PARAULES DEL BISBE

DON GRÀCIES PER VOSALTRES
Un any més presentam la memòria de les activitats de Càritas a la Diòcesi de Menorca. En aquest
informe es contenen nombroses xifres que pretenen sensibilitzar la nostra societat sobre la realitat
de la pobresa i la necessitat de créixer en solidaritat. Darrere de cada un d’aquests números es troba
una persona o potser una família sencera que no ha trobat oportunitats per a subsistir i que ha quedat arraconada en els marges de la societat. Les xifres parlen també de moltes persones -tant tècnics
com voluntaris- que dediquen els seus coneixements i el seu temps a l’atenció dels més vulnerables.
Estic convençut que no podrem considerar-nos una societat avançada mentre que hi hagi persones
que són “descartades”, que són excloses de la societat com si fossin “sobrants” o material de rebuig
(Cf. EG 53). Progressarem de veritat quan escoltem el clam dels petits, dels més febles i, deixant de
banda tot egoisme i afany de poder, tinguem com a prioritat la seva atenció.
La nostra fe en Jesucrist ens compromet, a més, a reconèixer el seu rostre en el pobre, l’estranger, la
dona maltractada, l’infant exclòs i, en tots aquells que Ell anomenava “els petits” (Mt 10, 42; 11, 25;
18 , 14; 25, 40). La veritat del nostre amor a Jesús es comprova precisament en l’amor a tots ells, en
el servei que els oferim i la cura que posam en ells.
En aquest camí és molt important la tasca que realitza Càritas tant en l’àmbit diocesà com a les
parròquies. Amb l’esforç de tots, Càritas porta a terme programes de sensibilització i formació, d’inclusió i inserció laboral, d’economia social i medi ambient i de cooperació internacional. Càritas és
expressió del nostre desig de créixer com a església samaritana, que està a prop de tots els que pateixen. Per això, tots hem de recolzar la seva tasca, cadascú en la mesura de les nostres possibilitats,
bé realitzant un servei com a voluntaris o bé sent generosos amb les seves iniciatives.
En presentar aquesta memòria sent una immensa gratitud per totes les persones que fan possible
aquest servei de la caritat en l’Església de Menorca. Amb Sant Pau puc dir: conec la vostra fe i el vostre amor i, per això, “no deix de donar gràcies per vosaltres, recordant-vos en les meves pregàries”
(Ef 1, 16).
Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

PERSONES

Perfil predominant: dones, entre 45
i 64 anys, soles o amb parella i fills,
de nacionalitat Espanyola o Llatinoamericana.
Segueix la tendència dels darrers
anys, amb una atenció més intensa
i que s’allarga en el temps.
El 45% fa tres o més anys que està
rebent ajuda de Càritas.
L’accés a l’habitatge i la inserció laboral són les dificultats socials més
freqüents en les persones que atenem.

1.407 PERSONES ATESES
2.562 PERSONES BENEFICIÀRIES

PROGRAMES

Hem posat en marxa a Ciutadella
el projecte Es Barracó Paidós:
servei d’atenció integral a famílies
i infants en risc d’exclusió social.

PARTICIPANTS PER PROJECTES
· Acollida i assistència
Acció de Base (acollida i atenció primària)
Acció de Base Parroquial (pobles)
Acollida Inicial
Acompanyament en Drets Socials
Tallers d’Integració

1.401
340
476
251
51

· Habitatge social
Pisos socials
Casa per temporers de Càritas Parroquial de Ferreries

37
15

· Economia social i ocupació
Servei d’orientació social i laboral i Intermediació
Taller prelaboral Mestral i Arbres d’Algendar
Tallers i cursos de formació
Empresa Mestral Inserció i Medi Ambient

926
92
75
35

· Infància, menors i família
Reforç escolar
Centres Oberts Es Barracó i Sant Francesc
Es Barracó-Paidós

· Reclusos i exreclusos
Unitat Dependent Epikeia
Treballs en benefici a la comunitat

78
88
19

9
10

257 PERSONES VOLUNTÀRIES
47 NOVES INCORPORACIONS

VOLUNTARIAT

El perfil predominant dels voluntaris són dones d’entre 66 i 75 anys
que participen a les botigues Mestral i al servei d’aliments de les parròquies.

