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ACTUALIDADE DE CARITAS DIOCESANA
CARITAS CELEBRA O SEU CONSELLO DIOCESANO
Unha vez máis, condicionado pola situación sanitaria, celebramos de forma virtual un novo Consello
Diocesano. A cita foi o día 6 de abril. O Delegado Episcopal, D. Xavier Alonso, abriu a sesión cunha
oración na que se lembrou a José Nandín, recentemente falecido, impulsor decidido do apostolado
seglar na diocese.
Recibimos o saúdo do Sr. Bispo, D. Luís Quinteiro, que lamentou non poder acompañarnos nesta ocasión.
A continuación o Director, Gonzalo Davila, presentou ao Consello os novos membros da Directiva que
participaban nel por primeira vez: Alfonso Moreno Lugrís, Secretario Xeral, Miguel Mazorra,
Administrador de Cáritas e da empresa de inserción SCI e Inma Tombilla , Coordinadora Xeral. Os tres
están xa no exercicio das súas funcións desde hai semanas e, loxicamente, participando nas reunións
semanais da Xunta Directiva.
Leuse e aprobou a acta da reunión anterior do Consello sen ningunha obxección.
Seguiu a comunicación do novo administrador presentando a situación económica de Cáritas referida á
execución do orzamento do ano pasado e a previsión orzamentaria do ano en curso.
Respecto do ano 2020 partíase dun déficit orzado en -149.000
suavizouno un pouco reducíndoo na súa execución a -95.000€.

€ que posteriormente a realidade

Reducíronse lixeiramente os gastos e os ingresos melloráronse. Incrementáronse partidas como a das
achegas dos socios e das “empresas con corazón” e as doazóns puntuais. Tamén creceron os ingresos pola
recepción de herdanzas e legados así como as achegas en forma de subvencións motivadas pola pandemia
da Covid-19 procedentes tanto de entidades públicas como privadas. Os ingresos orzados eran de
1.890.000 e os reais foron 1.911.000. Esa diferenza en positivo permitiunos, como diciamos, suavizar
lixeiramente o déficit final.
Tamén o Administrador referiuse á situación económica da empresa de inserción SCI. Esta lanzou un
saldo negativo de -390€ que, co que estamos a pasar, valorouno como todo un éxito. O ano 2019 foi bo
cun balance positivo de 25.000 €. A chegada da pandemia no 2020 supuxo un auténtico mazazo. A tenda
Koopera Store no confinamento estivo pechada, seguiuse recollendo ben a roupa pero esta almacenábase
na nosa nave sen apenas posibilidades de colocala xa que os mercados estaban pechados e os poucos
axentes que aínda seguían funcionando facíano cos prezos moi á baixa e todo aínda se complicou máis
con importantes situacións de morosidade. A estas alturas, este problema de falta de cobranza da roupa
vendida, que ascende a 87.000€, non se puido solucionar e é o gran lastre que agora dificulta a viabilidade
da empresa de reciclaxe téxtil de Cáritas Diocesana.

En canto ao orzamento deste ano 2021, téntase minimizar os efectos desta pandemia nas achegas ou
ingresos directos mantendo unha actitude moi conservadora da súa previsión aínda que despois a
realidade poida ser máis favorable. O fundamental é non excederse nas previsións de ingresos para evitar
problemas na execución orzamentaria.
Un apartado no que este ano se incrementou o gasto é no dos cursos de formación xa que agora sí se
poden organizar e realizar. Tamén soben os gastos no apartado de persoal xa que, por esixencias do
convenio colectivo vixente, incrementáronse os salarios das persoas contratadas nos distintos programas
ascendendo este gasto a 589.000€.
Outra partida importante, que sobe ata 505.000€ máis respecto do orzamento anterior, é a referida a
axudas monetarias individuais aos nosos participantes xa que a situación que estamos a vivir así o
demanda.
En definitiva e en resumo, estímanse uns ingresos ao redor de 1.828.000€, uns gastos de 2.123.000€ que
xeran un saldo negativo ou déficit de -270.000€. Unha vez máis confiamos que a realidade acabe
mellorando estas previsións orzamentarias.
En canto á situación orzamentaria da empresa de inserción SCI, temos que dicir que se prevén uns
ingresos de 497.000€ (191.000 de venda de roupa recollida en contedores, 163.000 por vendas na tenda
Koopera Store do Calvario e 63.000 da nova tenda da rúa Florida 22). Na partida de gastos o máis
importante correspóndese ao de salarios cun importe de 212.000€. Neste ano créanse novos postos
laborais de inserción.

