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ACTUALIDADE DE CARITAS DIOCESANA
SEMANA DA CARIDADE 2021
O pasado 31 de maio iniciabamos a celebración da Semana da Caridade convocando aos medios de
comunicación a unha rolda de prensa celebrada en locais da nave do noso proxecto téxtil. Un encontro
coa prensa xa habitual para anunciar e presentar o programa e o sentido da semana previa á celebración
do Corpus Christi e informar da nosa actividade o ano pasado presentando a correspondente Memoria

Anual.
Javier Alonso, Alfonso Moreno, Gonzalo Davila e Juan Lago no limiar desta convocatoria.

Tanto os datos recolleitos na Memoria, como a programación dos actos da Semana da Caridade, xa foron
reflectidos nos noticiarios de abril e maio respectivamente, é por iso que xa nolos reflectimos agora
pasando a comentar algúns detalles do que deron de se as xornadas programadas na Semana da Caridade.
Na primeira xornada, luns 31 de maio, tivo lugar unha conferencia vía streaming de Mariluz Jorge,
coordinadora do noso proxecto téxtil e da empresa de inserción Servizos Comerciais de Inserción
Laboral, titulada “A Economía Circular na industria téxtil”.
Encadrouna dentro da pastoral do Papa Francisco que avoga por este tipo de economía como unha vía de
respecto á natureza, “a nosa casa común”.
Soubemos como esta industria é a segunda máis contaminante por diante da enerxética, que afecta
directamente a auga do planeta, á atmosfera e á agricultura. Necesítanse superproducciones de algodón,
non precisamente ecolóxicas, e deunos o dato curioso que se consomen 4.400 litros de auga na

fabricación de un pantalón vaquero. Otro dato preocupante es que las fibras artificiales son de muy difícil
reciclaxe e, se non se tratan, tardan décadas en degradarse na natureza. Tamén é un sector afectado da
maior precariedade laboral xa que a maioría da produción téxtil prodúcese en países con nula ou escasa
lexislación laboral.
A forma de reducir toda esta problemática é a chamada Economía Circular. Alongar a vida útil dos
recursos e coidando o impacto nos medios naturais. Unha dinámica que nos leva a producir, consumir e
xestionar os residuos dándolles unha nova vida ou finalidade, utilizándoos de novo. Preténdese facer
pezas de calidade e respectuosas co medio ambiente.
Esta nova economía está presente no noso proxecto téxtil seguindo a senda marcada pola encíclica “
Laudato se”, abrindo novos camiños para cambiar o modelo actual, consumista e irrespetuoso co medio
ambiente. Conséguese tamén unha entrega digna de roupa a quen a necesite e créanse postos de traballo
nunha empresa sen ánimo de lucro, postos de inserción laboral que buscan a integración social e laboral
dos traballadores.
A segunda xornada da Semana da Caridade, o 1 de xuño, tivemos a ocasión de coñecer con detalle o
fenómeno do emprendemento coa conferencia de Pablo Osorio, técnico de emprendemento do noso
Programa de Emprego.

Osorio, imaxen de promoción da súa conferencia

A súa conferencia, titulada “Emprendemento de Trincheira” penetrounos na vía que moita xente está a
utilizar agora mesmo como unha opción de saída profesional. Comezou dicindo que non se ha de entender
como algo forzado e que antes de dar o paso hai que sopesar ben as opcións reais de conseguir un
proxecto viable.
Para un bo emprendemento hai que contar con habilidades, coñecementos, motivacións e recursos.
Se a Caridade ten moito de sentimento ou actitude de interesarse polo ben dos demais, de estar preto dos
máis necesitados para aliviar a súa situación, así tamén o que entendemos por Economía Social trata de
antepoñer as necesidades das persoas ao interese do capital. É verdade que se teñen que xerar ingresos
para que a actividade sexa viable e permaneza no tempo pero nesta nova situación preténdese que as
persoas pasen a ocupar o centro. Un espírito de empresa que prima as boas relacións entre os
traballadores, o bo ambiente no centro de traballo e que deixe pegada no ámbito onde desenvolva a súa
actividade. É unha nova concepción tanto da empresa como da economía.
Desde o noso programa de Emprego acompáñase ás persoas que queren iniciar esta liña de
emprendemento.
O mércores, día 2 de xuño, chegou a oportunidade para a terceira das conferencias programadas vía
streaming. Foi a Directora da nosa Escola Infantil e do Centro de Atención de Día ( CAD), Nuria Parada,
que nos presentou todo o labor que están a facer na conferencia “O noso futuro, os nosos soños”.

