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ENTREVISTA A SALVADOR SERRES  (PRESIDENT DE CÀRITAS BLANES)

“Càritas Blanes va recollir l’any passat 146.000 kg de 
menjar per cobrir les necessitats de 12.000 famílies”

Salvador Serres mostra les bosses que Càritas entregarà a les famílies més necessitades. Foto: Almudena Montaño

L’any 2017 van entregar 146.000 kg de menjar. Foto: A. MontañoLes voluntàries preparen el rober. Foto: A. Montaño La llar d’infants de Càritas. Foto: A. Montaño

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

L’entitat Càritas Interparroquial 
de Blanes celebra enguany els 50 
anys de vida. Mig segle de treball 
amb els sectors més desfavorits per 
buscar una justícia social i ajudar 
als que més ho necessiten. L’èxit de 
l’associació rau en els voluntaris 
que la integren i que, gratuïtament, 
s’encarreguen de les diverses tasques 
que han creat d’ajuda social. Salva-
dor Serres (l’Arboç, 1948) presideix 
l’associació des de fa nou anys. 
M’atén a la seu de l’entitat, un local 
ple d’activitat ubicat al número 59 
del carrer Anselm Clavé de Blanes.

Quants voluntaris formen part 
actualment de Càritas de Blanes?
En total som 107 voluntaris. Tots 
ajudem gratuïtament. Només hi ha 
una persona que cobra, és l’advoca-
da per als immigrants, que els aju-
da a renovar els permisos i a fer trà-
mits legals. L’any passat l’advocada 
va atendre a 375 persones a Blanes.

I en total, a quanta gent vau aten-
dre des de Càritas l’any passat?
A prop de 20.000 persones.

Quins són els serveis més popu-
lars que oferiu?
El d’aliments i el rober, en els quals 
hi participen més d’una vintena de 
voluntaris en cadascun d’ells. De 
les famílies que vam ajudar, 12.500 
van ser per entrega d’aliments i 
més de 2.500 per al rober. Des del 
servei de deutes familiars, vam 
ajudar a 755 persones, 238 nens 
van gaudir de la nostra guarderia 
infantil que tenim al local i a les 
classes d’alfabetització, van assistir 
2.300 persones mentre que a les de 
costura dues-centes.

Qui pot beneficiar-se del menjar 
i la roba?
Fem bosses d’aliments amb els pro-
ductes que recollim a les campa-
nyes i donacions i els entreguem a 
persones necessitades amb coordi-
nació amb Serveis Socials. La roba 
és diferent, ja que pot venir qual-
sevol persona a comprar-la a canvi 
d’un donatiu simbòlic, que normal-
ment és inferior a un euro. I els més 

necessitats la reben gratuïtament.

Pensava que només podien venir 
a buscar roba la gent amb pocs 
recursos.
Aquests tenen prioritat, però 
obrim la porta a tothom amb l’ob-
jectiu de fomentar la cultura de la 
reutilització.

Agafeu qualsevol tipus de roba?
No. Ha d’estar neta i en bon estat. 
També recollim sabates per a totes 
les edats, articles per a nadons i jo-
guines, entre d’altres. 

Càritas Diocesana de Girona ha 
començat a distribuir conteni-
dors vermells per alguns mu-
nicipis per facilitar la donació i 
recollida de roba usada. S‘instal-
laran també a Blanes?
No. A nosaltres aquest servei 
ens agrada més realitzar-lo com 
ho fem actualment, amb l’ajuda 
dels nostres voluntaris. D’aquesta 
manera a Càritas Blanes no li re-
presenta cap cost i ens estalviem 
diners, que fan falta a molta gent. 

Quants quilos d‘aliments vau en-
tregar l’any 2017?
Vam recollir gairebé 146.000 kg de 
menjar que van cobrir les necessi-
tats de 12.000 famílies. Hi posem 
aliments bàsics que tenen una ca-
ducitat llarga. 

Quins tràmits han de passar les 
famílies per poder gaudir dels 
vostres serveis?
Tota aquella persona que ve a Cà-
ritas passa pel servei d’acollida, 
on se li demana la documentació, 
el llibre de família, l’empadrona-
ment, el certificat del sou i un 
cop el donem d’alta, l’enviem al 
Departament de Serveis Socials, 
amb qui concretem conjunta-
ment com ajudar-los. Vetllem per 
fer efectius els drets de les perso-
nes i les seves famílies. 