Dos momentos da celebración do Consello Diocesano vía streaming

Inma Tombilla, desde a súa nova responsabilidade de Coordinadora Xeral de Cáritas Diocesana,
comentou que se está buscando unha nova visión dos programas tentando traballar de forma integrada e
multidisciplinar para dar unha resposta aos nosos participantes máis integral e completa.
Javier Alonso, Delegado Diocesano de Acción Caritativa e Social, comentou en detalle, desde
Animación e Voluntariado, o que supuxo a organización de dous eventos como as “24 horas para o
Señor” e o Vía Crucis coa Cruz de Lampedusa que os valorou moi positivamente pola resposta que
tiveron.
Está a traballarse nun Plan de Voluntariado e creouse un equipo de voluntariado novo na Escola de
Maxisterio San Pedro Ceu de Vigo . Son cinco novos que se comprometeron para facer traballos de apoio
escolar en liña con fillos de participantes de Cáritas.
Entrouse tamén en comunicación con Cáritas Albacete, que xa traballan con mozas, buscando apoio e
asesoramento para este labor de achegamento aos mozos.
Segundo mandato do noso bispo, están a crearse novos equipos de Cáritas Parroquiais e o máis recente é
o constituído na parroquia de Bouzas.
Enviouse ás parroquias o material da Campaña da dobre X na declaración do IRPF animando a poñer a X
nas dúas casas de fins sociais e de apoio á Igrexa Católica.

Pediuse colaboración, petición de ideas, para organizar a Semana da Caridade. As restricións sanitarias
seguramente van acondicionala e trátase de ver que se pode facer e tamén se expuxo que hai que buscar
novas fórmulas de recadación de fondos.
Desde o Arciprestado de Casabranca informouse da primeira reunión virtual de coordinación. Os
voluntarios pretender reunirse cada mes e medio para coordinar e coñecer as distintas accións en
parroquias.
Anunciouse a Asemblea Diocesana para o próximo día 8 de maio que, en principio, será virtual.
Pechamos a sesión deste Consello dando grazas e orando polos enfermos e damnificados pola pandemia.

A EXPERIENCIA DOS NOSOS PARTICIPANTES
Nos últimos meses fomos informando das actividades levadas a cabo nos proxectos de inclusión social A
Carón e Mesturas, os dous subvencionados pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia,
cofinanciados polo Fondo Social Europeo e por o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.
Nesta ocasión centrámonos no proxecto Mesturas, que ten como obxectivo principal facilitar a inserción
social de persoas estranxeiras. O seu enfoque principal é procurar a plena inclusión e a mellora no ámbito
persoal, familiar, social e educativo das persoas participantes, dotándolles dos recursos e habilidades
precisas para fomentar a súa responsabilidade.

Nuestro protagonista, Nino, es recibido en Cáritas

Esta é a entrevista que mantivemos con Nino, unha das persoas que participaron neste proxecto, máis
concretamente no taller de Lexislación de Estranxeiría.
Que foi o que máis che gustou do taller de Lexislación de Estranxeiría ao que acabas de asistir?
A maneira como se abordou cada lei, sobre todo as que favorecen, e como se pode conseguir a
documentación daqueles que chegamos como turistas e que imos quedando aquí. Descoñecía a lexislación
sobre inmigrantes e os dereitos que se nos recoñecen aquí. Neste momento podo compartir esta
información con outras persoas e explicar o que aprendín neste taller.
Que che achegou a túa participación? Consideras que che enriqueceu a nivel persoal?
Si, moitísimo. Enriquecéronme bastante os coñecementos que adquirín para saber como afrontar a miña
situación, e máis agora cos que estamos a pasar. Tamén me axudou a coñecer onde temos que dirixirnos,
tanto os emigrantes que vimos de América como os emigrantes que chegan de calquera parte do mundo.

