Amb el lema, Càritas, compromís transformador, iniciam un nou curs ple
d’interrogants i preocupacions, encara que també ple d’esperances en un canvi social
que possibiliti a la llarga una societat més justa i inclusiva.
Som conscients que la realitat que vivim està trastocant la nostra forma quotidiana
d’afrontar les coses. Veim, un dia i altre, com la situació de crisi està afectant moltes
persones i famílies, amb un patiment cada vegada més feixuc i engolidor, amb
situacions que es van deteriorant i cronificant amb el pas del temps. Amb algunes
d’elles ja hi estàvem treballant, d’altres s’acosten per primera vegada als nostres
serveis parroquials, diocesans o als diferents projectes per tal de sol·licitar ajuda en
múltiples sentits: econòmica, d’escolta i suport, d’orientació, etc.
Càritas Mallorca, que és expressió de l’acció de la caritat i la justícia de l’Església
Diocesana, es sent compromesa i implicada en un moment com aquest, volent ser
signe i testimoni per a les persones empobrides i en situació d’exclusió d’una realitat
nova i transcendent on tothom hi tengui cabuda, convençuts de la dignitat de la
persona i l’amor de Déu que ens mou i sustenta.
Aquests fets han de ser la base del treball d’aquest nou curs ja que ens veim amb la
necessitat de continuar una reflexió, una vegada celebrats els 50 anys de la nostra
existència i al punt de finalitzar el primer Pla Estratègic de Càritas Mallorca, que
parteixi dels ulls i orelles, mans i cor, dels agents de Càritas, per tal d’augmentar el
nostre compromís transformador amb la realitat més propera.
Es per això que proposam encetar un PROCÉS ASSEMBLEARI que duri el curs
2012-2013 on tots els agents, persones voluntàries, adultes, majors o joves, membres
de comunitats cristianes, preveres, religiosos/ses, personal contractat, subscriptors i
demés persones afins a la nostra entitat, hi aportin la seva veu, els seus pensaments,
sentiments, experiència i també la capacitat d’escolta, per entre tots renovar i
promoure una organització més cohesionada dins la nostra església diocesana.
Aquest procés constarà de tres jornades claus, una per trimestre, i d’un treball
personal i de grups que es farà entre i entre cada una d’aquestes jornades. També
amb una metodologia processual afrontarem aquests tres moments de Veure, Jutjar i
Actuar del mètode de Revisió de Vida fent referència a:
Identitat de Càritas i voluntariat / Veure
Quina espiritualitat per a quina missió / Jutjar

Quina organització de Càritas per un treball més coherent, integrat i
corresponsable / Actuar
Aquest Procés Assembleari de Càritas necessita de la implicació i participació de totes i
tots durant el curs, tant dels Grups d’Acció Social de les parròquies (GAS) com dels
voluntaris de projectes o representants de Càritas a diferents òrgans i institucions.
Només des del treball conjunt i des de la maduració de les propostes i reflexions
sorgides farem una Càritas més sòlida i forta per afrontar els moments durs que ens
toca viure i acompanyar.
Per altra part, de bell nou volem posar la mirada sobre el voluntariat, resituant el seu
paper, animant i acompanyant el seu treball i compromís. En aquesta proposta
comptarem també amb el suport de Sebastián Mora i Vicente Altaba, membres de
l’equip de direcció de Càritas Espanyola.
Vet aquí la proposta concreta del Procés Assembleari de Càritas:
-

Objectiu general: Ressituar el lloc i la feina del voluntariat a Càritas, tant a
nivell eclesial com institucional

-

Objectius específics:
Reflexionar conjuntament, i des dels diferents territoris, sobre el paper i el
protagonisme de les persones voluntàries de Càritas
Animar, mobilitzar i sensibilitzar el voluntariat de Càritas davant el nou
temps i la seva corresponsabilitat dins Càritas Mallorca
Recobrar el protagonisme real del voluntariat a Càritas conjuntament amb
els professionals contractats

- Calendari:
Dia previst
Dissabte 10 novembre 2012
Dissabte 23 de febrer de 2013
Dissabte 18 de maig de 2013
-

Horari
De 10 a 18 hores
De 10 a 18 hores
De 10 a 18 hores

Lloc
Binissalem
Manacor
Palma

Materials i suports
El treball a dur a terme durant aquest procés comptarà amb diferents materials
de suport i es crearà un espai interactiu que des de la pàgina web de Càritas es
pugui estar al corrent del procés i on es pugui animar la participació des de les
diferents aportacions. Així mateix des dels inicis, la Comissió Permanent de
Càritas Mallorca està a disposició de tots els grups que vulguin per tal
d’acompanyar aquest camí, tot i que també des de cada grup o projecte es
posaran mitjans i moments específics per a treballar a l’entremig de cada una
de les trobades.

Confiam que aquest Procés Assembleari sigui ben rebut per a tots vosaltres i
vos animam a participar-hi.
Comissió Permanent de Càritas Mallorca
Setembre, 2012

