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ACTUALIDADE DE CARITAS DIOCESANA 

A XUNTA DIRECTIVA DE CÁRITAS VISITA AO ALCALDE DE VIGO 

O Alcalde de Vigo, D. Abel Caballero, recibiu ao noso Director, Gonzalo  Davila, quen estivo 

acompañado polo Delegado Episcopal, Javier Alonso Docampo, o Secretario Xeral, Alfonso Moreno 

Lugrís, e a Coordinadora Xeral,  Inmaculata  Tombilla  Manzanedo. Non puido asistir o Administrador, 

Miguel A.  Mazorra Souto, por estar a representar á empresa de inserción laboral, o noso proxecto téxtil, 

nun foro sobre economía social.

 

Momento dO encuentro en Alcaldía 

Ademais de presentarlle os novos integrantes do Equipo de Dirección, houbo oportunidade para darlle a 

coñecer os proxectos actuais e de futuro tanto de Cáritas Diocesana como do proxecto téxtil, Servizos 

Comerciais de Inserción Laboral. 

En todo momento o Alcalde mostrouse moi receptivo ante as iniciativas presentadas e abrigamos 

esperanzas de que no futuro póidanse concretar en apoios municipais á nosa acción social habida  



conta que xa en moitas ocasións, tanto Cáritas como os departamentos que teñen que ver con políticas 

sociais do  Concello, colaboran e coordínanse. É moi importante fortalecer e aumentar esa liña de 

colaboración que, sen dúbida, irá en beneficio das persoas en risco de exclusión social coas que 

traballamos. 

Desde aquí agradecemos ese interese e tamén pedimos ao noso  Concello que se concrete en apoio a 

iniciativas e accións de carácter social que se poidan ir poñendo en marcha desde Cáritas Diocesana. 

 

 

A NOSA EMPRESA TEXTIL SEGUE CRECENDO 

O pasado 01 de xaneiro de 2020, a nosa empresa de inserción Servizos Comerciais de Inserción Laboral  

EIL (SCI) poñía en marcha o proxecto “Ben  Feito”, a través do que se puideron actualizar os 

procedementos en materia de Protección de Datos e implantar un novo sistema de calidade: UNE en  ISO 

9001:2015. 

Este proxecto, que está financiado polo Santander  Assement  Mangement a través da convocatoria 

“Fomento do emprego con persoas en situación ou risco de exclusión social 2019”, xorde da necesidade 

de mellorar e optimizar os procesos que se estaban levando a cabo tanto nos nosos almacéns como nas 

nosas tendas, co obxectivo de ser máis eficientes e mellorar o servizo que lle estabamos dando á nosa 

clientela.  Os procedementos que existían ata aquel entón eran insuficientes e non cumprían os requisitos 

legais da última actualización en materia de Calidade e Protección de Datos. 

Para poder levar a cabo todo este proceso, era imprescindible implicar a todos os traballadores e 

traballadoras da empresa, e facerlles conscientes da importancia e a obrigatoriedade de establecer eses 

procedementos, xa que todos e todas xogan un papel imprescindible e fundamental na implantación do 

sistema de calidade e de protección de datos na empresa inserción. Para iso, realizáronse formacións para 

todo o persoal contratado, tanto da nave como das nosas tendas. 

 

Naves do proxecto téxtil de Cáritas na rúa Gandarón de Vigo 

Este cambio radical na nosa forma de traballar foi un investimento de tempo positiva xa que, aínda que 

inicialmente custase un pouco modificar unha gran parte das nosas rutinas, ese esforzo traduciuse nunha 

maior eficiencia  e calidade na prestación de servizos e unha maior profesionalización do noso traballo. 

A través da empresa  Solgrora, realizouse unha análise dos documentos utilizados para rexistrar os 

roteiros, perfís dos traballadores e  trazabilidad da roupa, para detectar que procedementos eran 

necesarios cambiar. 