Como foi a túa vivencia en relación á diversidade cultural dos teus compañeiros participantes?
Como son latino, obviamente sentinme moi identificado cos latinos que asistiron a este taller grupal por
ser parte dun mesmo grupo cultural aínda que de diversas nacionalidades. Ben é certo que había xente de
Africa aos que nunca tratara tan de preto e, é cucharles falar das súas vivencias, tamén che ensina moito
sobre eles, o que están a pasar ou como é a lexislación tamén para eles. En xeral, achegoume moitísimo e
sentinme bastante a gusto e cómodo xa que eramos xente nas mesmas condicións e situación.
Que mellorarías das sesións en grupo?
Paréceme que habería que ampliar máis o tempo de sesións e tamén, cando toda esta pandemia pase, sería
bo reunirnos máis xente e así ter máis participación ao ampliar o tempo de duración. Se tomamos un tema
concreto sería bo amplialo en dous ou tres sesións coa finalidade de que a xente teña máis ocasión de
participar, máis interacción, e poder escoitar máis a outras persoas porque iso, paréceme a min, que
enriquece moito e fai que che poñas na pel do outro. Escoitei a persoas que pasan días e días camiñando
para poder chegar ata España ou Europa. Creo que esas experiencias, que eles contan, póñenche nun lugar
de empatía para poder entender a súa situación.
Asistirías a outros posibles talleres enmarcados neste proxecto?
Asistín a todos e si, asistiría a máis. Cando teñan algún outro taller, por favor, avísenme. Interesaríame
tamén outro taller de compartir culturas de diferentes países e de coñecer así as razóns e motivacións que
lles fixeron saír deles. Que cada inmigrante conte as súas experiencias e as súas vivencias. Hai xente que
sae do seu país por problemas sociais ou económicos. Outros por que viven en países onde non hai
liberdade para nada, países que teñen un réxime totalitario ou ditatorial. Son cousas que che levan a
emigrar porque estando nun país así non tes dereito a nada, non por un tema económico, senón para
salvar a túa vida.
Atopeime con xente moi boa aquí en España e en Vigo, pero claro, non todos son así. Hai xente que pensa
de distinta maneira ou que non nos chega a entender porque talvez nunca lles tocou vivir unha situación
así. Creo que sería bo convidalos ou darlles a coñecer estas experiencias para que poidan nalgún momento
chegar a comprender.
Atopeime en ocasións en Galicia a xente que me di:” Se o que é ser emigrante porque eu tamén estiven
nun país que non era o meu”. Entón como me identifico con esta xente, motívame, porque, claro, faime
pensar que non estás só, que non estás nun país onde a xente non se dá conta o que estás a pasar ou non
comparten as túas ideas ou o motivo polo que decidiches saír da túa terra. A min axudoume moitísimo
atopar xente así.
O persoa que estou agora coidando tamén saíu de aquí, estivo moitos anos emigrado en Alemaña e
coméntame que saíu sen nada, cunha man diante e outra atrás, sen saber, na incerteza de se podería ter un
lugar onde acollerse ou un traballo. Só tiña claro que aquí non tiña nada, non tiña futuro.
Tamén tiven ocasión de falar con xente que emigrou a Sudamérica, xente que conta as súas experiencias,
como comezaron, todo o que deixaron atrás: as súas familias, as súas casas… situacións moi fortes que
terminan tocándoche sentimentalmente porque, claro, un ao escoitalo involúcrase nestas charlas.
A xente que nunca viviu estas situacións sería bo que escoitase e entenda, que se poña na situación de
tantas persoas que teñen que pasar por auténticos calvarios. Con esta entrevista quero plantar unha
semente no seu corazón. É importante escoitar e dar a coñecer toda esta problemática se non a xente non
se dá conta dela

O pasado 1 de marzo, a nosa entidade puxo en marcha o proxecto Conecta@ s, un proxecto que nace da
necesidade de mellorar a situación educativa e de socialización que teñen as familias con fillos na diocese
de Tui-Vigo. Na sociedade actual, o acceso á tecnoloxía é fundamental tanto para garantir o
acompañamento escolar e curricular a distancia como para manter aos alumnos conectados coa contorna
educativa. Con todo, non todos os fogares teñen acceso a estes recursos. Cáritas comproba, no seu día a
día, como á desigualdade educativa súmase a brecha tecnolóxica, creada non só pola ausencia de
dispositivos dixitais e a consecuente falta de acceso a internet, senón tamén por unha falta de cultura e
alfabetización tecnolóxica nos fogares,
Por este motivo creouse Conectade@ s, un proxecto co que pretendemos dar a oportunidade de garantir,
ás familias con menores en risco de exclusión social, a cobertura de necesidades básicas e necesarias para
a boa educación dos seus fillos, como son o acceso ao material informático escolar básico e a conexión
a internet. Estas novas axudas, que teñen como obxectivo diminuír a fenda dixital e que a maioría delas
non son cubertas polas administracións públicas, incluiranse no proceso de intervención social que a nosa
entidade realiza con estas familias, no que se contempla, entre outras, a cobertura das necesidades básicas
como son os alimentos, roupa e vivenda.
O período de execución deste proxecto finalizará o 31 de decembro de leste mesmo ano, coa expectativa
de poder darlle continuidade nos próximos anos.
Fundación Inocente Inocente
El pasado viernes 8 de abril la Fundación Inocente Inocente hizo entrega a Cáritas Diocesana de Tui-Vigo
de 6.079€ que financiará para nuestro proyecto «Conectad@s»,
Nuestra entidad fue seleccionada, junto a otras entidades que luchan contra la exclusión social infantil en
España, a través de una convocatoria de proyectos en la que se han seleccionado un total de 91 proyectos
que serán financiados gracias a las donaciones de la Gala Inocente, Inocente celebrada en diciembre de
2020.

