PER QUÈ? (Justificació)
“Aneu i anuncieu l’Evangeli” (Mc. 16, 15) és la invitació i l’imperatiu de Jesús per a tots
aquells que la fe ens fa creure que Ell és el “Camí, la Veritat i la Vida” (Jn. 14, 6) i, per
tant, ens guia vers un món fratern basat en l’estimació: “Estimeu-vos els uns als altres
tal com jo us he estimat” (Jn. 13, 34).
El Beat Josep Tous va entendre aquest missatge com una crida a lliurar totalment la
vida al servei dels altres des de la humilitat, l’acollida, el pastoreig i l’amor a Maria,
Mare del Bon Pastor. Amb les seves conegudes paraules: “Aneu portant al vostre pas
la Pau i el Bé”, tot fent-se ressò de l’espiritualitat franciscano-clariana ens mostra un
camí concret de donació als altres que, amb el pas del temps, es va perfilar en
l’educació als infants i joves a través de l’Institut de GG. Caputxines de la Mare del Diví
Pastor.
El nostre Fundador va saber mirar sempre endavant amb fe i confiança. La seva vida
ens anima a saber obrir nous espais de compromís evangèlic amb els homes i dones
del nostre món, especialment d’aquells que són més propers a les nostres comunitats i
obres apostòliques, per tal que esdevinguem amb la nostra pregària, presència i treball
una carícia per a tots ells i junts cerquem camins de justícia per a fer més humana la
societat.
"Intensifiquem la nostra confiada oració a Maria, Mare del Diví Pastor, per tal
d’obrir-nos a les exigències de les noves formes d'evangelització que reclamen
els signes dels temps. Demanem assíduament que ella ens eduqui en la dòcil
escolta de l'Esperit i en la forma de portar els altres, especialment els joves, a
aquesta escolta, així com en el sincer compromís per la justícia i la promoció
humana que això comporta" (Const . 5).
Alhora, enguany, ens volem fer ressò de la invitació del Papa Francesc en aquest Any
Sant de la Misericòrdia quan ens diu:
"En aquest Any Sant, podrem realitzar l'experiència d'obrir el cor a tots els qui
viuen a les més contradictòries perifèries existencials, que sovint el món
modern dramàticament crea. Quantes situacions de precarietat i patiment hi
ha al món avui! Quantes ferides segellen la carn de molts que no tenen veu
perquè el seu crit s'ha debilitat i silenciat a causa de la indiferència dels pobles
rics. En aquest Jubileu l'Església serà cridada a guarir encara més aquestes
ferides, a alleujar amb l'oli de la consolació, a embenar-les amb la
misericòrdia i a curar-les amb la solidaritat i la deguda atenció. No caiguem
en la indiferència que humilia, en l'habitualitat que anestesia l'ànim i
impedeix descobrir la novetat, en el cinisme que destrueix.
Obrim els nostres ulls per mirar les misèries del món, les ferides de tants
germans i germanes privats de la dignitat, i sentim-nos provocats a escoltar el

seu crit d'auxili. Les nostres mans estrenyin les seves mans, i fem-los sentir
propers a a nosaltres perquè sentin la calor de la nostra presència, de la
nostra amistat i de la fraternitat. Que el seu crit es torni el nostre i junts
puguem trencar la barrera de la indiferència que sol regnar per tal d’amagar
la hipocresia i l'egoisme" (MV 15).
Així, doncs, per tal de donar resposta als signes dels nostres temps (cf. Const. 118), des del
Consell General hem cregut convenient crear l’àmbit SoM mdp (Solidaritat i Missió –
Mare del Diví Pastor).

PER A QUÈ? (Finalitat)
"Nous camins d'acció per a l'educació i missió evangelitzadora faran cada
vegada més fecunda la nostra presència i inserció en la constant evolució dels
nostres pobles" (Directori 2).
Impulsades per l’afany d’obrir nous camins, la finalitat de SoM mdp es pot desglossar
en els següents aspectes:
-

Agrupar totes les iniciatives solidàries i de voluntariat que s’estan duent a
terme actualment en les diferents comunitats i obres apostòliques de les GG.
Caputxines de la Mare el Diví Pastor”.