Nuria Parada no intre da súa intervención

A Escola Infantil está a vivir un momento delicado xa que coa caída da natalidade tivemos que reducir o
número de aulas a unha xa que só solicitaron praza para o próximo curso 15 nenos. Cóntase con dúas
educadoras nun só grupo de 0 a 3 anos, con nenos rexistrados da zona e procedentes de familias que non
podemos cualificar de exclusión social. Familias que sí están contentas co servizo que se presta aos seus
fillos.
Máis demanda hai no CAD. A problemática das familias agravouse coa pandemia. Pasouse de 15 nenos a
22 estando xa ao límite das posibilidades se non se amplía o centro, cousa que se está estudando ao
quedar aulas libres da escola infantil. A Xunta de Galicia deriva aos menores ao noso centro desde moitos
ámbitos.
Téntase unha atención con eles multidisciplinar. Atención social e familiar, servizo psicolóxico e apoio á
reeducación. Para levar adiante esta tarefa cóntase cunha auxiliar técnica que axuda no proxecto
educativo e catro educadoras. Concluíu o acto cunhas bonitas achegas dalgúns dos nenos cos que se
traballa no centro que non dubidaron en cualificar ás súas coidadoras como unhas “nais”, detalle que
mostra o bo traballo e a implicación afectiva de todos.
O xoves, día 3 de xuño, celebramos a misa do Corpus para o noso voluntariado na igrexa da Parroquia do
Inmaculado Corazón de María. Unha celebración presidida polo bispo, D. Luís Quinteiro, e marcada
polas esixencias vixentes da pandemia: Uso de máscaras, distancia de seguridade e aforo limitado e
retransmitida vía streaming pola canle youtube da parroquia. Unha celebración, organizada polo noso
equipo do Programa de Animación, na que a mensaxe do bispo foi de ánimo e agradecemento a todos os
voluntarios polo seu labor de facer presente a Caridade na nosa sociedade.

Celebración do Día da Caridad co voluntariado

“COÑECE AOS TEUS VECIÑOS”
No salón de actos do Seminario Maior “San José” de Vigo celebrouse un emotivo encontro para a
presentación do libro “A comunidade venezolana e o rol da Igrexa na súa integración”.
A primeira parte do acto correu a cargo do P. Alberto Ares Mateos, SJ, autor, xunto a Katrien
Dekocker, do libro-estudo.Para enmarcar a realidade das migracións, comezou coa proxección do vídeocanción “Baixo un mesmo teito”.
Cal é a realidade desta comunidade de persoas? Como os acollemos? Como o sentes elas? Que papel
xoga a Igrexa católica española na acollida, o acompañamento e a súa integración?
A estas e a outras preguntas respondeu o acto e, con maior amplitude, responde o libro, froito de
enquisas e entrevistas a numerosas persoas, entre elas algunhas residentes na nosa diocese.A diáspora
venezolana rolda os 6 millóns de persoas en todo o mundo. En España pasamos dos 46.388 en 1998 aos
396.188 no ano 2020, un 58% a partir de 2016.
Salientou o P. Alberto varias conclusions do estudo:






O colectivo que chega a España es máis xoven e con intención de quedarse.
A súa idea e desexo é mellorar as súas condicions de vida, buscando a estabilidade e a
seguridade.
Os motivos que os levan a migrar son a precariedade no ámbito da alimentación e a salude,
do mercado laboral, a inseguridade vital, …
Observase unha maior vulnerabilidade nas persoas xubiladas.
Constata que a Igrexa Católica apoia de modo positivo a súa integración, facéndolles
partícipes das actividades comunitarias, aínda que se pode facer bastante máis, porque
debemos ser “porta aberta” e formar verdadeiramente parte da “Igrexa en saída” á que nos
chama o Papa Francisco. Ser verdadeiros próximos, sendo verdadeiros samaritanos.

Acto de presentación do libro

A segunda parte foi unha mesa redonda na que participaron dúas traballadoras de Cáritas Diocesana e
unha participante que recorreu a Cáritas buscando luces para a súa vida.
Esta tras explicar os motivos que lle levaron a saír do seu país, manifestou o seu agradecemento a Cáritas
pola acollida e a axuda que se lle prestou, principalmente coa posibilidade de realizar varios cursos e o
apoio na preparación do currículo e a entrevista de traballo, que lle levou a conseguilo.
Tamén participaron no acto varias persoas migrantes venezolanas, quen relatou as súas experiencias
vitais no seu país e o que se atoparon e atopan en España.
Pechou o acto, novamente, Alberto Ares resumindo as inquietudes que sobresaíron durante o coloquio:
necesidade de facilitar o acceso a unha vivenda, a un traballo e á alimentación, por esta orde. Valoración
positiva da importancia da incidencia pública e política, promovida por Cáritas e outras entidades sociais,
que facilitou moitos avances para favorecer a integración en igualdade.
Aínda queda moito camiño por percorrer como, por exemplo, axilizar os trámites burocráticos: facilitar os
avais, os permisos de residencia, o recoñecemento e homologación de títulos universitarios, entre outros.
Agradecemos a Alberto Ares que quixese facer esta presentación en Vigo e desexámoslle moitas
bendicións para o seu novo destino en Bruxelas, a partir do mes de setembro, no seu novo cargo como
director do Servizo Xesuíta a Refuxiados en Europa, un dos centros de investigación máis importantes no
ámbito iberoamericano no campo das migracións e a cooperación internacional.
Moitas grazas, Alberto.

