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7 i 8 de Juny.
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28 de Juny.

I Festival Ferres Danza
Sala Multifuncional des Mercadal.
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sense reserves

Viu amb senzillesa un altre model de convivència
La Campanya de Caritat 2013 es
basa fonamentalment en dos pilars.
D’una banda en l’aprofundiment
de la recerca de la SENZILLESA
com a manera de viure i com a
mitjà imprescindible perquè altres
tinguin una opció a una vida digna, senzillament digna. Amb això
es posa en qüestió el model de
societat en què vivim i ens sentim
interpel·lats a prendre consciència
i compromís amb la realitat i amb
el temps històric que ens toca viure. D’altra banda, la senzillesa es
concreta en aquesta campanya de
Caritat en una invitació a la reflexió sobre una ALTRA MANERA DE
CONVIVÈNCIA que ha de combinar transformacions tant personals
com socials.

Davant la profunda crisi a què estem sotmesos i davant la desorientació per a la seva solució, davant
la creixent instauració i cronificació
de la pobresa i la desigualtat social, hem d’introduir en els nostres hàbits de vida i convivència, modificacions que permetin, des de la perspectiva de la senzillesa, obrir camins
d’esperança i d’il·lusió. Han de ser vertaderes modificacions significatives, basades en
noves maneres de relacionar-nos, de ser, de comunicar-nos, d’utilitzar els recursos naturals, de desprendre’ns dels superflu, d’educar, de solidaritzar-nos, d’estimar, d’estimar-nos.
Aquest canvi de convivència i d’ordenació de la vida des de la senzillesa, per descomptat, afecta totes les institucions, inclosa l’Església. La nostra vida cristiana, la vida de les
nostres comunitats, l’Església com a institució, estan cridades també a una profunda
revisió i a ser referents, per mandat evangèlic, d’aquesta nova vida. Avui com sempre i
més que mai es fan més patents aquelles paraules de Jesús als seus: “sou la sal de la
terra, la llum del món” (Mt 5, 13-16). Se’ns requereix que donem testimoni de Jesús, que
corregim les desigualtats, que infonguem esperança en la consecució d’un món més just
i equitatiu.
Per això cal donar passos decidits, prendre un paper actiu, participatiu i sentir-nos protagonistes en el procés de fer comunitat, d’enfortir els teixits socials. La crisi està tenyint perillosament de desencís, pessimisme i de vegades de resignació. No és aliè
a això la tàctica de la utilització de la por: no hi ha més remei que prendre aquestes
dures mesures, no hi ha altra alternativa. Es pretén cada vegada més reduir els espais
de participació, s’amaguen o es falsegen programes i mesures i, el que és més greu,
s’atempta greument contra la convivència democràtica en saltar aquesta pels aires amb
l’incompliment de programes electorals i furtar d’aquest manera a la ciutadania el seu
protagonisme i la seva capacitat de decisió.
Efectivament, hem de sortir dels nostres aïllaments i de les nostres pors, hem de ser
capaços d’elaborar, de crear temps d’escolta, d’acollida, de diàleg. Hem de construir
solidaritat i comunió enteses com la capacitat que tenim de sentir i vibrar amb l’altre, des
de la igualtat i dignitat comunes que ens identifica com a éssers humans.

Full informatiu de Càritas Diocesana de Menorca
DL: ME 282/2013

Campanya Institucional

Cercle del silenci - Salvem l’hospitalitat
El passat 18 d’abril, Càritas va realitzar
el primer “Cercle del Silenci” a Menorca;
un gest pacífic de denuncia davant la
vulneració creixent dels drets
humans de les persones.
Pretén ajudar a prendre
consciència sobre la
situació d’extrema injustícia que moltes
persones pateixen,
mitjançant una acció accessible i
oberta a tothom a la
cultura de la no violència i de la pau, en
una actitud de respecte enfront al que sofreix,
i amb l’objectiu de minar
el recolzament que les lleis
injustes puguin tenir en les persones.
El motiu de l’acte era manifestar el nostre rebuig a l’avantprojecte del codi penal
presentada pel Ministeri de Justícia. En
concret, a l’article 318 bis en què s’obre
la porta a penalitzar fins a dos anys de
presó a qui ajudi a romandre o transitar
el nostre país a un estranger en situació
irregular, encara que sigui per raons de la
més elemental hospitalitat. La redacció de

