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ACTUALIDADE DE CARITAS DIOCESANA 

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo nombrou a Inmaculada Tombilla Manzanedo como 

Coordinadora Xeneral. 

Inma intégrase en Cáritas Diocesana no ano 2007 como titora de accións formativas e desde 2012 como 

Coordinadora do Programa de Emprego e Directora pedagóxica da Escola Infantil. 

Do seu amplísimo currículo podemos dicir que é Licenciada en Pedagoxía, con formación específica en 

Técnicas de Integración Laboral, Dirección de Recursos Humanos, Dirección e Xestión de ONGs, 

obtendo ultimamente a Certificación do modelo  Sikkhona para o desenvolvemento de equipos. 

 

A nova tarefa que se lle encomenda implica a súa integración no Equipo de Dirección, traballando de 

forma coordinada co resto dos integrantes do Equipo e de responsables dos distintos departamentos e 

áreas de Cáritas Diocesana, nos aspectos relacionados coa xestión de proxectos e de persoas da entidade. 

Así mesmo, será responsable, xunto co Secretario Xeral, da operativa diaria de toda a entidade diocesana. 

Desde aquí queremos desexar, á nosa querida compañeira, acerto na xestión das súas novas 

responsabilidades que redundará, sen dúbida, no mellor funcionamento de todos os programas de Cáritas 

Diocesana e pedimos a todos un plus de interese e dedicación para facilitar o seu labor. 



QUEREMOS QUE COÑEZAS O PROGRAMA DE EMPREGO DE CARITAS 

DIOCESANA 

Desde hai máis de 20 anos o Programa de Emprego de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo leva a cabo 

formacións dirixidas aos seus participantes, para mellorar a súa empregabilidade facilitando así o seu 

acceso ao mercado laboral. 

 

 
 

 

Beatriz Gil, encargada de desenvolver a maior parte das accións formativas da nosa entidade, é 

orientadora laboral e técnica de formación. Con ela, a través da  seguinte entrevista, imos coñecer que 

oferta formativa está programada para este 2021 e como leva a cabo. 

 

• ¿Qué actividades formativas están previstas para este ano?  

 

A través do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2020 -2030 que está financiado 

polo Fondo Social Europeo imos empezar no mes de marzo as formacións de Montaxe de Elementos de 

Habilitación Naval e o Certificado de Profesionalidade de Actividades Auxiliares de Comercio. En abril  

daremos comezo ao Certificado de Profesionalidade de Operacións Auxiliares de Servizos 

Administrativos e Xerais e ao curso de Operacións Auxiliares de Mantemento de xardíns, zonas verdes e 

forestais. A maiores, a finais de ano a nosa previsión é realizar unha formación en Peixaría amparada 

baixo  a Convocatoria de Inditex.  

• ¿Por qué  esas formacions? ¿Cómo se deciden as formaciones que se van desenvolver ao longo do 

ano? 

 

Dentro da  a área de emprego analizamos  a finais de ano todas aquelas necesidades formativas que tiñan 

todos os nosos participantes á hora de atopar un emprego e doutra banda, analizamos aqueles sectores que 

están a demandar profesionais especializados. Por exemplo, apostamos pola realización de dous 

certificados de profesionalidade para poder axudar a aquelas persoas que, tendo experiencia previa dentro 

do sector, non teñen titulación ou ben se lles dificulta a homologación dos seus títulos. No segundo 

suposto, ante unha necesidade do mercado laboral tentamos darlle resposta a mesma. Pódese ver 

claramente na formación de “Elementos de Montaxe de Habilitación Naval” coa que pretendemos formar 

a futuros traballadores que poidan facilitar a substitución xeracional do sector. 



 

 

• ¿Cál adoita ser a dinámica- funcionamento dos cursos? ¿qué os diferencia de outras formacions?  
 

Se algo marca a diferenza é a atención totalmente individualizada e o asesoramento continuo. O noso piar 

fundamental en todas as nosas formacións é a formación competencial  que lévase a cabo de maneira 

exhaustiva para axudar ás persoas participantes non soamente a finalizar as formacións senón a dotalos de 

ferramentas para facilitar a súa inserción laboral. 