Com ajudeu des de Càritas a la 
gent que està a punt de perdre el 
seu habitatge perquè no pot pa-
gar la hipoteca?
Els ajudem a redactar les cartes 
per demanar un lloguer social del 
seu propi habitatge i ens reunim 
amb les entitats bancàries per fer 
la sol·licitud. Fem d’intermedia-
ris entre els afectats i els bancs. Jo 
conec molt bé els bancs perquè hi 
he treballat.

I si no poden pagar els consums?
Si justifiquen que no poden pa-
gar-los, els donem un complement 
subsidiari a les ajudes públiques, 
coordinat amb Serveis Socials. 
L’any passat vam pagar 32.000 
euros de consums com a ajudes 
econòmiques a famílies. Les aju-
des augmenten o disminueixen en 

funció de les donacions que rebem.

Quin pressupost teniu per 
aquest any?
No ho sé. Nosaltres no podem 
saber quants diners rebrem de les 
donacions durant l’any; així que 
el pressupost el tanquem sempre 
quan finalitza l’any. Per exemple, 
l’any passat vam tenir un pressu-
post de 52.000 euros. Si vols, et 
donaré una notícia molt bona.

Ah, sí? Quina?
Doncs que aquesta setmana es-
trenarem una furgoneta de sego-
na mà gràcies a una donació de 
Caixabank de 3.400 euros i una 
de Dipsalut de 8.000 euros i una 
part que hem aportat nosaltres. 

Per què servirà la furgoneta?
Serà per recollir i entregar roba 
i aliments d’ajuda a les famílies 
necessitades. També hem arribat 
a un acord amb l’empresa Peixos 
Ros per compartir un magatzem 
on podrem guardar els aliments 
que recaptem i que a vegades su-
pera l’espai del nostre local. 

Quina ajuda oferiu a la gent gran?
Companyia i conversa per mi-
llorar la seva autoestima. Tenim 
deu voluntaris que realitzen les 
visites, tant al domicili particular 
com a la residència. Es prioritzen 

les persones que estan soles i que 
tenen pocs recursos econòmics. 

I als més petits, quines necessi-
tats els cobriu?
Tenim la llar d’infants de Càritas 
dirigida per quatre voluntàries 
que tenen cura dels nadons quan 
les seves mares fan algun curs. 
Pels que ja van a l’escola, oferim 
el servei d’activitats extraescolars 
i també els guiem quan han de fer 
deures. Fem una mica la funció 
que haurien de fer els pares a casa 
i que, en alguns casos, malaura-
dament no fan. 

Coordineu algun programa de 
serveis a la comunitat?
Sí. Ho fem en conveni amb el De-
partament de Justícia de la Gene-
ralitat. L’any passat vuit persones 
van complir les seves penes amb 
nosaltres. Feien algunes tasques 
com carregar material o netejar, 
sense cap tipus de retribució.

Quins actes heu organitzat per 
celebrar el 50è aniversari de Cà-
ritas de Blanes?
El 19 de maig vam fer una excur-
sió al monestir de Montserrat. 
També per Corpus vam fer una 
catifa de flors a Blanes. I l’acte cen-
tral de celebració del 50è aniver-
sari va tenir lloc el passat 9 de juny 
al Teatre de Blanes, on van actuar 
el grup d’havaneres Cabotatge, la 
Coral Santa Maria i l’Esbart Joa-
quim Ruyra. Va ser un acte de re-
coneixement a totes aquelles per-
sones que amb el seu esforç han 
fet créixer Càritas Blanes.

Heu programat més actes al 
llarg de l’any?
Sí. Durant alguns diumenges 
d’estiu tindrem una carpa ins-
tal·lada al passeig marítim per 
donar a conèixer l’entitat. L’acte 
de cloenda dels 50 anys de vida 
de Càritas serà el 8 de setembre 
amb un esmorzar i una excursió 
fins al santuari del Vilar de Bla-
nes. El nostre objectiu és comen-
çar els actes amb la Mare de Déu 
de Montserrat i cloure’ls amb la 
Mare de Déu del Vilar. yy