càritas actua

l’articulat, segons les entitats adherides a
la campanya Salvem l’hospitalitat, és molt
confusa, atès que iguala conductes il·
lícites i immorals com el tràfic
il·legal d’éssers humans i
els abusos sobre les persones migrants amb
l’ajuda per raons humanitàries de solidaritat, hospitalitat i assistència a aquelles
persones que transiten “sense papers”
per Espanya i que
pateixen situacions
de gran vulnerabilitat.
Més enllà de la valoració
jurídica d’aquesta reforma,
hem volgut expressar la nostra
greu preocupació per la tendència que
estan prenent les polítiques migratòries
al nostre país. L’assistència humanitària
i la solidaritat no poden ser penalitzades
en cap cas quan són mogudes per sentiments d’hospitalitat i altruisme.
Equip Sensibilització
Càritas Diocesana de Menorca

Cursos i tallers a Càritas
Menorca

Les accions formatives i les accions per a
l’ocupació com a resposta als efectes socials de la crisi adreçades a les persones
més vulnerables, són un dels eixos bàsics
per Càritas Menorca.
Així, dins del Programa de Formació i Integració, s’han posat en marxa dos cursos
de formació específica sobre horticultura
ecològica i nous tallers de formació bàsica.
Aquestes accions s’entenen com a una
possibilitat de formació i ocupació específica. Els participants als cursos
d’horticultura aprenen les tasques bàsiques de producció i cultiu d’agricultura
ecològica i aspectes relacionats amb
la fructicultura i el viverisme. També
s’imparteixen mòduls de formació complementària en tècniques de recerca de feina,
habilitats socials i llengua.
Per altra banda, durant el primer trimestre
de 2013 també s’han iniciat nous tallers
(castellà, català, anglès, informàtica, cuina...) que tenen com objectiu la integració
de les persones nouvingudes, potenciant
actituds d’inclusió que facilitin la immersió
social i millorin el seu procés d’integració.
El programa de Formació i Integració de
Càritas Diocesana de Menorca es desenvolupa amb el cofinançament del Fons Social Europeu, l’IRPF, el Govern Balear i el
Grup d’Acció Local LEADER.

al teu abast
Esperança per Palestina

Servei d’orientació social i laboral
Càritas Diocesana de Menorca

gent de càritas
Festa de voluntariat 2013

Càritas Diocesana de Menorca va organitzar una festa el passat
dissabte 13 d’abril en el Recinte Firal des Mercadal, on es van
reunir més de 165 voluntaris. Aquesta trobada festiva, que repetim cada any, té una fita molt especial: agrair a totes les persones
compromeses amb Càritas la
seva donació generosa i el seu
servei solidari en algun projecte de l’entitat i/o en el grup de
Càritas de la seva parròquia,
aportant coneixement, experiència i vocació.
La festa va començar amb una
pregària conduïda per Monsenyor Salvador Jiménez i el
delegat episcopal de Càritas
Menorca, Rafel Portella, i va
continuar amb la presentació sobre el projecte d’implantació social que s’està impulsant.
Immediatament després van començar les actuacions lúdiques
on vam gaudir d’una estona ben agradable i alegre: la repre-

sentació teatral a càrrec d’en Miquel Fullana, director del grup
teatral “D9 Don Bosco” acompanyat de dos joves i prometedors
actors, una desfilada de roba de segona mà on les models eren
les pròpies voluntàries, un dinar de paella i dolços elaborats amb
productes de Comerç Just.
I, per acabar, una sobretaula de cançons menorquines
animada per na Lina Camps.
Agraïm a tots els que vareu
fer possible aquesta festa per
ajudar a valorar una tasca,
moltes vegades poc visible.
Va ser un dia de compartir tot
allò que lliga amb el voluntariat a Càritas, la fraternitat i
l’amor.
Equip Sensibilització
Càritas Diocesana de Menorca