• Na situación que estamos a vivir é máis complicado o levar a cabo as formacións,  que novidades 

incorporáronse nos cursos con respecto ao dos realizados outros anos para poder dar resposta as 

dificultades que poidan xurdir por mor da pandemia? 

 

O ano pasado pricipiamos as formacións do Programa Operativo en pleno confinamento. Impartín 

módulos transversais (dereitos laborais, prevención de riscos laborais, alfabetización dixital, igualdade e 

sensibilización ambiental) desde a mesa da miña cociña. 

Algúns alumnos non tiñan ordenador, outros tiñan  skype pero non podían descargar  zoom nos seus 

teléfonos porque non tiñan capacidade, outras persoas tiveron que pedir aos seus veciños as claves de wifi 

para poder conectarse, etc. Cando regresamos do confinamento puxemos  ao dispor dos participantes 

todas as medidas necesarias para que puidesen acceder ás formacións e así, a día de hoxe, todas as 

persoas que participan nos programas de formación poden  conectarse desde calquera dispositivo a case 

calquera plataforma virtual. Con todo iso, volvémonos moito máis flexibles porque tivemos que 

adaptarnos a realizar as formacións de maneira  telepresencial, presencial e a través de teleformación. 

Doutra banda, a xestión das prácticas non laborais dos participantes supuxo un gran reto dada a situación 

actual que estamos a vivir. 

 

• ¿Cáles son os requisitos para achegarse a formación? ¿Quén pode acceder? 

 

Priorizamos a aquelas persoas que estean integradas xa nos distintos programas de Cáritas pero tamén 

damos cabida a aquelas persoas que se atopen nunha situación de exclusión social. É importante remarcar 

que para poder  participar nestes plans formativos é necesario estar rexistrado como demandante de 

emprego e ser maior de idade. 

 

Grazas, Bea, por achegarnos ao día a día do voso traballo no  Programa de Emprego  de Cáritas 

Diocesana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁRITAS SEGUE RECIBINDO O APOIO DE EMPRESAS COMPROMETIDAS COA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
Visitou as instalacións da nosa sede Miguel Ángel  Leite, director da Zona Noroeste de  Murprotec 

España, quen colaborou coa nosa entidade a través da reparación dos problemas de humidades na vivenda 

dunha familia participante. 

 

 
 

 

Murprotec é unha multinacional que leva décadas investigando e tratando o problema das humidades en 

naves industriais, edificios de vivendas, locais comerciais, etc.  Con sede en Bélxica, esta empresa é 

sensible á necesidade de que as empresas adquiran unha responsabilidade social, polo que dedica parte 

dos seus recursos para realizar obras en beneficio da sociedade. Así, a súa última iniciativa social foi 

poñer ao dispor de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo unha reparación de problemas causados polas 

humidades en vivenda dos nosos participantes de ata 120 metros cadrados e cun investimento ata 5.000€. 

 

 Grazas a esta colaboración e tras valorar a situación das familias que participan en Cáritas, a nosa 

entidade valorou que a beneficiaria fose unha familia de Ribadetea, en Ponteareas, xa que vivían nunha 

casa con graves problemas de humidade nas súas paredes interiores que mesmo estaban a afectar á saúde 

dun neno que padece asma. 

 

Murprotec, en canto comunicóuselle a localización da vivenda para tratar, enviou un técnico para que 

fixese unha valoración in situ do problema. Trátase de identificar con detalle a patoloxía que padecen as 

paredes por causa das humidades e confirmar que esta é  tratable e garantir a solución do problema 

durante 30 anos. 

 

Optouse pola instalación dun aparello denominado “Central de tratamento de aire” ( CTA) cuxa 

función principal é o tratamento do aire para o control dos niveis de humidade e temperatura de toda a 

vivenda. Non se precisou, a maiores, facer ningún tipo de obra na vivenda. 