CELEBRAMOS UN NOVO CONSELLO DIOCESANO
O martes, 22 de xuño, reunímonos en Consello Diocesano, presidido polo noso bispo D. Luís, nun local
que se presta moi ben para este tipo de eventos na nave do noso proxecto téxtil, na rúa Gandarón.
Despois da benvida e oración inicial, tomo a palabra D. Luís para manifestar que, camiñando xa en vías
de normalidade, é bo botar a vista atrás para ver a toda a xente que axudamos nesta pandemia que nos
demostra que o noso traballo “é necesario e fundamental”. Foi unha etapa dura e difícil que nos ensinou
que seguen existindo moitas necesidades, que a xente necesita apoio e que necesitamos estar alerta en
momentos difíciles como estes.
Non podemos quedarnos parados xa que o que facemos “é importante para moita xente no ámbito da
Caridade, da compañía de tantas persoas que están soas. Estar presentes para favorecer a comunicación e
a convivencia entre todos”.

Os asistentes ao Consello Diocesano

Destacou nas súas palabras o importante papel que están a facer e han de manter as parroquias para estar
máis preto da xente coñecendo de primeira man todas as súas necesidades. Urxe atopar persoas con
iniciativa e forza para animar na súa contorna. Animar aos colaboradores e voluntarios para estimular a
acción cos máis necesitados, ser voz de ánimo e estímulo con todos eles.
Animou a todos os presentes a ser no seu arciprestado persoas que dean impulso a novas accións no
ámbito da Caridade, da vida sacramental e na catequese.A tendencia natural #ante as dificultades e a falta
de apoios é o desánimo así que é importante reaccionar para manter a voz e a acción que sostén á nosa
xente que depende de nós xa que é moi probable que moitos deles non teñan a ninguén máis.
Concluíu dando grazas “polas Cáritas Diocesana e Parroquiais, polo proxecto téxtil e por tantas cousas e
iniciativas que imos creando coa axuda de Deus”.
Tomou a palabra o Delegado Diocesano, Javier Alonso, para informar da próxima renovación dos
membros deste Consello Diocesano. A vixencia da actual composición do consello conclúe este ano. Del
hai unha parte fixa, a Presidencia do bispo e a Xunta Directiva que son membros natos, pero a
representación dos arciprestados ha de renovarse. As eleccións dese novo consello, sen data concreta,
quedan para o próximo mes de outubro.
A continuación abriuse unha quenda no que foron tomando a palabra os distintos representantes dos
arciprestados dando a coñecer como lles afectou a pandemia á súa actividade e de como están a comezar a
recobrar, aos poucos, a normalidade.
Falouse tamén da celebración do próximo Sínodo ao que o Papa Francisco quixo darlle un carácter máis
participativo celebrando sesións a nivel diocesano das que darán posteriormente conta os bispos nos seus
encontros en Roma. O Papa quere que a Iglesia estea así en permanente espírito de Sínodo, vivir unidos
na acción permanente, a historia non se interrompe.
A apertura da fase diocesana do Sínodo está sinalada para o día 17 de outubro e manterase a actividade
sinodal de outubro a abril do próximo ano.
Outro tema, que se puxo encima da mesa e que está en liña cunha das grandes preocupacións de Cáritas
como é a vivenda, é o proxecto que estamos a madurar no inmoble que temos cedido na rúa Ramón Nieto
de Vigo. Estamos no momento de recoller suxerencias de posibles proxectos que alí se poidan realizar.
Queremos facer que sexa un proxecto esencialmente participativo e co que podamos axudar a moita
xente.
Por último sinalar que se está traballando para a implantación dun sistema de calidade para poder
conseguir a unha certificación oficial que supón que estamos a facer as cousas ben e déanos máis opcións
para poder optar a subvencións.
Diciámolo anteriormente, foi comentario xeneralizado a idoneidade do salón onde se reuniu este último
Consello Diocesano. É amplo o local e préstase para reunións de carácter participativo xa que nos
permite, como se aprecia na foto, o que nos vexamos as caras e podamos seguir perfectamente á persoa
que en cada momento tome a palabra. De feito, desde hai xa algunhas semanas, está a ser o local habitual
das reunións semanais da Xunta Directiva.



A Consellería de Emprego e Igualdade resolveu favorablemente a nosa solicitude para as subvencións
destinadas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en
situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo como parte da resposta
da Unión á pandemia de COVID-19 do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, mediante a
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.



As persoas beneficiarias deste proxecto son 120 mulleres en situación de especial vulnerabilidade, soas ou
con fillos ao seu cargo, con ingresos inferiores a 2,5 veces ó IPREM. A finalidade sería mellorar as
situacións de desvantaxe social para así lograr a plena integración social deste colectivo. A zona de
actuación abarcaría desde a cidade de Vigo, a súa área metropolitana ata a comarca Tea-Condado.



Para levar a cabo este obxectivo de lograr a plena integración do colectivo cóntase cos seguintes
servizos:



Servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e
asesoramento persoal e social, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e
servizos que faciliten ás persoas usuarias o seu proceso de integración social. Servicio de atención
psicológica.



