàreu de beure, tenia fred i desempara i em donàreu escalf, estava
malalt i em guaríreu, estava trist i em donàreu consol” -Senyor, ¿Quan us varem fer tot
això?- “Quan ho féreu al proïsme, al desvalgut, me’l féreu a mi”.
Hi ha un poema de Joan Salvat Papasseit (1894-1924), un poeta àcrata, llur lectura
sempre m’ha fet esgarrifança per la cruesa del missatge. Aquí el teniu:
NADAL

Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.
Així el grup d'homes joves que ara
passa cantant.
Sento el carro dels apis
que l'empedrat recolza
i els altres qui l'avencen, tots d'adreça al
mercat.
Els de casa, a la cuina,
prop del braser que crema,
amb el gas tot encès han enllestit el gall.

Ara esguardo la lluna, que m'apar
lluna plena;
i ells recullen les plomes,
i ja enyoren demà.
Demà posats a taula oblidarem els
pobres
-i tan pobres com som-.
Jesús ja serà nat.
Ens mirarà un moment a l'hora de les
postres
i després de mirar-nos arrencarà a
plorar.

Menjador de Càritas

DADES MENJADOR CÀRITAS A 19.05.09
Ingressos fins el 19.05.09
despeses fins el 19.05.09

14.494,32 •
6.467,19 •

ingressos mensuals apadrinaments
cost dinars/mes a 3,06 • dinar (25 usuaris)
dèficit mensual

1.016,67 •
1.683,00 •
-666,33 •

apadrinaments actius
terme mig x apadrinament
dèficit apadrinaments

72,00
14,12 •
47,00

Líquid disponible a Caixa (19.05)
Albarà Serhs

8.027,13 •
1.189,84 •

Menjars servits aquests primers mesos
febrer: 263 dinars
març: 367 dinars
abril: 342 dinars
maig: 393 dinars
Necessitem més de 50 apadrinaments
Tenim 72 apadrinaments. Amb una mitja de 25 usuaris que ja passem, si
volem subsistir més enllà de finals d’any, necessitem més apadrinaments.

Ens ajuden
Donant el pa, la fruita, la llet ....tot ajuda.

A Poblenou de Pineda de Mar hem obert un menjador de Càritas.
Diuen que els budistes donen molta importància als pobres, tan important són els pobres
per ells que la seva salutació en comptes d’un bon dia, és aquesta: “has menjat?”. I a casa
seva sempre tenen arròs fet i al portal de la casa un got i aigua per si passa un pobre. Pels
cristians els pobres també tenen una importància cabdal en la nostra atenció. Hi esmercem
molts esforços en molts àmbits per atendre les seves necessitats.
Per què d’un menjador?
Des de Càritas ja feia un temps que ens anàvem plantejant quin tipus d’ajuda podíem fer a les
famílies que no arribaven a finals de mes. Avui, immersos en aquesta crisi econòmica i
preveient que anava per llarg, i constatant que augmentava les peticions d’ajuda i les angoixes
entre els immigrants per no poder fer front a les despeses familiars, i que en segon lloc
començaven a demanar ajuda algunes famílies de les que en diem “normalitzades” i que mai
s’havien trobat en una situació d’atur i, per tant, en situació precària davant hipoteques,
càrregues familiars, fills.....ens va començar a angoixar el que nosaltres hi podíem fer.
Sabíem que en podíem fer una i era un menjador, però només pensar-ho ja ens venia pell de
gallina sense que ningú s’atrevís a manifestar-ho.
Davant però el neguit que ens suposava atendre aquest augment d’angoixes, de demandes
i davant la intensitat que anava prenent cos la crisi i per la seva durabilitat que podia
tenir...ens vàrem tirar a dins l’olla i la vam començar a fer bullir.
Engegar la màquina
No ho podíem fer sols. Ens hem ajuntat tres Càritas, 2 comunitats musulmanes, tres
associacions d’africans i evangelistes.
Se’ns van passar moltes idees pel cap, des de fer bullir literalment l’olla cada dia a altres
possibilitats. Una ens va anar bé: un càtering, per la seva senzillesa i la rapidesa per la qual
podíem posar-lo en marxa.
Posada en marxa
Comencem a donar veus que volem començar un menjador de Càritas i que necessitem
voluntaris, apadrinament de dinars, col·laboracions de fleques.... Ens hi posem de ple i al cap
de tres mesos obrim el menjador. No només oferim menjar a qui pot passar gana sinó també
a aquelles persones que viuen soles i els va bé una mica de companyia.
Després de 3 mesos de funcionament
Els usuaris ens venen derivats dels serveis d’acollida de tot tipus. Ara ja passen de 30
persones a dinar cada dia. Som un equip de voluntaris per servir el menjador organitzats en
5 equips de treball de dilluns a divendres; tenim uns 70 apadrinaments de dinars (entre 5 i 40
euros mensuals); hi ha entitats que ens han fet donacions per col·laborar; unes 11 fleques
que ens donen el pa, ens donen la fruita, ....i hem de dir que no hem tingut mai cap problema.
Ens en sortirem?
Dificultats sempre n’hi ha: poder posar-nos d’acord tanta gent diversa i no sempre els
mateixos servint el menjador; el compromís dels voluntaris que no defalleixi; acollir sense ser
paternalista; poder finançar-nos a la llarga; ....tot un repte. Esperem que sí.