 

Desde Cáritas Diocesana de Tui-Vigo queremos agradecer a  Murprotec, pola súa iniciativa solidaria, 

confiando que no futuro póidase seguir mantendo este tipo de colaboración. Outra das finalidades que ten 

o facer públicas este tipo de accións é animar a outras empresas a que emprendan o camiño da 

responsabilidade social xa que a sociedade que as mantén necesita máis que nunca esta corrente de 

solidariedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A NOSA EMPRESA DE  INSERCION LABORAL SEGUE CRECENDO 

 

Servizos Comerciais de Inserción Laboral únese ao movemento do « downciclyng» a través da súa 

nova liña de Trapos Industriais 

A empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo estrea unha nova liña de venda de trapos 

industriais, elaborados co residuo téxtil das pezas que se doan e que non están en bo estado. 

 

 
 

 

Na nosa empresa de inserción, Servizos Comerciais Inserción ( SCI), traballamos baseándonos no sistema 

de economía circular, de forma que aproveitamos os recursos e primamos a redución, a reutilización e a 

reciclaxe da materia prima. 

O noso principal obxectivo é o de manter o valor dos produtos e os materiais o maior tempo posible para 

que se reduza ao mínimo a xeración de residuos. 

Por iso, e fieis á nosa filosofía de darlle outra vida á roupa, a nosa empresa de inserción acaba de crear 

unha nova liña de venda de Trapos Industriais, elaborados co residuo téxtil das pezas que se doan e que 

non están en bo estado. 

Desta forma,  SCI únese ao movemento “ downcycling” ou  infrarreciclaje, onde se transforman os 

materiais reciclados en produtos de menos valor. 

A través da compra dos nosos trapos, non só axudas a reducir a contaminación que xera a roupa usada, 

senón que tamén colaboras na creación de emprego, xa que tanto o proceso de corte como ao embolsado 

realízase de forma manual, poñendo ao dispor do cliente diferentes formas de  empaquetado que se 

realizarán en función as súas necesidades. 

Todos os nosos produtos proveñen da reciclaxe de materias téxtiles, polo ofrécense trapos de moi 

diferentes materiais e texturas (vaqueiro, cor, branco, toalla ou saba) e a súa venda irá dirixida 

principalmente a empresas do sector naval, talleres mecánicos, empresas gráficas, de limpeza ou 

hidráulicas. 

O Proxecto Téxtil de Cáritas consolídase grazas á incorporación de 41 contedores máis o segundo 

semestre de 2020 

Este aumento no número de contedores repartidos pola Diocese tradúcese nun incremento de 74.273 kgs 

de roupa recollida con respecto ao 2019. 

No ano 2014, Cáritas Diocesana de Tui-Vigo poñía en marcha un servizo de recollida de roupa nos 

roupeiros parroquiais e instalaba os primeiros contedores na Diocese de Tui-Vigo. 



 

 

O proxecto nacía dunha necesidade de organizar e recoller a roupa que doaban, e seguindo como exemplo 

outras Cáritas Diocesanas repartidas por toda España que xa o puxeron en marcha, decidiuse dar un paso 

máis no compromiso da entidade pola inserción e a promoción integral das persoas en risco de exclusión 

social. Así, o 10 de novembro de 2018, a directiva da nosa entidade creou a empresa de Servizos 

Comerciais de Inserción Laboral, E.I. L, S.L (en diante,  SCI), empresa promovida ao 100% por capital 

de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo e cunha estrutura xurídica de empresa de inserción. 

A creación de emprego social, a dignificación da entrega de roupa e a sustentabilidade do planeta entre os 

seus obxectivos principais. 

As empresas de inserción utilízanse como un instrumento para loitar contra a pobreza e a exclusión social. 

Son empresas que están á marxe dos procesos convencionais da economía, xa que producen bens e 

servizos, melloran a contorna, potencian os servizos ás persoas,  favorecen a calidade de vida e son de 

carácter non lucrativo. 

Baseándose nestes principios, Servizos Comerciais de Inserción Laboral, E.I. L, S.L, creouse cuns 

obxectivos claros: a creación de emprego para as persoas en risco de exclusión social, a dignificación da 

entrega de roupa e a continuidade do seu compromiso coa sustentabilidade do planeta. 