Servizo de asesoramento xurídico.
As necesidades sociais que se pretenden cubrir son desde a cobertura de necesidades básicas ata o apoio
nas posibles carencias que se detecten nos distintos ámbitos da persoa, ben sexa social, psicolóxica ou
legal.
Tamén recibimos axuda do Banco de Santander que fixo entrega dun cheque por un valor de 5.000€ á
nosa entidade, correspondente á axuda solicitada ao seu Programa Santander Axuda para financiar parte
do noso proxecto Emprende Verde.
Tras analizar a evolución que tivo o mercado laboral no 2020, o noso Programa de Emprego decidiu abrir
unha nova vía de actuación cos seus participantes, elaborando un novo proxecto baixo o nome »
Emprende en Verde» que ofrece asesoramento e formación específica para emprender no sector agrícola.

Así, despois de obter o financiamento do Fondo Social Europeo para a realización dunha formación
específica de Mantementos de Xardíns, Zonas Verdes e Forestais e para o Asesoramento en
Emprendemento, quixemos dar un paso máis, e destinar esta axuda recibida á adquisición de equipos de
protección e ferramentas de traballo para que as persoas que recibisen a formación poidan emprender
neste sector.

ACTUALIDADE DE CARITAS ESPAÑA
Memoria 2020 e informe do Observatorio da Realidade Social
Cáritas invirtiu en 2020 máis de 386 millons de € para apoiar
a 2,8 millons de persoas danadas por problemas
crecentes de desemprego, ingresos, vivenda e saúde mental
A Memoria anual de actividades constata o forte aumento das persoas
que demandan axuda de emerxencia a causa da pandemia
O último informe do Observatorio da Realidade Social de Cáritas alerta
de que a Covid ten sido un tsunami para os dereitos de moitas persoas
Cáritas. 23 de juño de 2021.- Os graves efectos sociais da pandemia causada polo coronavirus nas
persoas máis vulnerables queda reflectida nos datos recolleitos na Memoria anual 2020 de Cáritas
Española que se presentou en Madrid.
Esta radiografía sobre o impacto desta crise sanitaria, social e económica adquire toda a súa dimensión no
informe elaborado a partir de datos das persoas acompañadas polas 70 Cáritas Diocesanas de toda España
e que, xunto coa Memoria, puxeron sobre a mesa os responsables do Observatorio da Realidade Social (
ORS) de Cáritas cun título elocuente: “Do tsunami ao mar de fondo: saúde mental e protección social”.
Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española; Natalia Peiro, secretaria xeral; e Raúl Flores, coordinador
de Estudos foron os encargados de presentar esta rendición de contas durante unha rolda de prensa
celebrada hoxe en Madrid na sede da institución.
Os recursos investidos
Segundo os datos achegados por Natalia Peiro, no último ano Caritas investiu 386.7 millóns de euros nos
seus diferentes recursos e proxectos dentro de España e en accións de cooperación internacional en
terceiros países.
Este importante esforzo económico (uns 50 millóns máis que en 2019) foi posible grazas ao xeneroso
apoio de miles de socios, doantes e colaboradores privados, que achegaron máis de 273 millóns. Xunto a
iso, destaca tamén o esforzo das distintas Administracións públicas durante a pandemia, que achegaron
aos programas de Cáritas un total de 113.5 millóns de euros.
Esta procedencia dos recursos económicos de Cáritas mantén a mesma tendencia dos anos precedentes,
dentro dunha pinza que se mantén entre un 70-71 por cento de fondos privados e un 29-30 por cento de
subvencións públicas.
Os apartados que esixiron maior esforzo financeiro durante 2020 están estreitamente relacionados cos
focos de emerxencia social onde a nosa Confederación tivo que marcar as prioridades marcadas pola
pandemia. Así, nos programas de Acollida e asistencia investíronse 92.4 millóns de euros, seguidos, dos
capítulos de Economía solidaria (emprego, economía social e comercio xusto, 85.6 millóns), Maiores
(36.2 millóns), Persoas en situación de sen fogar (35.3 millóns) e Saúde (drogodependencia, VIH-sida,
apoio psicolóxico e saúde mental, 11.8 millóns), por citar os máis destacados.
Mención especial merece o apartado dos proxectos e estratexias en Cooperación internacional, ás que en
2020 destináronse máis de 19 millóns de euros.
Aínda cando o último ano multiplicáronse por mor da Covid as respostas ás demandas de emerxencia e
poñer en xogo un importante incremento de recursos económicos, foi posible manter o obxectivo de
austeridade no apartado de Xestión e administración nas mesmas cifras de anos anteriores: un 6,4%. É
dicir, de cada 100 euros investidos en accións de loita contra a pobreza, unicamente só se destinaron a
gastos de xestión 6,4 euros.