Emplena la butlleta. Retalla per la línia de punts. Posa-la dins d’un sobre i diposita-la a la bústia de correus, o bé deixa-la als nostres establiments: Mestrals, botigues o oficines.

donem veu

Entrevista a Silverio

Càritas ha organitzat un curs d’agricultura ecològica, per donar eines als joves que no
tenen feina perquè tinguin una oportunitat d’aprendre noves tècniques de treballar la
terra i puguin tenir un projecte de futur que asseguri unes condicions dignes.
La persona que voluntàriament imparteix el curs es en Laurentino Silverio, que va néixer
a Cuba i és Enginyer Agrònom.
Ens hem trobat amb ell i li hem fet unes preguntes, perquè ens expliqui un poc com es
sent fent aquest treball i en què consisteix la seva tasca.
Hola Silverio, ¿Cuantos años hace que estás en España?
Desde el año 2006, hace ya 7 años.
Tú, desde el año pasado, eres voluntario en Cáritas y has pasado por diversos proyectos, ¿qué te motivo hacerte voluntario?
En primer lugar para no estar inactivo, pero principalmente para aportar algo de mi tiempo y de mis capacidades a la sociedad.
Ens explica que en la seva Cuba natal està institucionalitzat que les empreses, que són
de l’Estat i que en moments determinats necessiten ajudes puntuals i no és suficient
amb el treball dels seus empleats, facin una crida general a la població, que presta la
seva ajuda voluntàriament davant aquestes demandes pel bé de la societat. Les persones que acudeixen a aquesta crida, són persones amb feina o sense feina. Per a ell, que
ho ha viscut des de petit, aquestes accions són habituals.
¿En qué consiste tu trabajo voluntario en Cáritas?
Enseñar a los chavales nuevas formas de cultivar como es la agricultura ecológica, pero
sin abandonar las tradiciones que hay en Menorca.
¿Qué satisfacción encuentras en este trabajo?
La satisfacción de trabajar la tierra que es lo que me gusta y al mismo tiempo poder
enseñar a estos jóvenes una nueva alternativa de trabajo.

Li donem les gràcies, per compartir amb noltros la seva experiència de donació als
altres.
Equip Sensibilització
Càritas Diocesana de Menorca

Aquí i ara

tú comptes

Estem vivint moments molt difícils que, d’una manera o altre, ens colpegen a tots. Però sempre hi ha qui pateix les conseqüències d’una forma més insidiosa, quedant-se al marge de la societat i en els llindars de la pobresa.
És la nostra raó de ser estar al costat dels més desfavorits i per aquest motiu necessitem de la teva ajuda solidaria.
Càritas Diocesana de Menorca impulsa un projecte de captació de socis i donants (implantació social), perquè més que
mai rebem la crida dels darrers, perquè tots sols no podem.
Volem fer una crida a la societat menorquina, civil, cristiana, empresarial i individual, per tal que s’impliqui en un objectiu
que és el de tots: millorar la qualitat de vida dels que menys tenen, compartint els nostres béns, fent així de la nostra,
una societat més justa i digna.
Hi ha dues formes de col·laborar amb nosaltres: fen-te soci de Càritas, fent una aportació periòdica, omplint la butlleta
adjunta a aquest full informatiu, o bé fent donatius de caràcter puntual als núm. de compte següents:
Caixa de Pensions “La Caixa”:
Sa Nostra, Caixa de Balears:
Colonya, Caixa Pollensa:		
Col·labora amb Càritas i Ajuda’ns a Ajudar. Sense tu no podem!
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Serveis Generals
Càritas Diocesana de Menorca