Pero para poder avanzar e poder chegar a cumprilos, Cáritas Diocesana de Tui-Vigo a través da súa 

empresa de inserción  SCI necesitaba chegar a máis poboación, polo que en novembro de 2018 asinouse 

un convenio de colaboración para a recollida de roupa coa Sociedade Mercantil Fomentos de 

Construcións e Contratas, SA. (FCC) grazas ao que se puido instalar 49 contedores máis na vía pública de 

Vigo e nun bo número de concellos da nosa diocese, achegando á poboación a oportunidade de colaborar 

coa súa doazón.Grazas á creación da empresa de inserción  SCI e á expansión do proxecto téxtil, desde 

2018 xa se crearon un total de 6 postos de inserción social. 

No ano 2019,  SCI contaba con 109 contedores instalados en diferentes localizacións da Diocese de Tui-

Vigo: 49 contedores situados en vía  púbica, 26 en localizacións non parroquiais, 33 en parroquias e  

un contedor no exterior do almacén da empresa, a través dos que se puideron recoller un total de 846.813 

kgs. de roupa. 



                         

 

Ante o éxito que estaba a ter a recollida de roupa, en 2020 instaláronse 41 contedores máis, 10 dos cales 

foron adquiridos grazas ao  financiamento INDITEX – MODA  RE – ANO 2020, e que foron distribuídos 

por diferentes localidades da Diocese de Tui-Vigo. Este aumento de número de contedores traduciuse en 

incremento de 74.273 kg máis, recolléndose un total de 921.086  kg de roupa. 

Para realizar as tarefas de recollida de roupa  SCI conta con 4 vehículos industriais, unha nave para 

almacenar a roupa e unha tenda para comercializar os produtos recolleitos a través dos contedores e/ou 

doazóns de empresas e particulares. O persoal está integrada por 13 persoas, das cales 6 son postos de 

inserción social e que, por tanto, seguen un itinerario de inserción laboral. 

Para o próximo mes de marzo, e ante a consolidación ao longo destes anos do noso Proxecto Téxtil, a 

nosa empresa de inserción Servizos Comerciais de Inserción, abrirá a segunda tenda de Moda- Re, o que 

supoñerá a creación de máis postos de traballo. 

Desde Cáritas Diocesana de Tui-Vigo queremos agradecer a REI  ZENTOLO e a  SomosOcéano a súa 

colaboración co noso Proxecto Téxtil a través da doazón de roupa. 

Porque # CadaGestoCuenta, GRAZAS! 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIDADE DE CARITAS ESPAÑA 

A Comisión Permanente da CEE confirma para un novo mandato ao presidente e á secretaria xeral 

de Cáritas 

Manuel Bretón e Natalia Peiro seguirán á fronte da Confederación durante os vindeiros tres anos 

Cáritas. 25 de febreiro de 2021.- A Comisión Permanente da Conferencia Episcopal Española (CEE), 

reunida en Madrid os días 23 e 24 de febreiro, decidiu renovar nos seus cargos por un novo período de 

tres anos a Manuel Bretón como presidente de Cáritas Española e a Natalia Peiro como secretaria xeral. 

 

Nunha mensaxe dirixida a toda a Confederación Cáritas, o presidente e a secretaria xeral expresan a súa 

“alegría e agradecemento” aos bispos por esta confirmación que “para nós é un privilexio e unha gran 

responsabilidade”.  

“Sabedes que contades coa nosa dispoñibilidade e compromiso inquebrantable –afirman na nota—, e con 

todo o agradecemento, porque nada disto fose posible sen a vosa axuda e a vosa confianza. Isto é para nós 

é  importantísimo. O voso apoio constante fíxonos máis fortes e, sen dúbida, mellores”. 

Manuel Bretón e Natalia Peiro fan, ademais, un recoñecemento expreso ao delgado episcopal de Cáritas 

Española, Vicente Martín, e ao vicepresidente, Enrique  Carrero, a quen agradece “o seu compromiso 

connosco, con esta Confederación e con este Equipo Directivo unido e cómplice en tentar fortalecer e 

fortalecernos como Confederación e como familia en favor dos que máis nos necesitan para cumprir a 

misión que nosa Iglesia, os seus pastores e o Evanxeo que nos guía encomendáronnos”. 

