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CARTA DO ADMINISTRADOR DIOCESANO DA
DIÓCESE DE MONDOÑEDO-FERROL

 
Tecendo  esperanza…

Facer memoria non é só mirar ao pasado, para 
se decatar do que se fixo, de cómo se fixo, e do 
qué queda por facer. Facer memoria é como 
tecer un tapiz: cando vemos o proceso, vemos 
un montón de fíos que non dan unha presenza 
atractiva…, pero cando un lle dá a volta e ve 
todo ese entramado, descobre unha obra de 
arte ben fermosa e harmonizada. Cando 
facemos memoria, tecemos un tapiz que quere 
servir para decorar e seguir mirando con ilusión 
ao futuro.

Antonio Valín
Administrador Diocesano

+ Cáritas cá nunca é o tapiz deste ano. Cada fío é a historia apaixoada dun  
voluntario/a que discretamente pon o seu gran de área; a historia de cada  
persoa que se achega a Cáritas desde a súa situación e a das que os acollen 
vendo neles un rostro amable, no que se recoñece o de Cristo; a historia de 
tantos fíos que se entrelazan e van constituíndo o tapiz xuntos, sabendo que o 
importante  é facer camiño en comunidade, comprometéndose co ben común.

A Memoria de Cáritas diocesana 2020 fálanos de pandemia e esforzo, de medos 
e incertidumes encarnados na historia de homes e mulleres concretos, pero 
tamén fálanos de compromiso con esa realidade, de arrimar o lombo para saír 
adiante, de moito agarimo que crea oportunidades e abre camiños, integrando 
a todos porque todos somos irmáns e irmás. 

Non son datos estatísticos, é unha sinfonía de historias, de rostros que manifestan 
que o importante está na persoa e que por ela e con ela, seguindo o exemplo de 
Xesús de Nazaré, se quere transformar a realidade.

A memoria fálanos de sinfonía pero sinfonía inacabada, dun futuro esperanzador 
que manifeste que o amor é máis forte cá calquera ideoloxía ou plantexamento; 
que o amor ten unha capacidade transformadora provocadora que move 
corazóns e cambia as realidades. Neste momento, mirando cara atrás, 
sentímonos urxidos a sermos + Cáritas cá nunca, así, entre todos os fíos, 
teceremos esperanza.
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PERSOAS
É importante consolidar os dereitos humanos 
xenerais e comúns, para axudar a garantir unha 
vida digna para todos.
Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 136(2020)

En Cáritas saímos ao encontro das 
persoas máis pobres e excluídas

Persoas voluntarias fixeron 
posible noso labor

Investimos máis de 

en atención directa e 
acompañamento ás 

persoas máis empobrecidas.

506.000€*

36

506.000€*

36Caritas parroquiais

Persoas contratadas nos
diferentes programas e servizos 14

406

Socios e socias

420

181181

406
420Doantes

 *208.272,62 € deste importe non figura na contabilidade de 
Cáritas Diocesana, xa que pertence as Cáritas Parroquiais
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Número de persoas atendidas
por Arciprestado

Viveiro

Ribadeo

Ortegal-As Pontes

Terra Chá

Mondoñedo

Xuvia

Ferrol

3.343

1.298
456

ACOLLIDA E
ACOMPAÑAMENTO

É importante consolidar os dereitos humanos xenerais e comúns, para axudar 
a garantir unha vida digna para todos.

Asesoramento
xurídico 

174 persoas
atendidas

4.623 persoas 
atendidas

54% mulleres 68% españois

Acollida e
atención
primaria

311 persoas 
atendidas

82% homes 74% españois

Persoas
sen fogar

91% mulleres

Persoas
maiores

62 % mulleres 40% persoas migrantes

115 persoas 
atendidas

Formación
e inserción
laboral

115 orientación e información

19 insercións laborais

95 persoas en accións formativas

Total de
persoas

atendidas
por idade

18>

18-65

65<

55 menores 
acompañados

19 menores en Mentoría social 

Familia e
infancia

20 persoas voluntarias

11 persoas 
atendidas

Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 136(2020)



CENTROS E OBRADOIROS
En Cáritas promovemos o 
desenvolvemento integral

e socialda persoa. 

Nunha sociedade realmente desenvolta o 
traballo é unha dimensión irrenunciable 
da vida social, xa que non só é un modo 
de gañarse o pan, senón tamén un leito 
para o crecemento persoal, para 
establecer relacións sas, para expresarse 
a si mesmo, para compartir dons, para 
sentirse corresponsable no 
perfeccionamento do mundo, e en 

definitiva para vivir como pobo.