Un dos cambios máis significativos foi o desenvolvemento dun procedemento de  trazabilidad da roupa 

que se recolle nos contedores: establecéronse roteiros, embolsado en  big  bag e numeración dos mismos 



e empezouse a pesar a mercadoría, que non se facía ata ese momento. Para iso, tívose que comprar novo 

material como unha báscula de eixo, unha báscula de plataforma, un computador e  big  bags. Todo foi 

posible grazas ao financiamento deste proxecto por parte do Santander  Assement  Manager. 

Desde que comezamos con este proxecto en xaneiro de 2020 ata o día de hoxe, recibimos a visita de 

inspeccións ambientais, as cales superamos sen dificultade grazas aos cambios implantados polo sistema 

de calidade e  trazabilidad da roupa, conseguindo así a certificación UNE-EN  ISO 9001:2015. 

Completamos esta información referida á nosa de empresa de inserción cos datos de recollida de roupa 

referidos a este pasado mes de xuño e o acumulado de todo o ano. 

O mes de xuño lanza un dato practicamente de  record que mostra ás claras que a empresa está a 

funcionar e mellorando as expectativas que manexabamos. Recolléronse, tanto nos contedores vermellos, 

que son propiedade da empresa, como nos brancos, froito do convenio co  Concello e Vigo, un total de 

131.321  kgs. de roupa. O total acumulado, correspondente aos seis primeiros meses do ano, é de 627.764  

kgs. o que nos fai abrigar esperanzas de que este ano superaremos o millón de quilos recolleitos. 

                                                                   

                          

 

 

 

 

UNHA INAUGURACIÓN INMINENTE E UN PROXECTO A MEDIO PRAZO 

Trátase de dúas oportunidades que queremos aproveitar ao máximo. Por unha banda a apertura dunha 

nova tenda do proxecto téxtil nas magníficas instalacións de  Vilaia, que están a piques de ser 

inauguradas, e a posibilidade nun futuro máis ou menos próximo de poder trasladar a sede de Cáritas a 

locais da parroquia S. Xoán Paulo II de Navia. 

Da nova tenda, que será unha realidade para o día da inauguración de todo o complexo de comunicación, 

comercial e de lecer de  Vialia, temos que dicir que se estivo xestando nestes últimos meses e que se 

corresponde cunha iniciativa da empresa  Ceetrus que xestiona a construción. Iniciativa que xorde desde a 

toma de conciencia da importancia crecente que ten hoxe en día o que se chama responsabilidade social 

das empresas.  

A construtora puido ofrecer esta posibilidade a outras moitas Ong que tamén están en primeira liña de 

traballo social e acordouse de Cáritas. Non somos o mellores pero, grazas a deus e á nosa dedicación, 

Cáritas ten un prestixio que se valora e apréciase. O detalle que tiveron é algo que agradecemos de 

corazón.   



 

Unha perspectiva interior do Centro Vialia 

Tras un período de negociación, nestes días asinarase un contrato para abrir a nova tenda. Desde a 

Dirección de Cáritas Diocesana e da Administración de Servizos Comerciais de Inserción Laboral, 

estamos moi ilusionados con esta nova apertura.  

Ceetrus  Urban  Player  Spain S.A., constrúe o complexo que terá ao redor de cen comercios e aspira a 

captar dous millóns de viaxeiros anuais, as visitas ao complexo serán moitas máis. A oferta complétase 

con 30 locais de restauración, un gran hipermercado e 35.000 metros cadrados de actividades de lecer.  

Esperamos que a nosa presenza, nun lugar que vai ter tanta vida e movemento, sirva para dar a coñecer o 

noso labor e espertar na xente o seu lado solidario e de responsabilidade social.Isto é xa unha realidade 

que está a piques de chegar, que xa ten data: o 1 de setembro.  

O outro asunto, a posibilidade dunha nova sede para Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, antóllasenos unha 

posibilidade que confiamos, nun futuro máis ou menos próximo, fágase unha realidade. 