Acto de entrega das donacions da Fundación Inocente Inocente ós proxectos seleccionados.

CONVENIO ENTRE CÁRITAS DIOCESANA DE TUI-VIGO E O INSTITUTO GALEGO DE
CONSUMO PARA TRABALLAR NO CONSUMO RESPONSABLE

Xunto con Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, asinamos un convenio de colaboración
co Instituto Galego de Consumo, representado polo seu Director D. Manuel Heredia Pérez, destinado a
realizar actividades de formación e divulgación entre colectivos vulnerables que garantan unha
información clara, accesible e fácil de levar á práctica en materia de consumo responsable.
Este convenio inclúe formación para persoal técnico e de atención, coa finalidade de que poidan
difundir prácticas de consumo responsable, orzamentos e sobreendeudamiento, uso de tarxetas bancarias,
eficiencia no servizo eléctrico e de gas no fogar, compras por internet, etc., así como o coñecemento dos
dereitos como consumidores, todo iso enfocado a axudar a familias e persoas en situación de
vulnerabilidade.
CARITAS FEDERADAS EN GALICIA
A semana do 19 ao 23 de abril, os bispos celebraron a súa 117ª Asemblea Plenaria e nela
aprobaron a constitución da Federación de Cáritas diocesanas “Cáritas Federadas en Galicia” e
os seus Estatutos.
Esta federación levaba xestándose moitos anos e ao fin fíxose realidade.
Así define a súa natureza o artigo 1º dos seus Estatutos:
1.- Cáritas Federadas en Galicia é a federación das Cáritas Diocesanas, instituida pola
Conferencia Episcopal para coordinar, orientar, promover e federar a acción caritativa e social
no ámbito das dioceses de Santiago de Compostela, de Tui -Vigo, de Ourense e de MondoñedoFerrol.
2.- A teor do previsto na disposición final destes Estatutos, Cáritas diocesana de Lugo
poderá unirse a Cáritas Federadas en Galicia -que federa ás Cáritas diocesanas antes referidas-,
unha vez concluídos os trámites establecidos na aludida disposición final; sen que iso supoña ou
implique unha modificación estatutaria.

3.- Cáritas Federadas en Galicia é rexida polos Bispos das Dioceses mencionadas para cumprir
o ministerio da caridade que a eles correspóndelles.
4.- Cáritas Federadas en Galicia, xunto ás Cáritas diocesanas que a compoñen, promove o exercicio
da caridade e o sentido da xustiza entre os membros da Iglesia, expresa o amor preferente de Deus polos
máis pobres, e suscita a solidariedade entre todas as persoas de boa vontade cos pobres e necesitados, sen
diferenza de condición algunha. O seu funcionamento estará ordenado a teor dos principios de
coordinación –en orde a procurar a cooperación e colaboración eficaz das Cáritas diocesanas que a
conforman- e subsidiariedad –de xeito que se favoreza e promova a acción directa e máis inmediata das
Cáritas diocesanas-.
5.- O seu ámbito territorial de actuación será o das dioceses mencionadas (a salvo as súas actuacións
en materia de cooperación internacional). Con todo, poderá establecer os oportunos acordos e relacións de
colaboración con outras Cáritas Diocesanas, especialmente se tamén actúan dentro do territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.»
Felicitémonos todos pois, mantendo a independencia de cada Cáritas Diocesana, esta federación permitirá
“coordinar, orientar, promover e federar a acción caritativa e social” no ámbito territorial das dioceses
federadas.
ACTUALIDADE DO NOSO PROXECTO TÉXTIL
Acabamos de informar, no artigo referido ao Consello Diocesano, da situación económica da empresa de
inserción laboral SCI. Datos referidos ao ano pasado e o orzamento que se contempla para o actual.
Con todo, non queremos deixar pasar a ocasión de lembrar outros datos que son tamén relevantes.
Durante o ano 2019 contabamos con 109 contedores aos que se lle sumaron 41 máis o ano pasado e
situados, non só en Vigo, senón nunha boa rede que se estende por boa parte da xeografía da diocese. Iso
permitiunos pasar de 846.813 kg. de roupa en 2019 a 921.086 kg. en 2020.
Hoxe queremos agradecer ao Concello de Tomiño o que nos permitira no mes de abril seguir crecendo
coa instalación de 5 novos contedores de roupa neste municipio. Grazas á firma deste convenio, a nosa
empresa de inserción laboral ten a oportunidade de achegar o noso proxecto téxtil a un maior número de
persoas, facilitándolles así a posibilidade de colaborar con Cáritas axudando a quen máis o necesita a
través da doazón de roupa.