A Memoria recolle tamén os datos das persoas que están detrás de toda esta actividade confederal, sostida
grazas a 81.182 persoas voluntarias e a 5.324 traballadores contratados.
As persoas acompañadas
Como sinalou Natalia Peiro, “os datos desta Memoria só teñen un sentido e unha razón de ser: a dos
rostros e nomes anónimos dos centos de miles de persoas e familias que demandaron o apoio de Cáritas”.
“Polos motivos de todos coñecidos –explicou–o último ano marca un punto de inflexión no número de
persoas acompañadas, que experimenta un incremento importante con relación aos anos anteriores.
En total, a Confederación Cáritas apoiou en 2020 a 2.856.986 persoas (2,4 millóns en 2019). Delas,
1.769.799 dentro de España e 1.087.187 participantes en Cooperación internacional.
A gran maioría das persoas atendidas en España o foron a través dos programas de Acollida e asistencia
(1.425.991 persoas, o 80,6% do total).
Os proxectos de Familia, infancia e mocidade prestaron apoio a 88.740 persoas; nos programas de
Economía solidaria a 79.359 persoas; no apartado de Persoas en situación de sen fogar foron 43.899
usuarios; no de Persoas inmigrantes, 42.411; no de Maiores, 17.748; e no de Muller, 9.560, entre outros.
O reto da pandemia
En palabras da secretaria xeral, “a pandemia situou a Cáritas #ante un reto descoñecido, ao que
respondemos cunha flexibilidade e creatividade enormes. Esta crise obrigounos a reinventarnos, a
repensar as nosas actuacións, acollida e acompañamento para asegurar procesos integrais, centrados nas
persoas e no acceso aos seus dereitos, a través dunha diversidade de proxectos, desde recursos
residenciais, centros de día, axuda a domicilio a traballo de rúa, grupos de autoaxuda ou procesos de
animación comunitaria, entre outros”.
A Memoria salienta as líñas de traballo que tuvieron maior relevancia no ano 2020:
-

Impulso ao dereito á alimentación e o vestido e a dignificación do acceso deste dereito a
través de iniciativas como as tarxetas solidarias ou espazos con corazón, entre outras.

-

Prevención e acompañamento a soedade non desexada, sobre todo en programas de
maiores.

-

Acompañamento as persoas en situación administrativa irregular, que son persoas
invisibilizadas na nosa sociedade.

-

O apoio prioritario a realidade de moitas persoas sen fogar ou de persoas que viven en
infravivendas, lugares poco saudables e dignas para una vida con certa seguridade nunha
pandemia desta natureza.

-

A resposta ao impacto da pandemia nos máis de 40 países onde Cáritas Española
impulsa proxectos de cooperación para afrontar un agravamento sen precedentes que a
Covid ten supuesto para crises humanitarias xa existentes (Sahel, Siria, Venezuela), así coma
o aumento na vulnerabilidade das comunidades da Amazonía ou os refuxiados rohingya en
Bangladesh.

Invitación de Manuel Bretón a “ser máis pobo”
O presidente, Manuel Bretón, ao abrir a rolda de prensa subliñaba a oportunidade, que no medio da
dor e a perda, está a supoñer esta crise para que “a nosa institución teña máis ganas, se cabe, de loitar por
recuperar a vida dos que máis sufriron e sufrirán as consecuencias que esta pandemia deixa no noso país e
tamén lonxe das nosas fronteiras”.
Lembraba, a ese respecto o lema “Sexamos máis pobo” da campaña do Día de Caridade celebrada
días atrás e a invitación para “ser `o pobo máis grande do mundo´, o Pobo de Deus unido, que camiña na
solidariedade e na xustiza”.