A Igrexa Parroquial de San Xoán Paulo II de  Navía é máis que un templo, é un centro parroquial que 

poderiamos cualificar de multiusos. Ten moitos metros cadrados pendentes de saber que se vai a facer con 

eles. 

 

Vista exterior del complejo parroquial de Navia 



Desde a Diocese xa se deu o visto e prace a esta iniciativa e agora toca poñerse ao choio. É todo un reto o 

buscar o necesario financiamento para o proxecto que faga viable tantos metros cadrados que se poñen á 

nosa disposición e que están agora mesmo  lóbregos. Necesítase un tempo para ir madurando todas as 

posibilidades que nos ofrecen os distintos espazos do complexo parroquial. Despois concretalo nun 

proxecto técnico que nos abra o camiño para as necesarias obras de adaptación dos distintos locais. 

Trátase dunha importante cantidade de metros cadrados á que se poderá sacar un gran partido e conseguir 

que nesa nova localización póidase traballar mellor e atender aos nosos participantes como se merecen. 

Queda por liquidar o que quizais sexa o capítulo máis complicado. Para impulsar a concreción deste 

proxecto Cáritas xa designou a unha persoa que se vai a encargar de buscar o financiamento necesario 

para facelo realidade. Confiemos que vaian aparecendo doazóns xenerosas que nos vaian facilitando o 

camiño e facer realidade o que agora é unha bonita posibilidade que empeza a tomar corpo. 

 

 

NOVOS CURSOS DE FORMACIÓN                                                            

O pasado luns 19 de xuño, oito participantes do Programa de Emprego da nosa entidade  comezaban o 

Curso de Operario de Procesado de Peixe Conxelado e Industria Conserveira. 

Durante os 4 primeiros días da formación, que está cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do 

Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2020-2021, impartíronse as 25 horas 

correspondentes aos módulos transversais, dando hoxe comezo coa parte teórica específica da man que a 

empresa  Quick  Up. Os contidos impartiranse ao longo das 265 horas que é a duración que ten o 

programa formativo. 

 

Os alumnos do Curso de Operario de Procesado de Peixe Conxelado e Conservas 

E, despois de 390 horas de teoría, o noso alumnado do Certificado de Profesionalidade de Operacións 

Auxiliares de Servizos Administrativos e Xenerais comezou as súas 40 horas de prácticas non laborais 

en diferentes empresas que están a colaborar con Cáritas, ás que agradecemos o seu apoio. 

  



ACTUALIDADE DE CARITAS ESPAÑA 

DIA COLABORA CON CARITAS, CRUZ ROJA Y WORLD VISION 

Cáritas, Cruz Vermella e World  Vision asinaron xunto  DIA un convenio polo que as organizacións se 

comprometen a colaborar, durante os próximos 3 anos, en diversas accións que melloren a calidade de 

vida dos colectivos máis desfavorecidos da sociedade. Esta alianza enmárcase dentro do Plan Estratéxico 

de Sustentabilidade da compañía, que se articula ao redor de tres liñas de traballo craves: a redución da 

brecha alimentaria socioeconómica, a redución da brecha alimentaria xeográfica e a inclusión laboral de 

colectivos vulnerables. 

 

Momento da signatura do acordo de colaboración 

Durante o acto de firma, Ricardo Álvarez,  CEO de  DIA España, acompañado por Manuel Bretón, 

Presidente de Cáritas, Leopoldo Pérez, Secretario Xeral de Cruz Vermella e Javier Ruiz, Director Xeral 

de World  Vision, lembrou que a compañía está a cambiar e atópase nun proceso completo de 

transformación. “Como é lóxico, a transformación de  DIA afecta a parte do negocio, pero tamén á 

necesidade de garantir a creación de valor sostible no tempo. É aquí, no corazón do noso proceso de 

transformación, onde nace o Plan Estratéxico de Sustentabilidade, do que Cáritas, Cruz Vermella e World 

Visión sodes aliados vitais. En  DIA queremos estar aínda máis preto da sociedade e do mundo que nos 

rodea. Paso a paso, barrio a barrio. E queremos facelo a partir do que nos fai únicos: a proximidade, que 

nos dá a posibilidade de impactar nalgúns dos retos máis importantes que ten a sociedade española por 

diante”, explicou. 