Manuel Bretón, presidente desde 2017 

Manuel Bretón Romero foi nomeado presidente de Cáritas Española o 23 de febreiro de 2017, cargo no 

que tomaba a substitución de Rafael do Río  Sendino e que asumía despois de ser o primeiro director da 

Cáritas Castrense, creada catro anos antes.  

Xunto á presidencia de Cáritas, Manuel Bretón desempeña tamén a presidencia da Fundación  FOESSA 

(Fomento de Estudos Sociais e de Socioloxía Aplicada), vinculada a Cáritas. 

Militar de carreira, Manuel Bretón é tenente xeral retirado. Nacido en 1946 en Madrid, ingresou na 

Academia Militar de Zaragoza en 1964, onde catro anos máis tarde obtería o despacho de tenente de 

Artillería. Ao longo da súa carreira nas Forzas Armadas desempeñou diversas responsabilidades, entre as 

que destaca a súa etapa como axudante de campo, primeiro, e posteriormente como secretario persoal de  

S.M. O Rey. Foi, así mesmo, xefe de gabinete dos ministros de Defensa Federico Trillo e José Bono. 

Desenvolveu tamén unha intensa actividade profesional no exterior, onde participou no  Eurocuerpo e 

exercido como agregado de Defensa nas Embaixadas de España en Alemaña, Austria e Suíza. Na 

actualidade continúa ligado ao mundo da seguridade e a defensa como membro de  EuroDefense-España. 

Casado, con cinco hijos y diez nietos, el nuevo presidente de Cáritas habla varios idiomas y está en 

posesión de diversas distinciones tanto civiles como militares. 

 



Natalia Peiro, primeira secretaria xeneral 

Nomeada polos bispos o 14 de decembro de 2017, Natalia Peiro Pérez foi a primeira muller en 

desempeñar o cargo de secretaria xeral de Cáritas nas súas máis de 70 anos de historia. 

Accedeu á Secretaría Xeral, onde sucedeu a Sebastián Moura Rosado, desde a Dirección da área de 

Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas Española. Como secretaria xeral, desempeña 

tamén o cargo de directora executiva da Fundación  FOESSA (Fomento de Estudos Sociais e de 

Socioloxía Aplicada). E desde maio pasado, asume ao mesmo tempo a Vicepresidencia de Cáritas 

Europa. 

Nada en Madrid o 19 novembro de 1975, Natalia Peiro é licenciada en Ciencias Políticas e da 

Administración pola Universidade Complutense de Madrid. Completou a súa formación académica cun 

máster en Marketing Dixital e Comercio electrónico, na Escola de Negocios da Universidade Autónoma 

de Barcelona (2016-2017); outro máster en Cooperación Internacional e Xestión de Proxectos, na 

Fundación Ortega e  Gasset (2001-2002); e un posgrao en Liderazgo e Innovación social en 

Organizacións Non Gobernamentais, en  ESADE Business & Law School (2008-2009). É, así mesmo, 

experta en Responsabilidade Social Corporativa e Procesos de Comunicación, por  Formaselect  

Consulting (2007-2008). 

Vinculada laboralmente a Cáritas Española en 2002, ha desempeñando a dirección da área de 

Comunicación, Sensibilización e Incidencia, e da área de Cooperación Internacional, técnico de 

Cooperación Internacional para os países de Europa Central e do Leste, e secretaria de Dirección de 

Cáritas Española. 

Natalia Peiro conta cunha dilatada experiencia de traballo no exterior, derivada tanto da súa participación 

como experta de Cáritas Española nos foros de traballo a rede internacional de Cáritas (Comité 

Representativo de Cáritas  Internationalis e o Comité Executivo de Cáritas Europa), como da súa anterior 

etapa profesional como asistente na Dirección Xeral de Enerxía e Transporte da Comisión Europea, en 

Bruxelas (2000), e como técnico da Fundación Centro de Estudos Comerciais do Ministerio de Economía 

e Facenda e a Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 

Natalia Peiro está casada e é nai de catro fillos. 