LXXIX Asemblea Xeneral
Cáritas aproba o seu V Plan Estratéxico para orientar
as respostas da Confederación á realidade post-Covid
A Declaración final aposta «por seguir estando no centro
das solucions a esta crise e acompañar, con proximidade,
calidade e calidez, a realidade de todos os descartados»
Cáritas. 28 de juño de 2021.- Os responsables das 70 Cáritas Diocesanas de todo o país que o venres 25
de xuño participaron na LXXIX Asemblea Xeral de Cáritas Española, celebrada na sede da Fundación
Pablo VI de Madrid, rubricaron, na súa Declaración final, “a aposta da nosa Confederación por seguir
estando no centro das solucións a esta crise, fiel á súa misión samaritana de atender a todos os
descartados e de acompañar, con proximidade, calidade e calidez, a realidade destas persoas”.
Con este obxectivo, a Asemblea deu luz verde ao V Plan Estratéxico de Cáritas, un instrumento que
servirá para articular durante o próximos tres anos as respostas da organización “ao reto que expón esta
sociedade malferida”. “Somos conscientes –afírmase na Declaración— da esixencia organizativa que
supoñerá orientar os nosos modelos de traballo a estes novos escenarios de exclusión social nos que,
ademais, persisten antigos desequilibrios estruturais e “vellas pobrezas”.
Construir a Cáritas do futuro
O desenvolvemento desta Asemblea, aínda condicionado polos efectos da pandemia, tivo un formato
híbrido, con equipos diocesanos que participaron de maneira presencial na mesma e outros que optaron
por seguir as sesións a través de videoconferencia.
As sesións estiveron presididas por Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, e moderadas por
Vicente Martín, delgado episcopal, e Natalia Peiro, secretaria xeral.
Xunto aos temas estatutarios —informe anual da Secretaría Xeral e aprobación de contas e resultados do
Exercicio 2020—, o traballo de reflexión virou en torno ao tema “A Cáritas que queremos para o futuro:
Achegas á luz do impacto do Covid-19 na sociedade, dos nosos retos estratéxicos e da percepción de
Cáritas na sociedade”.
A Asemblea aprobou, tamén, o V Plan Estratéxico 2022-2024, cuxos eixos se sinalan na Declaración
final, así como a programación e o orzamento para o próximo ano.
As sesións pecháronse coa entrega da primeira edición do Premio á dimensión universal da Caridade, que
recaeu no proxecto que Cáritas Diocesana e a Arquidiocese de Valladolid vén apoiando desde 2005 no
Vicariato Apostólico de Puyo, na Amazonía Ecuatoriana.
Mensaxe da Subcomisión de Acción caritativa e social da CEE
Na súa mensaxe á Asemblea como bispo acompañante de Cáritas na Subcomisión de Acción caritativa e
social da CEE, monseñor Jesús Fernández, bispo de Astorga, expresou o seu “agradecemento aos axentes
de caridade –voluntarios e contratados- que, desde un amor creativo, foron dando respostas axustadas ás
variadas situacións de precariedade e coidado que se lles presentaron”.
Cando, sinalou, “en situacións de crises, o fácil é retirarse ao propio niño e ocuparse no coidado propio,
non caestes nesta tentación os miles e miles integrantes de Cáritas, senón que permanecestes á beira dos
que vos necesitaban sen deixarlles en ningún momento abandonados á súa sorte”.
E referíndose aos novos retos que apunta o V Plan estratéxico da Confederación para os próximos anos,
don Jesús sinalou a necesidade de” afrontar unha relectura do Modelo de Acción Social desde catro
perspectivas: a comunidade cristiá, chamada a ser protagonista da acción caritativa e social; unha
fraternidade aberta e universal; o coidado do home, da sociedade e do medio ambiente; e o respecto e
potenciación dos dereitos humanos”.

Declaración final
A Asamblea concluiu coa aprobación da Declaración final, cuxo texto íntegro es o seguiente:

LXXIX Asemblea Xeneral
DECLARACIÓN FINAL

Cando a situación sanitaria provocada pola pandemia parece darnos tregua, celebramos esta LXXIX Asemblea Xeral de
Cáritas estimulados coa esperanza real de que, tras unha etapa de perdas e sufrimentos para tantas persoas, poida
abrirse paso un novo escenario de reconstrución social e humana.
A invitación para «ser máis pobo» coa que hai unhas semanas celebrabamos o Día de Caridade tivo un efecto inspirador
neste encontro de traballo confederal, no que representantes das 70 Cáritas Diocesanas compartimos as voces e as
inquietudes de toda a Igrexa que peregrina en España e que latexa nesa multitude de «corazóns que ven» integrada polos
nosos voluntarios, axentes e colaboradores.
Nesta Asemblea compartimos a dor e o desconsuelo provocados polas importantes perdas ás que nos estamos
enfrontando por efecto desta pandemia e ás que a gran familia de Cáritas non foi allea. Como membros da comunidade
cristiá e dunha organización que coida e promove a dignidade das persoas, oramos ao Señor da Vida en memoria de quen
emprendeu o camiño á Casa do Pai e en alivio das dramáticas situacións de enfermidade e vulnerabilidade provocadas por
esta crise global.
Desde a nosa misión nas fronteiras onde morde a exclusión social e unha pobreza cuxas condicións están a empuxar a
miles de familias a situacións intolerables de precariedade, reflexionamos sobre os retos que nos demandan as persoas
que acompañamos e as respostas que, en canto servizo organizado da caridade, debemos articular para adecuar a nosa
acción á nova realidade tras a Covid-19.
Con ese obxectivo, e respondendo o tema marco proposto para esta Asemblea baixo o lema «A Cáritas que queremos para
o futuro», analizamos cales son as claves que permitan recrear nos próximos anos as nosas relacións para poder sosternos
e relacionarnos dunha forma nova, atendendo á proposta do papa Francisco de recuperar a amabilidade na nosa mirada e
nos nosos xestos, na forma de escoitar e acoller aos demais.
A realidade está a interpelarnos con necesidades xa coñecidas, pero non sempre tomadas en consideración; necesidades
de natureza relacional, de participación social e de liberdade, que se suman ás urxencias ditadas pola precariedade
material e que nos abocan a activar novas canles de intervención e novos modelos de estar e intervir na sociedade. Este é
o camiño proposto na nosa recente campaña do Día de Caridade coa chamada para «ser máis pobo» para situar aos
axentes de Cáritas, a toda a nosa base social e ao conxunto da sociedade #ante a tarefa ilusionante de construír un futuro
inspirado nunha participación autenticamente fraterna e cidadá onde teñan pleno acceso todos os próximos esquecidos
da sociedade excluída.
Este é un empeño que, cando Cáritas prepárase para conmemorar en 2022 os seus 75 anos de traxectoria en España, leva
emparellado un profundo esforzo por avanzar nunha comunicación para o século XXI que permita servir mellor á nosa
misión e á nosa credibilidade, e a fortalecer os signos de transparencia e independencia que marcan, dentro e fóra de
Cáritas, a confiabilidad.
Estes propósitos son especialmente necesarios cando xorden irresponsables intentos de utilizar o descontento cidadán
provocado por esta profunda crise social, económica e sanitaria para estimular a polarización social e converter en
obxectivos do discurso do odio a quen pensa distinto, viven de maneira diferente ou profesan outra relixión.
Rexeitamos estes intentos de dirixir a estigmatización pública contra quen, ademais, están en situación de desvantaxe
social. Apelamos a protexer a realidade da diversidade na que afunde os seus piares un modelo de sociedade democrática,
participativa e acolledora. Como nos lembran os bispos na súa mensaxe para a festa do Corpus Christi, apelamos «a
recuperar o sentido da nosa vida sabéndonos fráxiles e necesitados de salvación, unha necesidade que se fai concreta na
vida de cada día, na projimidad, na proximidade, na fraternidade e na esperanza cristiá».
Renovamos, por iso, o noso compromiso para seguir dando testemuño de fe e a facer nosas as palabras de Jesús –
«tomade e comede, tomade e bebede»— para compartir o banquete da Vida, ser signo de consolo e de alento, de
denuncia e de esperanza no medio desta sociedade rota e ferida. A través da nosa rede de acollida e do acompañamento
dentro e fóra de España, coñecemos o alcance da deterioración social que está afectado con maior rigor ás persoas e
comunidades máis vulnerables que participan nas nosas accións. E sabemos que son moitos os lugares da nosa sociedade
global onde se fan esforzos admirables para protexer ás persoas e ás familias das zozobras que afrontan os vulnerables e
máis empobrecidos.

