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EL NOSTRE COMPROMÍS ÉS IMPORTANT
Un any més, diferents entitats, associacions i persones particulars, s’uniran a la celebració de la Setmana contra
la Pobresa en tot el món. A Espanya es farà a través de la Campanya Pobresa Zero en les plataformes autonòmiques de la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament.
Durant tota la setmana, del 13 al 17 d’octubre, es proposaran activitats que es relacionen amb els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), d’on cal destacar especialment el dia Mundial de l’Alimentació, 16
d’octubre, i el dia Internacional contra la Fam i la Pobresa, el 17 d’octubre. En eixe cap de setmana, (el dia 16,
divendres, a Madrid), es convoca especialment la Marxa contra la Pobresa en diverses ciutats espanyoles, on es
demanarà als polítics i líders socials que impulsen el compliment dels ODM, que es va prometre des del 2000 i
que corre el risc que es retalle en temps de crisi.
El context en què ens trobem és més greu que el de l’any passat, en el nord i en el sud, però si la crisi és global,
també han de ser-ho la justícia i la caritat. Per això, vos recordem que este dia és un dels pocs moments on
junts podem exigir pacíficament que la pobresa és intolerable en ple segle XXI. Un exemple és que a Europa el
rescat bancari ha costat 3,77 billones d’euros, -en el nostre país, 30.000 milions-, mentres la xifra de persones que pateixen fam ha pujat a 1.020 milions a dia de hui (font FAO, a 17 de setembre), si bé el planeta produeix aliments
per a donar de menjar al doble de la població mundial actual. Per a qualsevol activitat de sensibilització i informació, es disposarà de materials de la campanya POBRESA ZERO en format electrònic (fullets, xapes, adhesius, camisetes, quadernets i/o vídeos de sensibilització), que estaran disponibles en les seus autonòmiques de les Coordinadores.

LA PARTICIPACIÓ DES DE LA RESPONSABILITAT
Càritas Diocesana de València vol fer una crida a voluntaris, treballadors, destinataris dels seus projectes i públic
en general, perquè participen activament en els actes que s’organitzen des de la Plataforma Pobresa Zero, que tindrà com acte central la mobilització del pròxim 17 d’octubre a València, des de la Plaça d’Alfons el Magnànim
(Parterre) a les 18 hores.
Unes altres accions que es duran a terme seran:
⇒«Rebel-arte contra la pobresa», acte per a xiquets en la Plaça de la Verge a les 11.30 hores el 3 d’octubre.
⇒Bicicletada, en el parc de Gulliver a les 17.00 hores el
16 d’octubre.
⇒Vigília d’oració, en l’església del Salvador de València a
les 20.00 hores el 16 d’octubre.
Tenim la responsabilitat d’exigir un món més just i per a això tenim la possibilitat de preparar gestos senzills i activitats en les
nostres parròquies i pobles. Hem de pensar que són molts milions de persones les que viuen en crisi permanent.
Des del Programa de Cooperació Internacional estem a la vostra disposició.
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CÀRITAS DE BURKINA FASO
ACTIVA UN PLA D’AJUDA PER A 40.000 DAMNIFICATS PER LES INUNDACIONS

La Càritas de Burkina Faso (OCADES) ha posat en marxa un pla de resposta urgent per a afrontar les necessitats bàsiques d’una població de 40.000 damnificats per les greus inundacions que assolaren en els primers dies
de setembre diverses regions d’este país després de les pluges que es registraren en tot el Sahel i, especialment,
en les àrees d’Uagadugu, la capital, i de las ciutats de Manga i Kaya. Els danys materials han sigut quantiosos i el nombre d’afectats arriba a més de 160.000.
Amb la finalitat d’articular una resposta immediata a les necessitats més urgents dels damnificats, OCADES ha
llançat una petició urgent a la xarxa internacional de Càritas per valor de 522.000 euros per a finançar un pla
d’ajuda de primera necessitat durant els pròxims tres mesos. Les labors d’auxili de Càritas començaren a organitzar-se en les hores immediatament posteriors a les pluges torrencials, en col·laboració amb el Departament
Governamental d’Intervenció en l’Emergència, i el recolzament dels voluntaris i del personal tècnic de la Càritas local.
Entre els objectius prioritaris identificats per Càritas Burkina Faso en el pla d’emergència, figuren la distribució
de menjar i productes no peribles de primera necessitat, el subministrament d’aigua potable i de productes
d’higiene, i l’assistència mèdica als damnificats.
Càritas Espanyola ha enviat una partida de 100.000 euros, procedents dels seus fons especials d’emergència,
per a respondre a la petició d’ajuda llançada per la Càritas de Burkina Faso.

Una vida entregada ….…

Per a llegir ….…

“Abbé Pierre” (1912-2007)

¿De qué se alimenta el hambre?

Sacerdot francés que consagrà totes les seues energies al
servei dels més pobres, fundador de les Comunitats
d’Emaús. Als 18 anys entrà en l’orde dels caputxins. Ordenat sacerdot, la fragilitat de la seua salut el va obligar a entrar en el clero secular. Durant el temps que va
ser vicari de la catedral de Grenoble, arriscà la seua
vida ajudant a travessar la frontera a desenes de jueus, i va prendre part activa en l’organització de
grups de resistència contra els alemanys. Acabada la
guerra, fou elegit diputat, (1945-1951), en les files del
Moviment Republicà Popular, però no es va limitar a acceptar el programa del partit, sinó que va preferir ancorar-se en l’Evangeli. Va presentar un projecte
d’objecció de consciència, i es va adherir al Moviment Federalista Mundial. El 1949, el van cridar per
atendre un assassí que intentava suïcidar-se. Aconseguí
salvar-lo amb este raonament: «No tinc res a donar-te.
Com que vols morir, no tens res a perdre. Així doncs,
presta’m la teua ajuda per ajudar els altres». L’home es va
convertir en el primer germà de les Comunitats. Són grups
que proporcionen els pobres "una raó per a viure".

Per a reflexionar

S. Hauenstein, S. Hadley, B. Cichon
La crisi no ha acabat. Els preus locals dels aliments han seguit augmentant en la majoria dels països
vulnerables, i així han posat a
milions de persones en situació
de risc. Mentres que les llars espanyoles s’estrenyen el cinturó, milions de famílies africanas s’estrenyen
el ventre. Si bé encara no podem
parlar d’un clar increment global de la desnutrició
aguda, els qui dediquen el 75% dels seus ingressos a
comprar aliments, només compten amb solucions extremes: reduir el nombre de racions d’aliments, endeutar-se, vendre els seus béns o emigrar. Açò comportarà conseqüències sobre l’estat nutricional i la salut de milions de persones si no s’actua a temps. Es
necessiten urgentment recursos i voluntat per a traduir
la política mundial en respostes eficaces.

«Vos assegure que el que no féreu a un d’estos menuts no m’ho féreu a mi» (Mt. 25, 45)

Web: www.caritasvalencia.org

Correu-e: cooperac_cdval@terra.es

Tel.: 96 391 92 05
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