 

 

 

 

 

Iglesia polo Traballo Decente sinala que “agora máis que nunca” é o momento  

                             de crear emprego digno, sostible e inclusivo 

 

 

Madrid, 17 de febreiro de 2021.- Co lema "Agora máis que nunca, traballo decente", as entidades 

promotoras da iniciativa eclesial polo traballo decente centrarán os seus esforzos, este ano 2021, en 

sinalar que chegou o momento de adoptar políticas e compromisos en favor de empregos dignos, sostibles 

e inclusivos. 

 

A pandemia agravou a xa difícil situación do mundo do traballo e desvelou os límites do traballo  

mercantilizado. O modelo de relacións laborais actual non asegura a miles de traballadores e de 

traballadoras acceder a un traballo decente que permita atender necesidades básicas como chegar a fin de 

mes, conciliar a vida laboral e familiar, o acceso á vivenda, a seguridade e saúde laboral ou o confort 

enerxético, a participación social, etc. 

 

 



 

Drama laboral 

 

Máis de seiscentas mil persoas perderon o seu emprego en 2020. Un drama que afecta a 3,7 millóns de 

persoas. Con maior intensidade entre as mulleres e os mozos. A taxa de paro feminina é do 18,3%, fronte 

ao 14,2% da masculina, mentres que tres de cada catro empregos a tempo parcial son ocupados por 

mulleres (74,4%). O desemprego xuvenil en menores de 25 anos en España xa é do 39,6%, mentres que a 

media da Unión Europea sitúase en torno ao 15,7% (EPA 2020).  

 

O total de ingresos das persoas asalariadas caeu un 12,7% (1 r semestre 2020), debido á redución das 

horas traballadas e as perdas de emprego. Chama a atención que o 16% dos traballadores reciba unha 

remuneración por baixo do salario mínimo (OIT). 

 

Especialmente intensas son as consecuencias para a poboación máis vulnerable, que ten oito veces máis 

paro que o resto, presentando un índice de desemprego do 73% e un acceso ao traballo precario e 

descontinuo. Hai 7,8 millóns de persoas (o 16% das familias) en fogares onde o  sustentador principal 

carece dun mínimo de estabilidade no emprego, sen esquecer que 615.000 persoas teñen que conformarse 

con vivir da economía informal ( FOESSA). 

 

Agora máis que nunca, traballo decente 

 

Por iso, a iniciativa Iglesia polo Traballo Decente ( ITD) considera que é urxente abordar esta situación 

na que nos atopamos, especialmente entre as mulleres e os mozos. Esta será a principal prioridade na 

reflexión e na acción da iniciativa durante 2021 e que terán a súa máxima expresión na convocatoria do 

Primeiro de Maio e da Xornada Mundial polo Traballo Decente, do 7 de outubro, días craves no seu 

quefacer para a promoción da dignidade do traballo. 

 

Co ministerio pastoral 

 

Ademais,  ITD actualizará os seus materiais de sensibilización e información para seguir promovendo a 

adhesión de parroquias, colectivos e institucións á iniciativa. Neste sentido, pretende avanzar no diálogo 

cos membros da Conferencia Episcopal Española, particularmente co bispo da Pastoral do Traballo, para 

compartir miradas, preocupacións e estratexias que sigan animando a prioridade do traballo decente no 

medio da acción pastoral de toda a Igrexa. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIDADE DE CARITAS INTERNACIONAL 

 

Cáritas reclama en  Myanmar o retorno á democracia e á paz  

Nun recente comunicado, a Cáritas  Birmana expresa o seu apoio ao 

movemento popular de desobediencia civil ante o golpe militar 

 

 

Cáritas. 26 de febreiro de 2021.- Nun comunicado difundido o pasado luns, Cáritas  Myanmar ( KMSS,  

Karuna  Mission Social  Solidarity- Myanmar) mostra a súa solidariedade co pobo  birmano que, de 

maneira pacífica, vén reclamando o regreso á democracia tras o golpe de estado do 1 de febreiro. Ese día, 

os membros elixidos democraticamente do partido gobernante de  Birmania, a liga Nacional para a 

Democracia, foron depostos polo exército.  

