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PRESENTACIÓ
Tota organització, tot bisbat, i Càritas dins d’ell, ha de tenir un Pla amb unes prioritats i uns
mitjans pràctics si vol ser eficaç, després d’haver analitzat la realitat. Ha d’actuar avui i
preveure cap on orientarà la seva acció demà.
Aquest Pla Diocesà 2017/2020, presentat a l’Assemblea Diocesana del juny del 2016 i aprovat en la seva redacció final al Consell del 26 de novembre s’ha posat a caminar. Com els
altres que l’han precedit, pretén assenyalar les prioritats d’actuació de Càritas en tota la diòcesi. Ens presenta amb una breu explicació les línies mare, els objectius i els mitjans que
hauríem de tenir en compte tots els equips de Càritas.
El Pla consta de quatre prioritats, línies d’actuació que cada grup i voluntari hauria de tenir
presents, i fer-les lligar amb el treball que tenim entre mans a cada lloc. Això ens permetrà de
tenir una mateixa línia a tota la diòcesi, i a ser fidels a cada parròquia o poble.
Un Pla mira cap enfora i cap endins. Cap enfora per poder encertar el servei en un moment
greu de necessitats; cap endins per ser fidels a la nostra identitat i tenir cura de les persones
que hi treballem.
Aquest Pla és una bona ocasió per cada equip per a replantejar-se quines són les seves prioritats, objectius i terminis.
Cal ser fidels als viaranys traçats per l’Assemblea i el Consell, camins centrals ara i sempre
a Càritas: l’acolliment i acompanyament, la formació permanent, l’espiritualitat que ho fonamenta tot i les accions que ajuden a créixer o apoderament.
- El Pla hauria de ser treballat en aquests diferents nivells: a Càritas Diocesana, a les tres
grans arxiprestals, als arxiprestats i a les Càritas parroquials i interparroquials, tant les persones voluntàries d’aquests llocs com el personal tècnic. En el mateix pla ja s'indiquen els
mitjans/accions possibles. Cadascú en prendrà les més adients a cada situació o bé n'escriurà
de nous.
- Des de Càritas Diocesana es formularà una proposta inicial per veure quins fets o actituds
grinyolen més en l’acolliment, distingint amb una creu unes quantes afirmacions d’una bateria de constatacions que es presentaran.
- Es dissenyaran unes xerrades de formació a arxiprestats, Càritas parroquials i trobades del
personal tècnic que responguin als elements assenyats que grinyolen.
- En les xerrades es reblaran les diferents actituds l’espiritualitat pròpia de l’evangeli i amb
l’estil d’acolliment del Model d’Acció Social que fonamenta la tasca que es fa.

LES QUATRE PRIORITATS
			

. L’acolliment i l’acompanyament

			. La formació permanent
			. Les accions han d’ajudar a créixer, provocar apoderament,
			no passivitat
		. Cuidar l’espiritualitat i animar la comunitat cristiana cap 		
		
el compromís vers els països més empobrits
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L’acolliment i 		
				l’acompanyament

La porta d’entrada a Càritas és l’acolliment. L’atenció a les persones, sobretot als
més empobrits i no atesos, és l’essència de Càritas. Tal com diu el MAS: “La dignitat
de les persones, en tant que fills i filles de Déu, és el valor que sustenta el nostre
Model d’Acció Social”.
Escoltar l’altre atentament i sense presses, copsar el que ens diu i el que hi ha més
enllà de les seves paraules, mirar tant les possibilitats com les dificultats, això és
acollir-lo.
Un acolliment profund pressuposa l’acompanyament en tot el procés que es genera. Tot projecte que vulgui ajudar a fer créixer vol temps i que s’hi faci costat. Les
persones som éssers complexos, únics i irrepetibles, i volem ser tinguts en compte i
ajudats en tots els aspectes que formen la nostra identitat.
Objectius
• Potenciar de l’acolliment cuidant el saber escoltar abans de cap decisió.
• Acompanyar durant temps del procés que emprèn cadascun dels que ens han visitat.
• Conèixer i potenciar el Model d’Acció Social en els serveis i accions per afinar en
l’acolliment i en l’acompanyament.
Mitjans/accions
• Consolidar i/o establir d’un servei d’acolliment a totes les Càritas, prèvia formació
dels que se n’encarreguin, en estreta relació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament.
• Confeccionar un pla de treball sobre l’acompanyament de les persones ateses.
• Treballar el Model d’Acció Social en els diferents equips de Càritas.
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La formació permanent

