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Tallers per millorar la formació

El casal, una solució per als nens

Família amb dos fills menors. No reben cap ajuda ofi-
cial i els caps de família fan recerca de feina a través
del servei d’orientació de Càritas. Tots dos aprofiten
els tallers per millorar la seva inserció i per no passar
tot el dia a casa. Un parent els ajuda a pagar factures
pendents però també té família al seu país que ha de
mantenir. Es demanen 17 euros per al transport per
assistir a classes de català. ■ REF. 463

Víctimes de la violència de gènere

Família amb dos fills menors i una renda mínima
d’inserció. El pare fa tres anys que no treballa i la ma-
re cuida la mainada. S’han plantejat fer formació per
tenir més opcions d’inserció laboral. Tenen molt bo-
na relació entre ells i volen superar la situació junts.
Es demanen 40 euros per al material escolar d’una
de les filles. ■ REF. 462

Família amb quatre fills menors. Tenen ingressos
mínims i les dificultats de relació en el matrimoni
fan que la mare no pugui fer front a les despeses bàsi-
ques. L’home es desentén de la situació i la mainada
pateix. Càritas i Serveis Socials fan seguiment de la
família. Es demanen 200 euros per cobrir la despesa
d’uns tràmits de vital importància. ■ REF. 459

Volen superar la situació junts

Càritas en fa el seguiment

AMB COR I DIGNITAT
Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)

Família dividida entre Catalunya i el país d’origen.
Aquí hi viu la mare i dos menors. No hi ha cap tipus
d’ingrés. El pare es planteja venir a Catalunya per
ajudar la seva dona. Els amics han evitat que mare i
fills quedessin al carrer. Càritas i Serveis Socials han
plantejat l’assistència dels nens al Casal, per oferir
un espai lúdic i garantir un àpat equilibrat. Es dema-
nen 41,04 euros per a despeses del casal. ■ REF. 460

Família monoparental amb tres fills menors. Han
patit violència de gènere. La mare i els fills s’estan re-
cuperant d’una situació que els ha canviat la vida. Els
seus ingressos són insuficients i no poden fer front
als subministraments bàsics. La mare ha fet tallers
per millorar la seva inserció sociolaboral. Es dema-
nen 220,51 euros per a l’alta del gas. ■ REF. 464

Família amb dos fills. La mare ja ha esgotat l’atur i el
subsidi, i el marit és beneficiari d’una ajuda de 426
euros. La hipoteca que paguen del pis és petita però
els preocupa el pagament de les despeses. En els úl-
tims mesos aquestes han trencat l’equilibri econò-
mic domèstic. Es demanen 139,06 euros per fer
front a la despesa d’unes taxes municipals. ■ REF. 461

Les despeses són inassumibles
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eguint amb la campanya
Compromesos amb els
drets, Càritas inicia el mes
de juliol fent referència a
l’acció humanitària i a la

cooperació que du a terme en l’àm-
bit internacional. L’acció humanità-
ria es porta a terme treballant es-
tretament amb les Càritas nacio-
nals i locals, per potenciar les capa-
citats de la població que atén. Es fan
propostes adaptades a les necessi-
tats concretes de cada país, ja si-
guin provocades per desastres natu-
rals, per conflictes bèl·lics, per l’ab-
sència de règims més democràtics,
pel deute internacional, etc.

Càritas és present a l’Àfrica,
l’Àsia, Amèrica, Europa i el Pròxim
Orient-Nord d’Àfrica. Són zones on
calen intervencions bàsiques –ac-
cés a l’aigua, aliments, sanitat i edu-
cació–, però també on hi ha necessi-
tats que són o haurien de ser uni-
versals com ara la defensa dels
drets humans, la pau i la reconcilia-
ció, i la participació comunitària i
democràtica. Des de Càritas es tre-
balla a través de la seva xarxa de co-
merç just per ajudar a reflexionar
sobre un canvi d’estructures i a fa-
vor de la dignitat de les persones i
els pobles.

Avui ens centrem en les Filipi-
nes, arxipèlag que va quedar en bo-
na part devastat pel pas del tifó
Haiyan, el 8 de novembre passat.
Els vents, de més de 300 km/h, van
arrasar pobles i ciutats, i van deixar
un balanç de 6.200 morts, 1.800
persones desaparegudes i 1,1 mi-
lions de famílies sense llar. Càritas
Internacional va respondre de ma-
nera immediata i pocs dies després
va fer la primera crida d’ajuda, en la
qual es van aconseguir 5,6 milions
d’euros.

A començament de maig, sis me-
sos després del desastre, la xarxa
internacional de Càritas va iniciar
un pla de reconstrucció per als
damnificats. Amb un pressupost de
9,7 milions d’euros, s’executarà al
llarg dels pròxims tres anys i se cen-
trarà en la reconstrucció d’habitat-
ges, la recuperació de mitjans en
l’àmbit de l’agricultura i la pesca es-
pecialment, i la reconstrucció i ins-
tal·lació d’aigua i sanejament.
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Les Filipines volen
oblidar el ‘Haiyan’
RECONSTRUCCIÓ · Càritas treballa en un pla a tres anys per reconstruir les
destrosses del tifó tant en habitatges com en mitjans de subsistència i serveis
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Amb la campanya Càritas amb
les Filipines la xarxa de l’Estat espa-
nyol aportarà uns 500.000 euros.
Els projectes es desenvoluparan po-
sant una atenció especial en la pre-
visió de riscos de futur, una qüestió
fonamental per a un país on es re-
gistren al llarg de l’any una vintena
de tifons. En la rehabilitació i cons-
trucció d’habitatges permanents
per a 4.000 famílies es posarà èmfa-
si en els temes de resistència i s’uti-
litzaran materials i estructures ca-
paces de suportar vents forts, terra-
trèmols i pluges torrencials.

En la recuperació dels mitjans de
vida dels pagesos i pescadors, l’ob-
jectiu del pla és impulsar la diversifi-
cació de l’activitat. A les Visayas,
l’arxipèlag central, el més afectat pel

tifó, es van perdre 33 milions de co-
coters, un arbre que tarda cinc anys
a donar una producció acceptable,
un temps massa llarg quan és l’únic
recurs de milers de famílies. Càritas
promou en algunes illes la plantació
de verdures de creixement ràpid
que tinguin sortida als mercats lo-
cals. Als pescadors, es preveu aju-
dar-los en la construcció de petites
embarcacions i la compra d’arts de
pesca. Les Càritas diocesanes de les
Filipines estan col·laborant amb les
confraries locals per desenvolupar
mecanismes d’autogestió del mate-
rial de pesca i l’ús i manteniment
dels vaixells. En el model d’execució
de tots els programes de Càritas Fili-
pines, hi participen activament les
comunitats afectades.

Construcció d’habitatges a les Visayas, a les Filipines ■ CARITAS INTERNATIONALIS


