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Un altre món és possible
Presentació de la Memòria de Càritas Diocesana de València 2008
Amb motiu de la celebració del Dia de Caritat 14 de juny, Càritas Diocesana de
València va presentar la seua Memòria d’Activitats corresponent a l’exercici 2008.
Es va informar que l’any anterior, a través dels serveis d’acollida i informació en les
Càritas Parroquials i en Càritas Diocesana, es va atendre un total de 41.059
persones, un 8% més que el 2007. La major part d’estes persones (un 86%) eren
immigrants i, en un percentatge alt, dones (65%).
Este any, Càritas Diocesana, fent-se eco dels resultats del VI Informe FOESSA,
confirma la situació de major vulnerabilitat de tres col·lectius, que respon una altra
vegada al perfil de persones ateses en la nostra Diòcesi: dones, immigrants i menors.
A la Comunitat Valenciana són 156.000 persones (el 36% de la població), les que
sobreviuen amb menys de 8,5 euros diaris, és a dir, en condicions de pobresa
extrema.
Es va insistir en la necessitat que es renove l’esforç en matèria de protecció,
formació i treball, de manera que la situació econòmica especial que travessem no
servisca per a reduir el recolzament als més desvalguts i vulnerables de la nostra
societat, alhora que es reclamarà a les Administracions públiques més empenta per
dotar de finançament la llei de Dependència o fer eficaç la Renda Garantida de
Ciutadania que contempla el nostre Estatut d’Autonomia.
També destacaren la col·laboració de 3.309 voluntaris, el que suposa un total del
91% dels recursos humans que treballen en la Institució, de la mateixa manera que
els 3.489.575 euros que disposà l’entitat, sent el 46% donatius de col·laboradors.

Pla d’acció de Càritas contra la crisi
Càritas ha posat en marxa un Pla d’Acció contra la crisi per a donar una resposta de
“mínims” a les necessitats detectades a través dels Serveis d’Acollida de tota la
Confederació. S’insisteix, en este sentit, en la disposició a complementar però mai a
substituir l’acció de l’Estat en el terreny dels serveis públics.
Els eixos d’este pla s’adreçaran a promoure l’exercici dels seus drets com a ciutadans de
les persones més vulnerables que acudeixen a Càritas, a oferir-los ajudes de suport bàsic
per a garantir les seues necessitats de supervivència, a proporcionar recolzaments per a
evitar la pèrdua de la vivenda, a articular un repertori d’accions de formació
professional i de foment de l’ocupació; i a oferir recolzament a la garantia de rendes
mínimes.
Càritas estima que els recursos extraordinaris que necessitarà en 2009 per a afrontar les
activitats recollides en este Pla d’Acció estaran al voltant d’uns 40 milions d’euros.
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Càritas Bangladesh llança un pla urgent per ajudar 75.000 damnificats pel cicló Aila
Càritas Bangladesh ha llançat una crida urgent a la xarxa internacional de Càritas per a sol·licitar
recolzament al pla d’ajuda als damnificats pel cicló “Aila”, que el passat 26 de maig assotà la
costa sud-oest del país, i va deixar al seu darrere un saldo de desenes de víctimes mortals, cents
de desapareguts i milers de damnificats.
En las hores immediatament posteriors al desastre, la Càritas local va activar un operatiu de
resposta a l’emergència, per a la qual cosa va mobilitzar fons d’urgència procedents de la
campanya de solidaritat realitzada durant la Quaresma per tal d’adquirir aliments bàsics en les
oficines de Càritas a Khulna i Barisal. Esta ajuda s’ha estat distribuint entre les persones que han
buscat abric en la xarxa de refugis anticicló habilitats en les zones de risc dins d’un ambiciós pla
de prevenció de desastres impulsat per la xarxa Càritas i el Govern local en Bangladesh en els
últims anys.
Una vegada avaluades les prioritats més urgents, Càritas Bangladesh ha posat a punt un pla de
resposta a l’emergència per a una població de 15.000 famílies (unes 75.000 persones), per valor
d’1,5 milions d’euros. El pla contempla sengles programes de distribució d’aliments, aigua
potable i material d’abric, així com reconstrucció de vivendes.

Una vida entregada
Vicente Ferrer
Barcelona 1920-India 2009
Se l’ha considerat una de las persones més
actives en l’ajuda, la solidaritat i la
cooperació amb els desfavorits dels països en
vies de desenvolupament. Ha realitzat la seua
activitat principalment a l’Índia, on va
arribar el 1952 com a missioner jesuïta. El
1970 abandonà la Companyia de Jesús.
Després de casar-se amb la periodista
anglesa Anne Perry, va fundar l’organització
Rural Development Trust (RDT, Fons de
Desenvolupament Rural). Des del principi de
la seua labor va despertar grans simpaties
entre els camperols indis, però no entre les
classes dirigents, econòmiques i polítiques,
que veien una amenaça en la seua labor.
Tanmateix, va poder seguir endavant amb els
seus projectes gràcies al recolzament
d’Indira Gandhi, que sempre reconegué la
seua tasca. Des del 1996 compta amb
fundació pròpia, la Fundació Vicente Ferrer,
a través de la qual organitza tota la seua
activitat. El seu funeral fou el reconeixement
oficial de la seua labor i, en especial, l’estima
per part d’aquells a qui va dedicar la seua
vida i els seus somnis.

www.caritasvalencia.org
cooperac_cdval@terra.es
96 3919205

PPPara leer ….…
Detrás de los ojos
Graciela Fainstein
El 1976, a Buenos Aires, Graciela va ser
segrestada, junt amb Dani, el seu nóvio i
la seua amiga Pupi, per les forces militars
de
la
dictadura.
No escriu una novel·la sobre la tortura de
la dictadura. El seu relat és l’experiència
de qui lluita per sobreposar-se i continuar
vivint després d’haver sigut arrancada de
la realitat dels innocents, però no es
queda en l’experiència personal, desvela
el silenci còmplice, compartit per tota una
societat.
Estem davant d’una novel·la esplèndida,
literària com poques, capaç no només de
transmetre les emocions de la
protagonista, sinó de donar-nos elements
perquè establim les pròpies lleis generals.
“Tinc molt clar que cap acció bona es perd en este món.
En algun lloc romandrà per sempre”.
Vicente Ferrer.
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