VOLUNTARIS PER PROJECTES
Botiga Mestral
Acollida i assistència (parroquial)
Reforç Escolar
Taller de bosses
Residència gent gran
Cursos de formació orientació laboral
Taller Mestral
Centres Oberts
S’Altra senalla (Alaior)
Primeres Acollides
Mà a Mà (Alaior)
Arbres d’Algendar
Visites a malalts
Campanyes solidàries
Pis temporers (Ferreries)

83
69
39
31
23
23
16
16
8
7
6
5
3
2
2

Durant els mesos de juliol i agost
vam organitzar l’Estiu Solidari. Hi
van participar 18 joves de l’illa i
molts d’ells encara fan un servei de
voluntariat.

Hem fet 40 xerrades formatives:
34 de Salut Jove (CIME) amb 648
assistents i 6 d’Educació en valors
amb 114 participants.

ECONOMIA
SOLIDÀRIA

PARTICIPANTS PER PROJECTE

A l’abril vam inaugurar l’adequació
de les naus de l’antiga botiga de segona mà i magatzem de Càritas a
Maó, de la carretera de l’aeroport.
Aquestes instal·lacions són la seu
de l’empresa Mestral Inserció i
Medi Ambient.

VENDES BOTIGUES SOLIDÀRIES

Mestral Inserció i Medi Ambient ha
assumit la gestió del Taller de Roba.
La nau també s’ha adaptat a les
normatives europees per la gestió
i tractament dels Residus d’Aparells
Elèctrics i Electrònics (RAEE).

Del total d’entrades de materials
s’han reutilitzat el 30,38%, allargant la vida útil mitjançant la seva
comercialització. La resta s’ha reciclat. Només un 6 % de tot el que
recollim es trasllada a rebuig.

RESIDUS
Mobles
Roba
RAEE
Total

ROBA
MOBLES
MOBLES RESTAURATS
DIVERSOS/ESTRIS
ELECTRODOMÈSTICS
LLIBRES, DISCS I DVD
PORTS
ARBRES D’ALGENDAR
COMERÇ JUST

231.960,16 €
109.876,60 €
33.527,62 €
119.269,13 €
8.063,62 €
16.133,87 €
5.784,74 €
3.164,00 €
51.103,15 €

TOTAL

578.882,88 €

QUILOGRAMS
221.803
318.138
1.189.123
1.729.060

REUTILITZACiÓ
79,44 %
11,70 %
0,00 %
30,38 %

RECICLATGE
3,86 %
88,14 %
98,87 %
63,62 %

REBUIG
16,70 %
0,16 %
1,13 %
6,00 %

COOPERACIÓ
FRATERNA

Mitjançant Iniciativa per la Pau hem impulsat el
camp de treball d’estiu a Terra Santa on hi ha
participat un jove de Menorca.

PROJECTES
· Promoció l’accés a la salut
Pais: Líban
Soci local: Càritas Líban
Finançador: CAIB
Import: 120.000 €

· La Casa Violeta (prevenció matrimoni infantil)
Pais: Líban
Soci local: CSS
Finançador: Fons Menorquí de Cooperació
Import: 70.000 €

EMERGÈNCIES
· Emergència cicló “Idai” - Moçambic
· Emergència èvola - Congo

· Un raig de vida
Pais: Líban
Finançador: Donatius parròquies
Import: 6.000 €
174 dones embarassades ateses
44 intervencions amb nadons

Al novembre la Fundació Foessa va
presentar l’informe 2018 a Menorca.

SENSIBILITZACIÓ

COMUNICACIÓ

PRESÈNCIA ALS MITJANS

XARXES - SEGUIDORS
Càritas

Mestral

+8%

+6%

+4,6 %

+18%

4.500 visites a la web de Càritas, la major
part venen rebotades de Facebook i un 87%
son nous usuaris.
Hem participat a les Campanyes Confederals:
“Ningú sense llar”, “El teu compromís millora el món” (Caritat),
“Millor2” (Declaració de la renda),“Tots tenim un àngel” (Nadal),
“Cal estar aprop per veure-ho tot” (Cooperació Internacional).

RECURSOS ECONÒMICS

COL·LABORA
· Colonya
· CaixaBank
· Bankia
· Bizum

ES05 2556 0012 2710 0338 1611
ES70 2100 0055 5101 0368 0278
ES52 2038 3298 1060 0011 1916
00074
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