COMUNICAT DE CÀRITAS AMB MOTIU DEL CORPUS I DIA DE LA CARITAT 2016
Cada any, Càritas diocesana ve donant el resum o memòria anual del treball realitzat a l'assemblea diocesana que és qui
l'ha d'aprovar. Igual que l’any passat, enguany volem tornar a presentar als Mitjans de Comunicació Social la tasca de
Càritas Diocesana del passat 2015, com a signe d'agraïment a tots els qui fan possible aquest treball d'Església i com a
element de sensibilització i denuncia social.
Càritas Diocesana de Tortosa està constituïda per les 33 Càritas existents al Bisbat de Tortosa. Totes elles, s’agrupen en sis
Càritas Arxiprestals que actuen d’espai de trobada, formació i coordinació de les Càritas d’aquella zona.
En la 54ª Assemblea celebrada el passat dissabte dia 21 de maig, es van aprovar per unanimitat les Memòries d’Activitats i
Economia del 2015 i els objectius per al proper curs 2016-17.
Càritas durant aquest any 2015 ha estat al costat de 11.222 persones – 3.722 famílies i ha destinat 1.917.310 € en l’acció
d’ajuda i acompanyament.
Càritas vol ser instrument de sensibilització i denuncia de les injustícies i per això alertar de que:
-

La invisibilitat dels més pobres es troba en augment: Tot i que la pobresa ha començat a baixar, ho ha fet de forma
molt limitada, ja que segons les dades més recents, la taxa de pobresa ha baixat del 22,2% el 2014 al 22,1% el 2015; A
més, s'ha produït un increment en la taxa de treballadors pobres, passant del 14,2% (any anterior) al 14,8%.

-

Les persones i famílies que acudeixen a Càritas es troben en la seva majoria en l'espai d'exclusió més severa. Un dels
indicadors seria que una llar d'una persona visqui amb menys de 332 € al mes i una llar de 2 adults i dos menors disposi
de menys de 697 € al mes. Però també hi ha un grup rellevant que acudeix a nosaltres per l'aparició d'un problema
puntual a causa de un procés de precarització:

-

Urgeix la necessitat de crear polítiques públiques que frenin la transmissió intergeneracional de la pobresa. 8 de
cada 10 persones que vivien en greus dificultats econòmiques en la seva infància i adolescència, l’estant tornant a patir
ara durant la seva edat adulta.
Per això es proposem 5 aspectes que haurien de prioritzar les polítiques públiques en aquesta matèria:
1.

La inversió en educació hauria de ser una de les prioritats de l’estat del benestar.

2.

Que es garanteixi un sistema de salut pública universal d’accés gratuït per totes les persones que resideixen al
territori, independentment de la seva situació administrativa i contributiva.

3.

La inversió en polítiques socials i redistributives que aconsegueixin la reducció de les desigualtats actuals per tal
de prevenir les desigualtats futures.

4.

Una política de vivenda i urbanisme que es converteixi en eina contra la transmissió de situacions de
vulnerabilitat. La vivenda conforma la base mínima de seguretat que necessita qualsevol família.

5.

Garantir els recursos suficients a les famílies a través d’un sistema de beneficis universal que a més disposi d’un
sistema de beneficis específics per compensar situacions extremes de desigualtat.

Càritas també vol reivindicar la família, la societat civil i la participació com a fortaleses i elements determinants per al
procés de regeneració i superació de les actuals injustícies. No podem deixar de nomenar a tantes persones germanes
nostres que durant aquest l’any 2015 han sofert greus crisis humanitaris: Nepal, Refugiats i ara Equador per nomenar-ne
algunes. Càritas està al seu costat contribuint a pal·liar el seu sofriment. Per això volem seguir llençant un missatge
d’esperança i , tal com ens recorda la Campanya Institucional de Càritas 2016 titulada “Què fas amb el teu germà?”, dir que
tots som guardians de la veritat, de la llibertat, de la justícia i de l’amor.
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