El valor de Càritas:
Entrevistem a un voluntari,

Joan Maria Tintoré
Aquest barceloní guardonat amb la medalla d’or de la ciutat i recordat ex-president del
Reial Club de Tennis Barcelona, és també un compromès Voluntari de Càritas Diocesana.
Volem aprofitar, doncs, l'oportunitat que ens ha brindat de poder fer-li unes preguntes.

Amb l'experiència que dona tota una vida abocada
a l'associacionisme civil com la seva, i sent especial
coneixedor de les entitats, clubs i corporacions de la
ciutat, ens agradaria conèixer la seva opinió entorn
l’estat actual de la vida associativa civil i la especial
necessitat de la seva existència avui, quan veiem ben
a la vora les dificultats de molts ciutadans.
Les Associacions Civils són imprescindibles per a la
societat com a guia i ajuda social i sense interferències
polítiques. L’exemple dels seus directius és molt important.
En els últims anys, ha augmentat la sensibilitat de les entitats (empreses, fundacions, clubs esportius, associacions…)
del nostre país envers les activitats que porten a terme les
entitats no lucratives. Des de l’any 2002, Càritas Diocesana de Barcelona desenvolupa un innovador programa
de col·laboració amb empreses, fundacions, clubs esportius,
universitats… que vol implicar els agents econòmics en el
desenvolupament del benestar social.
Sabem que joves i jubilats són els que avui nodreixen i
fan créixer dia a dia el voluntariat de Càritas, i no només
a Catalunya sinó, arreu del món. Vostè sempre se’ns
ha demostrat com una persona que s’engresca en
cos i ànima en tot allò que fa. Com animaria a aquells
ciutadans de mitjana edat, en plena maduresa de
facultats i coneixements professionals, a participar-hi
d’alguna forma?
La informació de la labor social és necessària per crear
solidaritat. La solidaritat atrau la col•laboració de la gent
amb inquietuds socials. A més de les activitats d’atenció
i promoció social de les persones més necessitades, és
molt important la sensibilització entorn dels problemes
que originen la pobresa i l’exclusió. En aquest sentit, la
tasca d’informació i educació en valors és fonamental
per anar construint una societat més solidària i més justa.
Ser voluntari de Càritas és comprometre’s d’una manera
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desinteressada a compartir part del teu temps, experiències i
coneixements amb les persones més vulnerables de la nostra
societat. L’acció de Càritas es porta a terme per professionals i voluntaris que col·laboren conjuntament en diferents
projectes creats per ajudar els col·lectius més desfavorits.
Com a empresari i persona a qui mai li ha agradat
perdre el temps sinó a guanyar-lo per a tothom, què
diria als empresaris de Catalunya per interessar-los a
participar dins el programa Empreses amb Cor endegat
per Càritas?
En principi els empresaris tenen un sentit social en tant
que creen activitat i llocs de treball. Si coneixen la labor de
Empreses amb Cor fàcilment estaran disposats a ajudar. El
Papa Francesc amb el seu fer n’és tot un exemple. L’objectiu
és ajudar aquelles persones que més ho necessiten i és per
aquest motiu que Càritas està oberta a establir relacions de
col•laboració amb empreses i diferents agents socials, sempre
que la seva activitat i filosofia coincideixin amb els valors
que Càritas promou: la solidaritat, la justícia, el respecte i
la igualtat.
Aquelles associacions que avui lluiten per defensar la dignitat humana,
per combatre la pobresa i la discriminació, estan treballant estratègicament per una nova forma de
governar el món. Joan Maria Tintoré
ho sap. Sap que avui el més gran
poder, i amb més futur, és aquell que
gaudeix servint gratuïtament, amb
humilitat fraterna, el benestar de
l’existència humana. El gran present
i futur de Càritas, doncs, és estimar
el pròxim treballant amb tot cor,
res tan senzill alhora tan cristià,
participeu-hi!
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