-

Acollir i posar mitjans per a canalitzar les inquietuds solidàries i de voluntariat
tant de les germanes com de membres de les comunitats educatives que
desitgen “compartir tot el que rebem de la bondat del Pare de les
Misericòrdies” (cf. Const. 58).

-

Sensibilitzar els membres de les Comunitats Educatives i tots aquells amb qui
ens relacionem en les nostres Esglésies Locals per tal de prendre consciència de
la crida a la fraternitat universal i al compromís solidari per un món més just.

-

Desenvolupar projectes de cooperació per a la promoció de les persones més
desafavorides del nostre entorn i d’aquells països en vies de desenvolupament
on estan inserides les nostres comunitats, “tot compartint amb els nostres
germans el Bé i la Pau que gratuïtament rebem de Déu, el nostre Pare” (Const.
41).

"La nostra decidida opció per Crist pobre i el desig d'imitar la seva Mare, ha
de manifestar-se per una sensibilització i entrega als joves menys afavorits a
les nostres Comunitats Educatives ja sigui física, afectiva, intel·lectual o
moralment. Ha de manifestar-se també en l'intent de apropar-nos als infants
abandonats, en tots els llocs on hem estat enviades a evangelitzar i d'ajudar

els joves a alliberar-se de la misèria, de les seves personals esclavituds i de
l'opressió injusta. Des de la nostra humil professió de la pobresa hem de
denunciar cristianament, el que exclou la violència, tot el que no promogui la
justícia en l'atenció a les necessitats dels nostres germans" (Const. 72).

QUÈ PRETENEM? (Objectius)
1. Fer la descoberta dels germans amb necessitats materials o espirituals i, des de
la fe, veure en ells la persona de Crist a qui volem estimar i servir.
2. Comprometre’s a treballar en equip, compartir experiències de fe i pregària i
mantenir un esperit de fraternitat entre tots els membres
3. Afavorir l’educació per a la justícia, la pau, els drets humans i la solidaritat amb
les persones necessitades i els països empobrits, especialment a través de la
sensibilització als membres de les Comunitats Educatives i altres grups amb els
quals ens relacionem en la nostra missió.
4. Promoure el voluntariat en àmbit local i internacional, així com organitzar,
formar i donar suport als seus membres.
5. Elaborar materials per a la difusió de SoM mdp:
- tríptics, pòsters, blocs...
- unitats didàctiques i recursos per tal de poder treballar amb els alumnes a les
escoles.
- ...
6. Promoure campanyes
o de sensibilització: xerrades...
o de recollida de fons per als projectes:
 el bingo solidari
 la Setmana de la Solidaritat
 la botiga informativa i d'artesania
7. Organitzar i desenvolupar programes, projectes i accions de cooperació per al
desenvolupament humà i espiritual i, alhora, de solidaritat amb els països en
vies de desenvolupament, en resposta a les seves necessitats. Cal tenir en
compte la seva identitat cultural, la perspectiva de gènere, l’enfocament dels
Drets Humans i el respecte pel medi ambient.
8. Visitar els camps missioners d’altres països per a poder conèixer i viure en
primera persona les situacions dels diferents llocs on es desenvolupen els
projectes.

9. Formar part d’estaments de govern: Ajuntaments, Comissions de Treball
Social... per tal de poder participar dels recursos econòmics que destinen a
projectes solidaris.

QUI EN POT FORMAR PART? (Destinataris)
Alumnes, exalumnes, professorat, pares i mares i PAS de les Escoles Mare del Diví
Pastor i persones engrescades en el camp de voluntariat cristià.