 

Plan Estratéxico de Sustentabilidade de  DIA 

O primeiro Plan Estratéxico de Sustentabilidade de  DIA recolle 15 materias relacionadas cos Obxectivos 

de Desenvolvemento Sostible ( ODS) de Nacións Unidas que articularán, durante o próximos tres anos, o 

traballo da compañía en aspectos sociais, ambientais e de ética e bo goberno da empresa, poñendo o foco 

en tres liñas de traballo que son claves polo modelo de negocio de  DIA: a redución da brecha alimentaria 

socioeconómica, a brecha alimentaria xeográfica e a inclusión laboral de colectivos vulnerables. 

 

 



Alianza con Cáritas, Cruz Vermella e World  Vision 

Co novo Plan Estratéxico de Sustentabilidade,  DIA inicia un novo camiño a través do cal traballará para 

desenvolver o seu papel de axente activo na solución dos retos sociais, uns desafíos que comparte con 

Cáritas, Cruz Vermella e World  Vision. As tres entidades sociais axudarán a  DIA a desenvolver, con 

éxito, este Plan Estratéxico. 

Durante o acto de firma do convenio de colaboración, Manuel Bretón, Presidente de Cáritas, lembrou que 

desde a súa organización poñen en valor a solidariedade da sociedade, de persoas e de empresas como  

DIA. “Iniciativas como esta, permítennos seguir acompañando ás persoas máis vulnerables e reforzar a 

promoción do dereito á alimentación e ao emprego digno”, engadiu. 

Pola súa banda, o Secretario Xeral de Cruz Vermella Española, Leopoldo Pérez, trasladou a  DIA o seu 

agradecemento por “a iniciativa de promover un convenio de colaboración coas entidades sociais, no 

marco do seu Plan Estratéxico de Sustentabilidade, que nos permitirá reforzar a atención ás persoas 

vulnerables. O acordo fortalece a colaboración que ambas as organizacións manteñen desde o ano 2009, e 

facilitará atención en materia de empregabilidade, alimentación saudable e adquisición de produtos en 

condicións vantaxosa”. 

Finalmente, o Director Xeral de World Visión, Javier Ruiz, tamén agradeceu a  DIA esta colaboración 

que lles permitirá chegar aos nenos e nenas máis vulnerables e ás súas familias con proxectos de nutrición 

en todo o territorio nacional. “A construción de alianzas, como a que hoxe asinamos, é esencial para 

poñer fin á pobreza e a fame, garantir os dereitos de todos os nenos e nenas e conseguir un mundo xusto e 

sostible. É unha gran honra poder formar parte do Plan de Sustentabilidade de  DIA, un paso máis na nosa 

misión desde hai 70 anos en 100 países de todo o mundo onde os programas de nutrición e asistencia 

alimentaria son un punto crave. O pasado ano 10 millóns de persoas en 31 países obtiveron axuda 

alimentaria por parte de World  Vision”, destacou. 

A colaboración entre  DIA, Cáritas, Cruz Vermella e World  Vision xa cultivou os primeiros éxitos. 

Grazas a Cáritas e Cruz Vermella, a compañía incorporou nos dous últimos anos ao seu persoal máis de 

200 persoas pertencentes a colectivos vulnerables, en risco de exclusión social e persoas con diversidade 

funcional, favorecendo así a inclusión laboral. 

Ademais, froito da alianza con World  Vision,  DIA doou no primeiro semestre do ano máis de 1.200 

quilos de alimentos de primeira necesidade a familias que están a atravesar momentos difíciles, chegando 

a 175 adultos e 25 nenos. DIA e Cruz Vermella tamén loitaron contra a brecha alimentaria 

socioeconómica a través do programa “A túa compra Axuda”, dándolle visibilidade, nas máis de 2.800 

tendas que ten a cadea en España, a esta campaña de concienciación sobre a pobreza infantil, que afecta a 

1 de cada 3 nenos no noso país, e repartindo 10.000 comidas entre estes menores vulnerables. 