Momento da recepción de contenedores no Concello de Tomiño

A progresión na recollida de roupa deste ano está a ser moi significativa. Comezamos o mes de xaneiro
con 63.999kg. e este pasado mes de abril a cantidade de roupa recollida sumou un total de 80.443kg.

RECORDATORIO PARA A TUA DECLARACIÓN DA RENDA 2020
Marcando conxuntamente as casas da Igrexa católica e de Fins Sociais estás a achegar o 1.4% dos teus
impostos ao sostemento da Igrexa católica e tamén a apoiar moitos proxectos de atención a persoas en
situación ou risco de pobreza e exclusión social. Lembra que se poden marcar ambas as casas e que non
terás que pagar máis nin che devolverán menos.
Grazas a este sinxelo xesto, cada ano, impúlsanse distintos proxectos sociais para lograr unha sociedade
máis xusta, inclusiva e igualitaria que non deixe a ninguén atrás. En 2020, o 55% das persoas
contribuíntes macaron a casa solidaria da renda, superando os 11 millóns e medio de persoas. Con todo,
aínda hai un 45% de persoas que non o fai, ou ben porque marcan soamente a casa da Igrexa católica
(11%) ou porque non marcan ningunha casa, deixando en branco a súa asignación (34%).

ACTUALIDADE DE CARITAS ESPAÑA

O Terceiro Sector defende perante Felipe VI o recoñocimento
de dereitos como un «potente mecanismo» de inclusión social
Nunha audiencia do Rey á Plataforma do Terceiro Sector celebrada
no Pazo da Zarzuela e a que acudiu a Comisión Permanente
Cáritas. 14 de abril de 2021.- A súa Maxestade o Rey Felipe VI recibiu esta mañá nunha audiencia
no Palacio da Zarzuela á Plataforma do Terceiro Sector ( PTS), que representa a case 28.000 entidades
sociais.
No encontro, a entidade defendeu o recoñecemento de dereitos como un “potente mecanismo” de
inclusión social, á vez que manifestou que as ONG de Acción Social desempeñan un rol “imprescindible”
no sistema de produción de benestar en España.
Así o trasladou o presidente da Plataforma do Terceiro Sector, Luciano Poyato, no encontro no que
ademais participaron os membros da Comisión Permanente, entre os que se atopaba Natalia Peiro,
secretaria xeral de Cáritas Española.
Na cita presentáronse os principais logros da Plataforma, que se constituíu no ano 2012 para defender
a través dunha voz unitaria os dereitos e intereses da cidadanía, e explicouse que a pandemia aumentou de
maneira exponencial as situacións de pobreza e exclusión, á vez que duplicou, e en ocasións triplicado, as
demandas das propias ONG.