Este é o texto íntegro do manifesto:  

  

CO POBO E PARA O POBO 

KMSS ( Karuna  Mission Social  Solidarity- Myanmar) é o brazo de pastoral social da Igrexa católica en  

Myanmar. Desexamos compartir co noso pobo, amigos e colaboradores nosas preocupacións, 

esperanzas e oracións neste momento tan desafiante na historia do noso país.  

Lanzamos esta mensaxe reafirmando os sentimentos expresados polo conmovedor chamamento do Papa 

Francisco á paz e o retorno á democracia, así como a declaración pastoral do noso querido cardeal 

Charles  Bo, quen unha vez máis apelou a todos os actores coa mensaxe de que “a paz é posible, a paz é 

o único camiño e a democracia é a luz dese camiño”. Estes dous bos pastores guiaron á nosa igrexa en 

tempos difíciles. E nós compartimos a súa determinación para lograr unha solución pacífica á crise.  

KMSS desexa seguir o seu maxisterio. Xunto a eles, expresamos a nosa "conmoción e angustia" #ante o 

rumbo "decepcionante" dos acontecementos no noso país. Neste momento de escuridade, desexamos 

apoiar ao noso pobo e compartir as nosas preocupacións con quen manexa o poder e cos nosos queridos 

socios e amigos.  

Expresamos a nosa solidariedade coas persoas que senten feridas despois de votar de forma masiva a 

favor da democracia. Unímonos aos miles de persoas que, arriscando a súa vida e o seu futuro, 

maniféstanse todos os días dentro do Movemento de Desobediencia Civil, e sumámonos á súa resistencia 

pacífica contra quen tenta negar o veredicto do pobo. Mediante as súas protestas non violentas e 

ordenadas, o pobo de  Myanmar está a demostrar que os medios pacíficos son posibles. A xente, 

especialmente as novas xeracións, ten grandes soños, que senten que ven ameazados por este inquietante 



movemento cara a un arranxo non democrático.  KMSS apoia a súa loita pola "dignidade humana", un 

principio crave da Doutrina Social da Igrexa.  

Mentres rezaba por  Myanmar durante a oración do *Ángelus, o Papa Francisco sinalou de forma 

conmovedora: "Neste momento delicado, desexo transmitir a miña proximidade espiritual, oración e 

solidariedade co pobo de  Myanmar". Asumímolo como mandato noso: manter a nosa "solidariedade" 

coas persoas necesitadas, redobrando o noso compromiso.  

KMSS desexa reafirmar a definición do Papa Francisco de que o poder real é servizo. O noso pobo viu 

como o poder se ha utilizado para destruír os seus soños. Viviu décadas de guerra nun país dotado de 

recursos. O poder político consiste en  empoderar aos máis vulnerables, buscando sempre o maior 

beneficio para o maior número de persoas, un principio social católico fundamental que o Papa 

Francisco lembra constantemente.  

Coincidimos coas opinións do Papa Francisco, cando mencionou a crise de  Myanmar no seu discurso 

ao corpo diplomático #ante a Santa Sé; “A responsabilidade política é mostrar unha vontade sincera de 

servir ao ben común, promovendo a xustiza social e a estabilidade nacional”. A paz é o único camiño. 

Uníndonos á chamada do cardeal Charles  Bo, exhortamos aos gobernantes actuais a achandar o 

camiño da paz e o diálogo mediante a liberación dos presos de conciencia. Instamos a escoitar ao pobo 

ao que se promete unha democracia xenuína. Déixennos, como nación, elixir a paz. Déixennos volver á 

democracia.  