La formació permanent és una tasca prioritària a Càritas. “Cal que sapiguem
donar raó de la nostra esperança”, diu la 1a carta de St. Pere. Repensar, fonamentar
tot el que fem és necessari de fer-ho constantment per no rovellar-nos. “Hem de
fer de la reflexió sobre l’acció no una cosa que es fa de tant en tant, sinó una praxi
habitual”, diu el MAS. “
La proposta formativa de Càritas té present: la mirada profunda de Jesús en
l’evangeli, l’anàlisi atenta de la realitat dels empobrits, la lectura creient de la realitat social i eclesial, el desenvolupament de la persona com a centre de la nostra
acció, la relació d’ajuda en clau evangèlica i l’acompanyament de la persona des
d’una perspectiva integral.
La formació parteix de l’experiència de Càritas , com a entitat d’Església, i de l’experiència de la realitat. És una formació que vol ser alliberadora i transformadora.
Objectius
• Programar la formació per a tots les persones voluntàries i contractades que comencen a formar part de Càritas.
• Programar la formació per a totes les persones que fa temps que formen part de
Càritas.
• Conèixer i desenvolupar el Model d’Acció Social i altres documents i reflexions sobre la seva identitat, la missió i visió.
Mitjans/accions
• Trobada de formació a cada CCPP almenys un cop l’any.
• Trobada de formació a cada arxiprestat almenys un cop l’any.
• Participació en les accions formatives d’altres entitats i institucions públiques i privades.
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Les accions han d’ajudar
a créixer, provocar apoderament, no passivitat
“La persona ha de ser el veritable protagonista del seu procés...Hem de partir del
reconeixement de les capacitats i de les possibilitats de totes les persones per
comprometre’s en la millora de la seva situació...La nostra acció ha d’acompanyar
aquest procés de personalització” (MAS).
La persona ha de tenir un paper actiu, participatiu, protagonista en el seu propi
procés personal, ja que tots hem estat creats creadors. Per això nosaltres l’hem
d’ajudar a créixer, a apoderar-se, a no viure en la passivitat.
Els serveis i projectes han de donar respostes globals i integrals, que permetin la
promoció de la persona i la vinculació d’aquesta amb el seu entorn més proper.
Centrar l’interès en la persona implica fer un treball conjunt amb altres entitats i
institucions.
Objectius
• Treballar perquè la persona vegi les pròpies possibilitats.
• Oferir accions i mitjans que els pugui emprendre la persona que ens ha visitat.
• Formar-nos sobre una Càritas no “assistencialista”, sinó educadora del protagonisme.
• Revisar periòdicament el que fem i la relació amb les persones a qui atenem.
Mitjans/accions
• Proposar als qui vénen a Càritas accions de col·laboració a fer.
• Fer participar les persones ajudades en les activitats que es fan.
• Contemplar accions de col·laboració en els plans de treball que fem.
• Informar i compartir experiències amb d’altres Càritas i entitats socials.
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Cuidar l’espiritualitat
i animar la comunitat
cristiana cap el compromís
vers els països més empobrits
Càritas neix de la comunitat de creients en Crist, que organitza el seu amor als
pobres i necessitats. “Els que treballen a Càritas necessiten sobretot la formació
del cor; se’ls ha de guiar cap al trobament de Déu en Crist, que susciti en ells l’amor
i obri el seu esperit a l’altre... La caritat no és una mena d’activitat d’assistència
social, pertany a l’essència de l’Església”( Benet XVI).
És aquest Esperit el que empeny Càritas, és aquesta espiritualitat la que fa viure i
dóna sentit al seu treball. D’aquí que els qui en formen part han de cuidar-la, viurela, celebrar-la, tant a nivell personal com comunitari, tant dins de Càritas com dins
la comunitat parroquial.
Tot i que a Càritas hi poden fer de voluntaris persones d’una altra experiència
creient, la pròpia dels qui en formen part és la mística que es fonamenta en Jesucrist.
Objectius
• Ajudar a posar al centre de Càritas l’espiritualitat que ve de Jesús.
• Fer participar la comunitat parroquial en el que fa Càritas, i participar del que fa la
comunitat parroquial.
• Col·laborar a què tant les persones de Càritas com la comunitat parroquial treballin
alhora l’espiritualitat i l’amor compromès a favor dels empobrits.
• Cuidar i comunicar que pertanyem a la comunitat parroquial.
• Cuidar les persones que provenen d’una altra espiritualitat.
Mitjans/accions
• Oferta de llibres, cursets i pregàries d’ajuda a l’espiritualitat de tots els qui formem
Càritas ...
• Promoció de recessos o vesprades de pregària.
• Procurar tenir un % destinats als països més empobrits.
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