Neste sentido, Poyato asegurou que o Terceiro Sector está a ter un papel “fundamental” nesta crise xa
que, grazas ás súas estruturas e redes, están a sosterse as necesidades dos colectivos máis vulnerables.
Cooperación e colaboración
Durante o seu discurso, tamén defendeu a necesidade de cooperar e colaborar na defensa dos dereitos
sociais das persoas, os dereitos á vivenda, a educación, a accesibilidade ou a integración, por subliñouno a
importancia do diálogo e a interlocución cos poderes públicos para alcanzar o preámbulo da Constitución
Española que non é outro que ‘asegurar a todas as persoas unha digna calidade de vida’.
“O que queremos desde o Terceiro Sector é que as necesidades das persoas sexan atendidas, que as
políticas públicas de inclusión e cohesión social estean nun lugar prioritario da axenda, que ningunha
persoa quede atrás, e chegar alí onde as institucións non o fan”, indicou o presidente da PTS.
Na cita tamén interviñeron os vicepresidentes de Políticas Sociais Axenda 2030 e Asuntos Europeos,
Carlos Susías; de Impacto Social e Cohesión Interna, Natalia Peiro; de Financiamento e Sustentabilidade,
Leopoldo Pérez; de Plans Estratéxicos e Coordinación 0,7% do IRPF, Asunción Montero; e de Axenda
Social, Incidencia Política e Diálogo Civil, Luís Cayo Pérez Bo, quen expuxo os grandes retos aos que se
enfronta o Terceiro Sector.
Así, manifestaron a necesidade de avanzar en materia social, desde unha perspectiva transversal, para
conseguir un Estado do Benestar forte, equitativo, igualitario e inclusivo no que ninguén quede atrás e
aproveitaron para presentar a axenda social do Terceiro Sector, a importancia da cohesión e
fortalecemento a nivel estatal e territorial, así como os problemas de sustentabilidade e financiamento aos
que se enfrontan para poder dar cobertura a todos os colectivos que o necesitan.
Por último, os membros da Comisión Permanente da PTS lembraron a necesidade de poder participar
no novo período de programación dos fondos europeos 2021-2027 e noutras vías que permitan seguir
atendendo coa mesma garantía e solvencia.
A Plataforma do Terceiro Sector
Fundada en xaneiro de 2012 por sete das organizacións máis representativas do ámbito do social en
España ( PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Vermella, Cáritas e ONCE), á Plataforma sumáronse
posteriormente a Coordinadora de ONGD de España e a Plataforma de Infancia.
Ademais, forman parte da PTS dez plataformas e mesas territoriais. Actualmente, representa a preto
de 28.000 entidades do ámbito social.

INFORME DE ECONOMIA SOLIDARIA 2020
10.153 personas atoparon traballo no 2020 co apoio
dos programas de Emprego e Economía Social de Cáritas
En pleno impacto da pandemia, Cáritas acompañou
en toda España a máis de 60.000 persoas para mellorar o su perfil laboral
As 70 Cáritas Diocesanas de todo o país invirtiron casi 86 millones €
en accions de emprego, economía social, comercio xusto e finanzas éticas
O Equipo de Estudos de Cáritas chama a atención de que estamos
diante dunha crise que destrue e precariza o emprego
Cáritas. 29 de abril de 2021.- Baixo o título “A economía que queres”, Cáritas volve presentar, en
vésperas da celebración do Primeiro de Maio, Día Internacional dos Traballadores, o seu Informe anual
de Economía Solidaria para dar conta das accións desenvolvidas en 2020 nun dos sectores estratéxicos da
resposta da Confederación en España aos retos da exclusión social e a desigualdade.
Cáritas leva catro décadas acompañando ás persoas vulnerables nos seus procesos de procura de
emprego e na mellora das súas competencias para situarse en igualdade de condicións #ante un mercado
laboral cada vez máis competitivo e con peores condicións.
O 17% das 60.000 persoas acompañadas accederon a un emprego
O traballo decente é un dereito ao que non teñen acceso millóns de persoas no noso país e que a pandemia
complicou aínda máis. A pesar deste escenario infestado de dificultades, Cáritas puido manter o ritmo de