 2 persoas voluntarias
13 persoas

2 docentes contratados 

Obradoiro de alfabetización,
costura e informática básica

Cáritas Interparroquial As Pontes

10 persoas 
migrantes

Clases de español para
persoas migrantes

Cáritas Interparroquial Vilalba
4 docentes
voluntarios

22 persoas aloxadas

Aloxamentos de emerxencia para familias
Programa de familia - Cáritas diocesana - Ferrol

11 menores
A traves de 4 vivendas

20 menores11 persoas voluntarias

Programa de familia | Cáritas parroquial Santa María de
Caranza - Ferrol e Interparroquial Alfoz-Valadouro

Clases de apoio a menores

Programa Persoas sen fogar Cáritas diocesana - Ferrol

255 en servizos de cafetería,
almorzos e merendas

311 persoas atendidas

28 persoas usuarias do punto net

63 persoas en servizos de
duchas e lavandería

126 persoas acoden por vez primeira

91 persoas voluntarias
en 10 obradoiros

Centro de día de inclusión social “Gabriel Vázquez Seijas”

6 mulleres migrantes 

Obradoiro de Alfabetización, habilidades sociais e costura
Cáritas Interparroquial Alfoz - Valadouro

4 persoas voluntarias

Programa de familia - Cáritas diocesana - Ferrol

36 persoas 
participantes 

13 menores12 persas
voluntarias

Obradoiro promocional muller Xitana

15 persoas aloxadas en 4 vivendas 
autorizadas pola Xunta de Galicia

Programa persoas sen fogar - Cáritas diocesana - Narón

Pisos de tránsito a vida autónoma

Francisco, Carta Encíclica,
FRATELLI TUTTI, 162(2020)
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En Cáritas, as persoas, comprometémonos co ben común. 
Un individuo pode axudar a unha persoa necesitada, pero cando se une a 
outros para xerar procesos sociais de fraternidade e de xustiza para todos, 
entra en «o campo da máis ampla caridade, a caridade política».

Concerto solidadrio 
San Xulián

Asina convenio téxtil co Concello 
de Cariño 

Xornada formación estudantes 
UDC - Programas PSH, Mentoría 
social, Obradoiro etnia xitana

2ª marcha Mundial pola Paz e non 
violencia (A Coruña) 

Xornada Formación de Axentes 
de Cáritas en Galicia

Campaña institucional 
“A caridade non pecha”

Formacións en todo o 
territorio diocesano: 
"Máis Caritas que nunca“

Igrexa polo Traballo 
Decente celebra o 1º 
Maio 

Igrexa polo traballo 
decente - comunicado 
en apoio ao persoal de 
ALCOA

Presentación Memoria 
Anual 2019

I Carreira Virtual "Corre 
Contracorriente"

Conferencia VIRTUAL 
CORPUS "EL IMPACTO DE
LA CRISIS DE LA COVID-19"

Formación sobre o IMV - 
Parroquia de Santa María
de Canido

Constitución da Mesa 
de coordinación de 
entidades dO terceiro 
sector (C. Ferrol)

Campaña captación 
voluntariado para 
servizo de Mentoría
Social

Escola de Verán Centro 
de día de inclusión 
social "GVS"

Excursion fin de curso 
Centro de día "GVS

Sesión online sobre 
garantía de dereitos
Emerxencia + Vivenda= 
Protección social 
(FACIAM)

Instalación de contedores de recollida 
de roupa en Foz e As Pontes 

Participación no XI Seminario de 
Participación e ciudadania social e 
inclusiva ( EAPN)

 Igrexa polo Traballo Decente e 
Campaña Persoas sen fogar

Charla virtual "Saír ao encontro da 
Soledad"- Dia das persoas de idade.

Participación en I 
Encontro de 
voluntariado Concello 
de Ferrol 

IV Xornada Mundial dos 
pobres

Campañas de Nadal 
por toda a diocesis de 
Mondoñedo-Ferrol

XANEIRO FEBREIRO MARZO

ABRIL MAIO XUÑO

XULLO AGOSTO SEPTEMBRO

OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO

Campañas institucionais Formación Presenza pública Outras campañas

CENTROS E OBRADOIROS
Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 180(2020)
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N Conferencia episcola e Diocese de Mondoñedo-Ferrol

Subvencións privadas (Endesa, LOE, Naturgy, Inditex, Alcoa, UBS)

Aportación do IRPF aplicable a acción social

Colaboracións periódicas (socios e doantes)

Subvencións organismos oficiais (*)

Campañas institucionais

Fondo Social Europeo

Legados

Outros

Total Fontes Financiación

FONTES DE FINANCIACIÓN 2020

56.743,00 6,3%€ %

(*) Xunta de Galicia, Deputa-
ción da Coruña,Instituciones 

Penitenciarias, Concello de 
Ferrol y Concello de Narón

Detalle dos gastos
de programas de
acción social

719.726,68€719.726,68€

Comunicación e
sensibilización

0.5%
4.909,30€

Xestión,
mantemento

e administración
171.660,39€

19.2%

719.726,68€
Acción social

896.296,37€

80.3%

896.296,37€
Recursos

investidos 2020

65.560,47 7,3%€ %

155.096,00 17,3%€ %

182.700,86 20,4%€ %

238.024,90 26,6%€ %

4.292,38 0,5%€ %

87.320,77 9,7%€ %

53.365,90 6,0%€ %

53.192,09 5,9%€ %

896.296,37€

Programas Persoas sen fogar
“Dentro - Fora”

- 207.124,24 €29%

Programa de Emprego
“Traballando en Futuro”

- 146.011,56 €20%

Programa de Persoas
Maiores “Convivindo”

- 28.785,92 €4%

Programa de Voluntariado
"Vinculos"

- 21.030,08 €3%

Red de acollida e atención
primaria “Tecendo Redes”

- 253.025,27 €35%

Familia e infancia
“Crecendo en Familia”

- 63.749,61 €9%



 ¡GRAZAS!

www.caritas.es/mondonedoferrol
Calle Magdalena , 221  Ferrol

Tfn 981 352 339
@caritasmondofer

@caritasmondonedoferrol

@caritasmondonedoferrol

¡Coñécenos! ¡Colabora!
¡Faite voluntari@!