A nosa Confederación, chamada a adecuar permanentemente a súa organización para responder con eficacia aos retos que expón
en cada momento a realidade cambiante da pobreza e a exclusión, debe abordar o despregamento estratéxico necesario para
orientar as respostas á natureza dos desafíos dunha pandemia que cambiou o relato da realidade tal e como a coñeciamos.
Afrontamos unha saída de longo percorrido desta conxuntura que require por parte de todos, desde o ámbito público ao sector
privado, a suma de respostas valentes ao servizo do ben común. A ese empeño, Cáritas achegará a súa longa experiencia de loita
contra a pobreza e todos os seus recursos. Esta Asemblea rubrica a aposta da nosa Confederación por seguir estando no centro das
solucións a esta crise, fiel á súa misión samaritana de atender a todos os descartados e de acompañar, con proximidade, calidade
e calidez, a realidade destas persoas.
Coñecemos a envergadura do reto que expón esta sociedade malferida e somos conscientes da esixencia organizativa que
supoñerá orientar os nosos modelos de traballo a estes novos escenarios de exclusión social nos que, ademais, persisten antigos
desequilibrios estruturais e «vellas» pobrezas.
Con este obxectivo, aprobamos o V Plan Estratéxico de Cáritas, un instrumento que servirá para iluminar durante o próximos tres
anos estes focos do camiño:
Incorporar a mirada de dereitos e a participación plena das persoas que acompañamos en España e nas comunidades
dos países do Sur.
Apostar, á luz de Laudato se´, pola vida en todas as súas etapas, pola ecoloxía integral e o coidado da Creación e das
persoas para escoitar o berro da terra e dos pobres.
Actualizar o modelo de acompañamento para abordar a fenda dixital agudizada durante a pandemia e que afecta tanto
o acceso dos participantes aos seus dereitos como nos propios axentes de Cáritas.
Fortalecer a Dimensión Universal da Caridade, a través da resposta solidaria do conxunto da Confederación
internacional co acompañamento en dereitos ás persoas en mobilidade durante todo o itinerario migratorio.
Avanzar na sustentabilidade da institución, desde unha tripla perspectiva: a das persoas, resaltando a necesidade de
estimular a incorporación do voluntariado novo; a económica, para diversificar as fontes de financiamento de acordo coa
identidade de Cáritas; e a organizativa, a fin de avanzar na mellora da innovación, a aprendizaxe e a adaptación á transformación
dixital.
Queremos percorrer este camiño xunto a todas as Cáritas irmás da nosa rede internacional, coas que compartimos visión e
estratexias, e man a man coas moitas persoas e institucións das que recibimos un apoio que foi esencial para traballar no noso
propósito de que ninguén quede atrás. Este obxectivo seguirá sendo posible, tamén, co acompañamento dos medios de
comunicación social, que durante esta pandemia desenvolveron de forma admirable a súa misión de auténtico servizo público.
O noso profundo recoñecemento e gratitude a todos os que contribúen ao traballo de Cáritas. Sabemos, por décadas de
experiencia na loita pola xustiza, que o longo e arduo camiño dos próximos anos poderá ser levadío grazas ao alento do Espírito e a
esperanza que achegan a solidariedade e compromiso de todas as vontades que nos acompañan.
Madrid, 25 de xuño de 2021.