resposta dos seus programas de emprego e economía social, que conseguiron acompañar en 2020 a un
total de 60.055 persoas. Delas, 10.153 lograron acceder a un posto de traballo, o que supón máis do 17%
do total de persoas participantes.
Toda esta acción foi posible grazas a un investimento 85.685.576 euros no conxunto das 70 Cáritas
Diocesanas de toda España.
Perfil dos participantes
O 65,6% das persoas que participaron nos recursos de emprego de Cáritas son mulleres (39.381) e os
34,4% homes (20.674). Por orixe nacional, o 45,8% son españois (27.492), o 48,5% de orixe
extracomunitaria e outro 5,7 % de países da Unión Europea (3.417).
A actividade dos programas de emprego contou co apoio profesional de 1.195 persoas contratadas e 2.166
voluntarios, liderando actividades en catro eixos complementarios: acollida e orientación laboral,
formación, intermediación laboral e iniciativas de autoemprego.
Obxectivos
O compromiso de Cáritas para acompañar ás persoas vulnerables en procura de emprego pon o foco en
catro obxectivos:
-Favorecer a empregabilidade a través da mellora das competencias persoais, transversais e laborais
básicas para a procura de emprego e o mantemento do mesmo.
-Fomentar a realización de accións formativas adaptadas ás características e necesidades reais
demandadas polo tecido produtivo.
-Potenciar as experiencias de aprendizaxe mediante a realización de prácticas nunha contorna real de
traballo, a través da colaboración con empresas e entidades.
-Achegar ás persoas ao tecido empresarial a través da intermediación e a sensibilización das empresas
en materia de emprego inclusivo.
-Xerar emprego protexido mediante a posta en marcha de iniciativas de Economía Social (Empresas de
Inserción e Centros Especiais de Emprego)
Ademais das actividades orientadas cara ao emprego inclusivo, o Informe de Economía Solidaria de
Cáritas detalla a acción que vén impulsando nos ámbitos do Comercio Xusto, a Economía Social e as
Finanzas Éticas.
Comercio xusto
Cáritas, a través da Rede Interdiocesana de Comercio Xusto, impulsa este modelo de relacións
comerciais baseadas na xustiza social para transformar as prácticas inxustas de comercio internacional e
para apoiar a miles de produtores desfavorecidos.
Esta rede, integrada por 28 Cáritas Diocesanas, conta con 36 tendas e 72 puntos de venda repartidos por
toda España, que funcionan non só como lugares de comercialización de produtos, senón que xeran
espazos de sensibilización para que os consumidores visibilicen as persoas e procesos que hai detrás de
cada produto e contribúan a fomentar un consumo responsable.
Cáritas, ademais, acompaña a grupos de produtores e cooperativas en países nos que a organización está
presente desde o seu modelo de cooperación fraterna, traballando en rede e en alianza con outros actores
do movemento de Comercio Xusto a nivel local, estatal e internacional.
O investimento de Cáritas no apartado de Comercio Xusto en 2020 foi de 464.692 euros.
Economía Social
Outra vía pola que Cáritas xera emprego protexido e digno para persoas que non atopan unha
oportunidade no mercado laboral son as súas entidades de Economía Social,
Actualmente, son 70 o número de iniciativas desta natureza apoiadas por Cáritas en todo o país, que
desenvolven 207 liñas de negocio en 35 sectores diferentes, comprometidos especialmente coa mellora da

calidade de vida e a sustentabilidade ambiental (como son a xestión de residuos, agricultura ecolóxica,
recuperación e reciclaxe téxtil, xardinería e viverismo, xestión de residuos, ou restauración e cátering).
En 2020, 235 persoas accederon a un emprego no mercado laboral ordinario tras o seu paso polas
iniciativas de Economía Social de Cáritas, que sosteñen un total de 1.917 postos de traballo.
A través destes empregos de inserción, melloran a súa empregabilidade nunha contorna real de produción,
desenvolvendo as súas competencias laborais e persoais. Contan co apoio do persoal de produción e de
acompañamento, cuxo obxectivo é formar e capacitar ás persoas para poder mellorar as súas posibilidades
de acceso a un posto de traballo no mercado laboral ordinario tras o seu paso pola entidade de Economía
Social.
A aposta de Cáritas pola Economía Social, á que o ano pasado destináronse 57.095.035 euros, demostra
que existe outro modo de facer economía e de facer empresa, de que si é posible unha economía ao
servizo das persoas onde estas sexan a prioridade por encima do beneficio económico.
Finanzas éticas
Cáritas aposta de maneira decidida por un modelo de finanzas que vaia máis aló da rendibilidade
económica e garantan unha xestión comprometida cos dereitos humanos e o medio ambiente.
O sistema financeiro móvese en función das decisións que toman persoas que elixen onde queren investir
o seu diñeiro sen pensar moitas veces nas consecuencias que esa decisión ten para outras. Por iso,
informarse e elixir algunha das opcións que ofrecen as Finanzas Éticas poden ser un dos instrumentos con
maior capacidade de transformación da sociedade. As nosas decisións en materia financeira teñen unha
repercusión directa na transformación do sistema económico e na vida das persoas e as sociedades.
Dentro desta liña de traballo:
- 43 entidades de Cáritas colaboran con entidades financeiras que fan compatibles a rendibilidade
económica coa consecución de obxectivos sociais e ambientais, como son Banca Fiar, Colonya Caixa
Pollença e Oikocredit.
- Cáritas inviste en produtos financeiros éticos de entidades financeiras convencionais: fondos de
investimento e plans de pensións éticos, que non só incorporan criterios de rendibilidade financeira á hora
de seleccionar as empresas nas que invisten, senón outros de carácter social, ambiental e de bo goberno.
- Caritas Española participa como membro dos Comités Éticos de 3 fondos éticos ou solidarios da
banca convencional.