896.296,37€
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Facer memoria non é só mirar ao pasado, para 
se decatar do que se fixo, de cómo se fixo, e do 
qué queda por facer. Facer memoria é como 
tecer un tapiz: cando vemos o proceso, vemos 
un montón de fíos que non dan unha presenza 
atractiva…, pero cando un lle dá a volta e ve 
todo ese entramado, descobre unha obra de 
arte ben fermosa e harmonizada. Cando 
facemos memoria, tecemos un tapiz que quere 
servir para decorar e seguir mirando con ilusión 
ao futuro.

Antonio Valín
Administrador Diocesano

+ Cáritas cá nunca é o tapiz deste ano. Cada fío é a historia apaixoada dun 
voluntario/a que discretamente pon o seu gran de área; a historia de cada 
persoa que se achega a Cáritas desde a súa situación e a das que os acollen 
vendo neles un rostro amable, no que se recoñece o de Cristo; a historia de 
tantos fíos que se entrelazan e van constituíndo o tapiz xuntos, sabendo que o 
importante  é facer camiño en comunidade, comprometéndose co ben común.

A Memoria de Cáritas diocesana 2020 fálanos de pandemia e esforzo, de medos 
e incertidumes encarnados na historia de homes e mulleres concretos, pero 
tamén fálanos de compromiso con esa realidade, de arrimar o lombo para saír 
adiante, de moito agarimo que crea oportunidades e abre camiños, integrando 
a todos porque todos somos irmáns e irmás. 

Non son datos estatísticos, é unha sinfonía de historias, de rostros que manifestan 
que o importante está na persoa e que por ela e con ela, seguindo o exemplo de 
Xesús de Nazaré, se quere transformar a realidade.

A memoria fálanos de sinfonía pero sinfonía inacabada, dun futuro esperanzador 
que manifeste que o amor é máis forte cá calquera ideoloxía ou plantexamento; 
que o amor ten unha capacidade transformadora provocadora que move 
corazóns e cambia as realidades. Neste momento, mirando cara atrás, 
sentímonos urxidos a sermos + Cáritas cá nunca, así, entre todos os fíos, 
teceremos esperanza.
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Un individuo pode axudar a unha persoa necesitada, pero cando se une a 
outros para xerar procesos sociais de fraternidade e de xustiza para todos, 
entra en «o campo da máis ampla caridade, a caridade política».
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Asina convenio téxtil co Concello 
de Cariño 
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En Cáritas promovemos o 
desenvolvemento integral

e socialda persoa. 

Nunha sociedade realmente desenvolta o 
traballo é unha dimensión irrenunciable 
da vida social, xa que non só é un modo 
de gañarse o pan, senón tamén un leito 
para o crecemento persoal, para 
establecer relacións sas, para expresarse 
a si mesmo, para compartir dons, para 
sentirse corresponsable no 
perfeccionamento do mundo, e en 

definitiva para vivir como pobo.

 2 persoas voluntarias
13 persoas

2 docentes contratados 

Obradoiro de alfabetización,
costura e informática básica

Cáritas Interparroquial As Pontes
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migrantes

Clases de español para
persoas migrantes

Cáritas Interparroquial Vilalba
4 docentes
voluntarios

22 persoas aloxadas

Aloxamentos de emerxencia para familias
Programa de familia - Cáritas diocesana - Ferrol

11 menores
A traves de 4 vivendas

20 menores11 persoas voluntarias

Programa de familia | Cáritas parroquial Santa María de
Caranza - Ferrol e Interparroquial Alfoz-Valadouro
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almorzos e merendas
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É importante consolidar os dereitos humanos xenerais e comúns, para axudar 
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atendidas
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Mulleres

Homes
5.096Construímos 

oportunidades para 
persoas en situación 

de exclusión social

PERSOAS
Cada ún é plenamente persoa cando 
pertence a un pobo, e ao mesmo tempo 
non hai verdadeiro pobo sen respeto ao 
rostro de cada persoa.

Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 171(2020) Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 136(2020)

En Cáritas a PERSOA é o CENTRO
da nosa ACCIÓN.

Persoas voluntarias fixeron 
posible noso labor

Investimos máis de 

en atención directa e 
acompañamento ás 

persoas máis empobrecidas.

506.000€*
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36Caritas parroquiais
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420

181181

406
420Doantes

 *208.272,62 € deste importe non figura na contabilidade de 
Cáritas Diocesana, xa que pertence as Cáritas Parroquiais
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Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 180(2020)