ACTUALIDADE DE CARITAS INTERNACIONAL

12 de juño, Día contra o Traballo Infantil
Cáritas alerta de que mitos productos que consumimos
decote agochan situacions de explotación infantil
Xunto a Coordinadora estatal de Comercio Xusto,
invita a sumarse ao Comercio Xusto para combatir esta lacra
Cáritas Española apoia en Bolivia un proxecto
de prevención do traballo infantil para 900 menores
Cáritas. 11 de juño de 2021.- Con motivo do Día Mundial contra o Traballo Infantil, que se celebra o 12
de xuño, Cáritas, xunto ao resto de organizacións membro da Coordinadora Estatal de Comercio Xusto,

alerta, dentro da campaña «Contra o traballo infantil, elixo Comercio Xusto», de que moitos dos produtos
que forman parte dos nosos hábitos de consumo diario (como café, chocolate, azucre, cereais, roupa e
outros artigos téxtiles) esconden, nas súas cadeas de produción, situacións de explotación laboral de
nenos e nenas.
Unha boa maneira de actuar contra esta realidade é adquirir, como consumidores, produtos de Comercio
Xusto, dado que a ausencia de explotación infantil é un dos principios esenciais que deben cumprir todas
as organizacións implicadas neste modelo de consumo baseado na sustentabilidade e a protección dos
dereitos das comunidades produtoras.
A celebración da xornada ten este ano, ademais, un significado engadido, xa que 2021 foi designado pola
ONU como Ano Internacional para a Eliminación do Traballo Infantil, que reforza a chamada para dar
visibilidade a esta secuela social, tan pouco coñecida.
O traballo infantil en cifras
Os datos da Organización Internacional de Traballo (OIT) mostran cal é a magnitude a problemática do
traballo infantil no mundo. Segundo as súas últimas estimacións, hai 152 millóns de nenos e nenas
traballadores en todo o mundo, dos cales case a metade (73 millóns) realiza actividades perigosas.
Na súa maioría, o traballo infantil afecta a nenos homes (88 millóns, #ante 64 millóns que son nenas). Por
sectores de actividade, o traballo infantil concéntrase en primeiro lugar na agricultura, gandería ou pesca
(7 de cada 10 menores que traballan); mentres que o 17% fano no sector de servizos e o 12% na industria,
en particular a minería.
África é a rexión que concentra maior proporción de menores traballadores, onde 1 de cada 5 nenos ou
nenas traballan. Case a metade das nenos vítimas do traballo infantil teñen entre 5 e 11 anos.
Proxecto de prevención do traballo infantil en Bolivia
Xunto ao traballo de sensibilización e o compromiso cun modelo de consumo baseado na defensa dos
dereitos das persoas máis vulnerables nas comunidades do Sur, a acción de Cáritas Española no terreo
realízase de maneira activa mediante o apoio a proxectos das Cáritas locais para previr o traballo infantil.
É o caso do proxecto que leva a cabo en Bolivia desde 2018 a Pastoral Social Cáritas Potosí para evitar
situacións de explotación laboral, mellorar as capacidades educativas e a situación nutricional e
alimentaria dos nenos, nenas e adolescentes traballadores na rexión, onde existe unha elevada incidencia
de casos de traballo infantil na minería e as actividades agrícolas.
En total, grazas a este proxecto —que conta cun orzamento de 246.740 euros, dos cales 200.000 proceden
dun legado solidario achegado a Cáritas Española— está a acompañarse a case 900 nenos, nenas,
adolescentes e mozas entre os 7 e os 18 anos.

Día Mundial dos Refuxiados
Cáritas Europa pide a UE repensar a súa indiferencia e a aplicar un
enfoque da migración máis centrado no ser humano
Insta aos responsables políticos europeos a acelerar
o reasentamento dos refuxiados nos países da Unión
Cáritas. 18 de juño de 2021.- Cáritas Europa lanza un chamamento aos líderes da Unión Europea
a “repensar a súa indiferenza” sobre a realidade da mobilidade humana e a que “apliquen un enfoque máis
centrado no ser humano, respectando os valores e compromisos legais da UE”.
Nunha declaración con motivo do Día Mundial dos Refuxiados, que se celebrou o 20 de xuño, Cáritas
Europa reitera “a necesidade de protexer, promover, acoller e integrar ás persoas en situación de

mobilidade”, así como a acelerar o reasentamiento dos refuxiados nos países da Unión. Cabe ter en
conta, como se sinala na nota, que dos 1,4 millóns de refuxiados identificados por ACNUR como
particularmente vulnerables e necesitados de reasentamiento, en 2020 unicamente foron reasentados
22.800, unha cifra realmente escandalosa que mostra ás claras o pouco interese que suscita a precaria
situación destes colectivos.

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