Escoitar, coidar, sumar e cambiar
Como se sinala no Informe de Economía Solidaria, “a crise COVID mostrounos con claridade o que é
verdadeiramente esencial: a vida, a saúde, os coidados, o apoio da comunidade, o coidado do planeta…”.
De aí a necesidade de poñer en práctica unha economía que priorice o esencial e liderar un novo modelo
económico centrado nas persoas e o coidado da vida.
A aposta de Cáritas polo modelo de economía solidaria pasa por defender unha economía que escoita e
atende as necesidades tanto das persoas traballadoras e consumidoras como das empresas.
Unha economía que coida que se ocupa das persoas e as súas condicións de traballo á vez que coida o
medio ambiente.
Unha economía que suma porque é a economía do ben común e a cooperación, a que suma beneficios
para as persoas.
E unha economía que cambia e é transformadora tanto no persoal como no colectivo.
O apoio do Fondo Social Europeo
No últimos vinte anos, Cáritas vén sendo, xunto a outros tres operadores españois (Cruz Vermella, ONCE
e Fundación Secretariado Xitano) unha das contrapartes do Fondo Social Europeo no noso país para
impulsar as directrices do Programa Operativo de Inclusión Social e de Economía Social ( POISES).

Durante o ano 2020, Cáritas Española, a través de 57 Cáritas Diocesanas de todo o país, desenvolveu, co
apoio financeiro do FSE, catro grandes programas para loitar contra a pobreza e a exclusión social no
ámbito do emprego.
Froito desa colaboración, foron 9.706 persoas (3.746 homes e 5.960 mulleres) con dificultades de acceso
ao emprego as que se viron beneficiadas polas accións desenvolvidas por Cáritas. Delas, 1.678 lograron
acceder a un emprego no difícil contexto de 2020. Para iso, investíronse un total de 11.690.378.75 €.

ACTUALIDAD DE CARITAS INTERNACIONAL

LA SITUACIÓN POR LA PANDEMIA EN LA INDIA ES DESESPERDA
India está a vivir unha segunda onda de COVID-19 que ameaza con colapsar o país. #Ante a gravidade do
que está a ocorrer, Cáritas India fixo un chamamento urxente á solidariedade mundial para axudarlles a
facer fronte a esta situación, que cualifica de desesperada. Con máis de máis de 300.000 infeccións diarias
rexistradas no país durante o últimos quince días, o osíxeno e as subministracións médicas se agotanen o
país durante o últimos quince días, o osíxeno e as subministracións médicas esgótanse, e o sistema de
saúde está en risco de paralizarse.
“A situación é moi desalentadora. A xente chega aos hospitais onde non hai camas e apenas poden
atenderlles. Están a morrer moitas persoas. Os nosos traballadores sanitarios e voluntarios de primeira
liña están a traballar as vinte e catro horas do día para poder seguir coa súa actividade e cumprir as
medidas sanitarias”, conta o Pai Paul Moonjely, director executivo de Cáritas India. “A Iglesia pediu a
moitos dos seus fieis laicos e irmáns e irmás relixiosas na súa tarefa de servir á poboación aflixida”,
engade.

Nosa Cáritas irmá recomendou ao seu persoal que traballe desde casa e viuse obrigada a suspender as
actividades grupais para evitar a propagación do virus. Pero continúa co seu labor para axudar ao sistema
sanitario indio e ás persoas afectadas a facer fronte a esta segunda onda.
Con 1.300 millóns de persoas, India é o segundo país máis poboado do mundo, e desde o inicio da
pandemia rexistrou case 20 millóns de casos de COVID-19.

Desde a primavera do pasado ano, Cáritas India foi unha das organizacións máis activas na súa resposta á
crise sanitaria, social e económica que está a vivir o país. Durante este tempo estivo apoiando ás
comunidades máis vulnerables, mobilizou traballadores e voluntarios nos centros de información COVID
e ofreceu alimentos, atención sanitaria e recursos médicos, incluídos oxímetros e inhaladores; unhas
actividades que se intensificaron nas últimas semanas.
“Aínda que nos entristece a situación sen precedentes que estamos a sufrir, tamén nos conmove o apoio
da xente, a súa xenerosidade e solidariedade –afirmou o pai Paul Moonjely–¬ ; fago un chamamento a
todo o mundo para envíennos axuda, alento e oracións”.

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
CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202
SABADEL ES37 0081 0216 7700 0131 5935