O noso pobo xamais se rende. Loitará  tenazmente, sumido unha vez máis noutro túnel escuro. Mentres 

vemos, con bágoas nos ollos, a miles de persoas protestando pacificamente día tras día, énchenos de 

enerxía a esperanza dun mañá mellor, un mañá pacífico, un  Myanmar digno. Compartimos a súa certeza 

de que, tras cada longa noite de bágoas silenciosas, chega o amencer. As nosas noites poden ser 

demasiado frecuentes e  frustrantemente longas, pero coa compañía  fraterna de todos, cremos e 

esperamos que esta nación verá un amencer de paz e prosperidade.  

Continuaremos sendo o Bo  Samaritano, de acordo coa misión de  KMSS, comprometidos co noso pobo 

ferido por tantos soños anulados, pobreza provocada pola man do home, guerras inflixidas e 

desprazamentos desesperados. O noso pobo vese afectado por unha pandemia mundial que priva a 

millóns persoas dos seus medios de vida e polo último golpe de estado, que esnaquiza a súa fráxil 

seguridade económica. Prevemos un aumento da pobreza, unha inseguridade alimentaria aguda e un 

aumento do risco de desprazamento de persoas. Á vista de todo isto,  KMSS asegura ao noso pobo que o 

noso acompañamento aumentará e non se diluirá.  

Cunha convicción baseada na fe de "un ceo novo e unha terra nova", sinais neste  Viacrucis xunto ao 

noso pobo para ver a resurrección da democracia.  KMSS seguirá sendo a súa compañeira de viaxe na 

procura da dignidade dada por Deus.  

Cos nosos mellores desexos e oracións neste santo tempo de Coresma, en nome da familia  KMSS,  

Raymond  Sumlut  Gam, bispo presidente  

James  Ngun  Hre, director nacional  

Win  Tun  Kyi, responsable de Incidencia  

22 de febreiro de 2021  

  

Acción de Cáritas Española na rexión  

Cáritas Española ten unha longa traxectoria de cooperación  fraterna na rexión, onde traballa da man das 

Cáritas locais de  Myanmar, Tailandia e Bangladesh, especialmente no acompañamento ás comunidades 

de refuxiados  birmanos que ao longo dos anos fóronse asentando na zona, fuxindo dos conflitos 

persistentes no seu país.   

Merece destacarse a creación de lazos de colaboración entre as Cáritas de Tailandia e  Myanmar para 

responder os retos da mobilidade humana e protexer os dereitos das persoas  migrantes. Actualmente, 

Cáritas Española apoia un proxecto entre estas dúas Cáritas para promover a migración segura e reducir a 

explotación laboral dos  migrantes, por un monto total de 349.000 euros.  



En Tailandia préstase apoio a outro proxecto de fortalecemento das capacidades de produción de 

alimentos dos refuxiados  birmanos presentes en 9 campos na fronteira con  Myanmar. A esta acción 

destináronse este ano 130.000 euros.  

En Bangladesh, permanece aberta unha situación de emerxencia protagonizada pola poboación  rohingya 

refuxiada no país, onde Cáritas Española apoia dous proxectos: un de protección, empoderamento e  

resiliencia das mulleres e nenas refuxiadas, dotado con 121.433 euros, dos que 78.811 foron achegados 

pola Comunidad de Madrid e 8.000 polo Concello de Burgos; e outro dirixido á poboación refuxiada e ás 

comunidades de acollida  bangladesíes, en materia de seguridade alimentaria e refuxio por un monto total 

de 634.006 euros, dos cales 599.909 euros son unha achega da Axencia Española de Cooperación 

Internacional para o Desenvolvemento ( AECID).  

A todo este traballo sumarase en breve un novo proxecto en  Myanmar para reforzar o desenvolvemento 

integral da primeira infancia e o dereito á alimentación. A este programa van destinar 310.000 euros no 

próximos tres anos.  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cuentas de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo «EMERGENCIA COVID 19» 

ABANCA ES39 2080 5000 683040300568   - Bizum Donativos co código 38398 

Cuentas de Cáritas Española «EMERGENCIA COVID 19» 

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223              BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202 

CAIXABANK  ES71 2100 2208 3402 0031 3871                      SABADEL  ES37 0081 0216 7700 0131 5935 

 