 

 

ACTUALIDADE DE CARITAS INTERNACIONAL 

 
Cáritas destina 400.000 euros a programas de axuda para persoas desprazadas en  R.D.  

Congo, Sur Sudán, Mozambique, Nicaragua e Indonesia  

Un dos eixos da cooperación internacional de Cáritas é o apoio a comunidades en situación 

de mobilidade debido a conflitos ou desastres  
 

Cáritas. 2 de jullo de 2021.- Cáritas Española aprobou nos dous últimos meses diversas partidas por un 

importe de 400.000 euros para apoiar senllas intervencións urxentes de axuda humanitaria para as 

comunidades desprazadas por mor dos desastres naturais ou a violencia na República Democrática do  

Congo, Sur Sudán, Mozambique, Nicaragua e Indonesia.  



O apoio aos programas de acompañamento ás necesidades das persoas desprazadas por parte das Cáritas 

locais é un dos eixos da acción que realiza Cáritas Española no ámbito da cooperación internacional e 

que, de maneira prioritaria, diríxese cara a aquelas comunidades máis vulnerables e quedan á marxe das 

axudas oficiais. 

 

 
 

 

 

R.D.  Congo  

O desastre natural provocado en maio pasado por unha nova erupción do volcán  Nyaragongo, na rexión o  

Kivu Norte, engadiu precariedade a unha poboación local castigada por unha situación de violencia case  

endémica e o  flagelo do brote de  ébola do verán pasado.  

A situación de extrema vulnerabilidade dos miles de desprazados por mor da erupción puxo en marcha a 

resposta inmediata de Cáritas  Bukavu para prestar axuda humanitaria de emerxencia a 400 familias que 

fuxiron dos barrios de Goma afectados pola orde de evacuación decretada polo gobernador militar da 

rexión de  Kivu do Norte. Moitas destas persoas foron acollidas por outras familias nunha zona que, no 

último ano, recibiron tamén a moitos outros desprazados a causa dos enfrontamentos entre exército e 

grupos armados nas altas chairas de  Kalehe.  

Cáritas Española apoiou cunha partida de 16.000 euros o plan de emerxencia de Cáritas  Bukavu para 

distribuír aos afectados lotes de artigos non alimentarios básicos e unha pequena cantidade en efectivo 

que lles permitan comprar alimentos no lugar de acollida ou para emprender a volta a casa. Este programa 

humanitario, que ten un orzamento total de 35.000 euros, púxose en marcha o pasado 10 de xuño e 

prolongarase ata o 10 de agosto.  

No marco desta emerxencia, Cáritas Española decidiu reforzar un proxecto de consolidación da alerta 

humanitaria en  Kivu do Sur que vén desenvolvéndose na rexión para fortalecer as capacidades das 

comunidades locais á hora de identificar coa debida antelación as situacións de risco de emerxencia a fin 

de mellorar a coordinación das respostas e a mobilización da rede Cáritas na zona.  

No ciclo anterior do proxecto mobilizáronse un total de 2 millóns de euros para apoiar as distintas alertas 

transmitidas, o que significa o éxito dunha iniciativa cuxo obxectivo é mobilizar recursos, a través da súa 

monitoraxe no terreo, para as pequenas crises esquecidas que azoutan a zona de  Kivu do Sur, ademais de 

mellorar a eficacia das respostas ás necesidades de poboacións afectadas.  

Para a nova fase desta intervención, que se centrará fundamentalmente nas Dioceses de  Bukavu e  

Kasongo, Cáritas Española destinou 112.350 euros.  

 



 

Sur Sudán  

Outro dos retos de asistencia humanitaria que afronta a realidade africana é a crise xerada polo conflito en  

Torit e  Yei, rexións de Sur Sudán, e que provocou unha crise de seguridade alimentaria e de medios de 

subsistencia, tanto á poboación desprazada como ás familias máis vulnerables das comunidades de 

acollida.  

