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Equips Directius 
Càritas diocesanes amb seu a Catalunya 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
Com totes i tots sabeu, el 5 de desembre de cada any se celebra el Dia Internacional 
del Voluntariat, una data molt significativa per a totes les persones que fan de la seva 
vida un do, potser del valor més preuat del nostre segle: el temps. No tan sols això, són 
donants generosos de les seves experiències, dels seus coneixements, i també, del seu  
sacrifici personal i familiar. 
 
Aquesta jornada  és una data molt important per a les entitats que, com la nostra, són 
organitzacions de voluntariat, compromeses en la transformació social, en la justícia 
social i en la donació als altres des de la força moral que ens dona el fet de ser 
deixebles de Jesucrist. 
 
Tanmateix, cal admetre també, que avui en dia hi ha moltes persones que no ens 
comprenen, que no troben sentit utilitari a ser voluntari/a. En aquest sentit, anem a 
contracorrent dels ideals materialistes de la individualitat. Perquè per a nosaltres, el 
valor més preuat està en la comunitat, en l’exemple del bon samarità, en veure en els 
altres, sobretot dels més fràgils i vulnerables, el veritable rostre del Crist. 
 
En un moment de la nostra història en què tot apunta al desconcert, a la por, a la 
distància social, a la distòpia, nosaltres mantenim l’esperança i els aires de festa: 
perquè som milions de persones arreu del món que tenim aquest sentiment de caritat, 
de fraternitat envers els altres. Ara, amb l’Advent, arriba el nostre Dia Internacional del 
Voluntariat  i sentim  molt propera la gran alegria  del naixement de Jesús. 
 
A proposta de la nostra Comissió de Voluntariat i Formació us adjuntem el nostre 
“Manifest del Dia Internacional del Voluntariat” (en versió impresa i en àudio) per tal 
que el feu vostre i el difongueu. També us fem arribar l’escrit “Soñando juntos una 
nueva fraternidad” de mossèn Vicente Martín Muñoz, delegat episcopal de la 
Confederació de Cáritas Española. 
 
Finalment, en nom de Càritas Catalunya, us demano que transmeteu el nostre 
agraïment a tota la gran família del voluntariat de Càritas arreu de Catalunya. Gràcies a 
totes i a tots pel compromís, per l’amor amb què feu la feina, per l’alegria que aporteu 
a les persones que acompanyeu i per ser testimonis actius del missatge de Jesús. 
 
Ben cordialment, 
 
Francesc Roig Queralt 
President de Càritas Catalunya 
 
Barcelona, 2 de desembre de 2020 
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