Càritas Catalunya farà el 2020 la trobada a Vic
Dv, 14/06/2019 per Catalunya Religió

(Tarraconense) El dimecres 12 de juny va tenir lloc a la seu de la Conferència
Episcopal Tarraconense a Barcelona la reunió de les Càritas Diocesanes amb seu a
Catalunya. Va ser presidida pel bisbe delegat el cardenal Joan Josep Omella i pel
president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.
Dins de les publicacions que es volen anar editant es va presentar als membres de
l’Assemblea el llibre: “Vuit anys de Trobades de Càritas Catalunya” i que recull
algunes ponències que s’han fet en les Trobades que es fan cada dos anys i que
han tingut lloc a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. La propera trobada
catalana tindrà lloc a Vic el proper any 2020.Abans els membres del Patronat del
CECAS van tenir una reunió informativa de la tasca que es fa des del Centre Català
de Solidaritat. Després va començar la reunió amb la presència de la majoria dels
representants de les Càritas Diocesanes. El cardenal va donar la benvinguda i van
pregar a l’inici de l’Assemblea, després de llegida i aprovada l’acta de la darrera
sessió es van començar a desenvolupar els diferents punts de l’Ordre del
Dia. Ordre que va començar amb un acte d’agraïment a un grup de voluntaris que
han col·laborat en els darrers anys en la tasca de Càritas Catalunya.
Cal destacar l’informe anual que el president va presentar als membres de les
diferents Càritas. També un seguit d’informacions sobre activitats, campanyes,
projectes, van ser exposats pels diferents coordinadors.
Un punt important va ser la presentació de l’auditoria comptable de Càritas
Catalunya. També es van exposar diferents informacions de Càritas arreu del
territori, i cal destacar la presentació de l’Informe Foessa-Catalunya als mitjans de
comunicació el proper 3 de juliol, una radiografia de la realitat social i econòmica
de Catalunya i per tant dels deu bisbats de la Tarraconense.
La responsable de la Comissió d’Acció Social, Conxa Marquès va informar sobre
l’elaboració i edició de la Memòria de Càritas Catalunya de l’any 2018.
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Després d’una pregària d’acció de gràcies es va donar per finalitzada l’Assemblea.
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