Cáritas Sur Sudán leva a cabo desde o pasado mes de xuño, un amplo programa de resposta humanitaria 

para 1.200 fogares na zona dirixido a mellorar a alimentación e os medios de vida da poboación 

desprazada e as comunidades de acollida en condicións máis precarias. As actividades previstas 

prolongaranse ata o 31 de xaneiro de 2021.  

Cáritas Española apoiou esta emerxencia un fondo de 95.000 euros achegados integramente polo Cabildo 

de Gran Canaria.  

 

 

Mozambique  

A provincia de Cabo Delgado deste país africano, sumida nun conflito armado desde outubro 2017, 

atravesa desde hai un ano a máis sanguenta onda de violencia extremista que orixinou o desprazamento 

de miles de persoas ás que Cáritas  Pemba tenta dar resposta.  

Dentro do plan de asistencia humanitaria da Cáritas local proxectouse a construción de 50 vivendas de 

acollida permanente no distrito de  Mecufi, na provincia de Cabo Delgado, con vistas a aliviar o 

amontoamento que as familias de desprazados - nun 90% mulleres e nenos- padecen actualmente e cuxas 

precarias condicións de vida puxéronse aínda máis de manifesto coas últimas choivas.  

Cáritas Española aprobou un fondo de 55.958 euros para financiar este programa de vivendas, dos cales 

41.313,50 euros foron achegados polo Goberno balear.  

Este proxecto é un primeiro paso dunha estratexia a curto e medio prazo que se está desenvolvendo xunto 

con  Caritas Portuguesa para responder na situación de emerxencia que viven en Cabo Delgado desde 

principios de 2020.  

 

 

Nicaragua  

Os efectos dos furacáns  Eta e  Iota, que en novembro pasado arrasaron boa parte do istmo  

centroamericano, seguen reclamando a resposta humanitaria das Cáritas locais para asegurar os medios de 

vida de familias en serio risco nutricional e sanitario. Este é o caso das comunidades que habitan na conca 

media e baixa do Río Coco, en Nicaragua.  

Cáritas Nicaraguano desenvolve actualmente nesa zona un programa de rehabilitación temperá de 200 

familias afectadas pertencentes a 6 comunidades asentadas nos municipios  Murra e  Wiwili da conca do  

rio Coco, pertencentes ás dioceses de  Estelí e  Jinotega. Os eixos deste proxecto céntranse en recuperar 

uns medios de vida que proporcionen a estas familias ingresos económicos básicos; garantir a súa 

seguridade alimentaria e nutricional, en especial a dos nenos e mulleres embarazadas; e proporcionar 

acceso á auga potable e saneamento.  

Cáritas Española destinou a este proxecto, que se puxo en marcha en marzo pasado e estará operativo ata 

finais de febreiro de 2022, un total de 66.437,42 euros.  

 

 

 

 



Indonesia  

A última das partidas liberadas por Cáritas Española nos últimos meses co obxectivo de responder as 

necesidades das persoas desprazadas ten como escenario a rexión central de  Sulawesi, en Indonesia. É aí 

onde a Cáritas local (Karina) lidera a construción de 60 vivendas permanentes para familias vulnerables 

das comunidades de  Ape  Maliko e  Taripa, afectadas polo maremoto de 2018 e que, a pesar dos anos 

transcorridos, non accederon á axuda que prestou o goberno e que persisten en situación de pobreza 

vivindo en albergues temporais.  

Cáritas Indonesia lanzou un chamamento de emerxencia para solicitar fondos que permitan financiar este 

proxecto, que conta cun orzamento de 354.741 euros e dos cales 50.718 foron achegados por Cáritas 

Española.  

A construción de vivendas, situadas na Diocese de Manado, comezou o pasado 1 de xuño e prevese que 

finalizase o 31 de maio do próximo ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 
 