COM ENS ORGANITZEM? (organitzacio)
SoM mdp és un àmbit de desenvolupament personal i compromís cristià amb les
persones mes desafavorits que s’organitza a tres nivells:
- Congregacional: Equip SoM mdp constituït pels següents membres:
o Delegada-Consiliària: és la representant màxima i animadora de SoM
mdp. (Gna. Martha Patricia Serrano)
o Coordinadora: S’encarrega de coordinar l’equip SoM mdp i d’executar
els acords presos en els diferents àmbits en col·laboració amb els
corresponents responsables. (Mercè Caminal)
o Vocals: s’encarreguen de desenvolupar un àmbit específic de SoM mdp:
Difusió, sensibilització, formació, assessorament, campanyes... (Eva
Redondo i Marta Casas)
o Tècnica de projectes i secretària: s’encarrega de la gestió dels projectes
que es duen a terme a SoM mdp, així com de dur al dia la secretaria.
(Araceli Sánchez)
o Tresorera: s’encarrega de dur al dia tot l’exercici econòmic de SoM mdp
en col·laboració amb l’Administradora General de l’Institut a través de
la Fundació “Josep Tous”. (Gna. Mª Teresa Térmens)
- SoM joves: Voluntariat intercol·legial juvenil. És una proposta de formació, de
creixement i compromís per als nois i les noies que col·laboren en la tasca
evangelitzadora de les escoles, oferint-los diferents experiències i jornades
formatives en les quals poden descobrir realitats i necessitats del nostre
temps i entorn. A més, és un camí d’inserció en el món del voluntariat, tot
adquirint compromisos com animadors i animadores dels grups de pregària
dels infants de Primària tot iniciant-los en la donació generosa als altres.

- SoM mdp local: s’insereix dins de la dinàmica de l’escola com la resta dels
moviments que ja hi participen, a nivell:
o Social: És un grup de persones voluntàries que, vinculades amb l’escola,
volen incidir socialment en l’àmbit de la seva ciutat o poble seguint les
línies d’actuació de SoM.
o Educació: suport als membres de les comunitats educatives segons
necessitats: reforç escolar...
A cada centre es `proposarà una PERSONA D’ENLLAÇ entre l’obra apostòlica i
l’equip coordinador SoM mdp congregacional.

EN MARXA! (Projectes)
Una gran part de la nostra tasca es dirigeix a recolzar propostes que volen canviar
situacions empobrides i injustes tant del nostre entorn com de països en vies de
desenvolupament, a través de projectes que promouen el desenvolupament humà i
espiritual de les persones a qui es dirigeixen.
A tall d’exemple detallem alguns projectes que s’estan desenvolupant o ja han
finalitzat:
- Apadrinament d’estudiants a Nicaragua, Guatemala i Colòmbia (alumnes de les
escoles Mare del Diví Pastor).
- Remodelació d’instal·lacions deteriorades de les escoles que dirigeixen les GG.
Caputxines de la Mare del Diví Pastor a Nicaragua: aules, lavabos...
- Construcció d’espais que milloren les instal·lacions de les escoles: pistes
esportives, auditoris... (Nicaragua).
- Renovació del material escolar: pupitres i cadires, pissarres... a les escoles
(Nicaragua i Colòmbia).
- Adquisició de material per a tallers de costura per a la dona: màquines de
cosir... (Cuba).
- Ajuda econòmica per a fer front a situacions provocades per desastres naturals
(Guatemala).

DECÀLEG SoM
FE: Recorda que les teves accions de solidaritat són part determinant de la teva fe
cristiana: resposta agraïda a l’amor gratuït de Déu que es compadeix del dolor dels
seus fills i expressió privilegiada de la teva condició de deixeble de Crist.
ORACIÓ: Per tal que la fe sostingui el teu servei als altres, l’oració t’ajudarà a trobar-te
amb Déu i veure en l’altre a Crist.
GRATUÏTAT: No hi ha res tan humà i cristià com la gratuïtat; viu el teu servei en la
gratuïtat més absoluta, tot renunciant a sentir-te “salvador”.
FRATERNITAT: Amb la teva vida i els teus serveis ofereix una alternativa humana i
cristiana a la nostra cultura i societat, a fi que la tendresa, el compartir solidari i
l’amistat ens faci sentir germans, fills del mateix Pare Déu.
POBRESA: Els més necessitats seran els que rebran de forma privilegiada la teva acció.
La teva donació us enriquirà mútuament.
MINORITAT: El teu servei passa per la renúncia a tota forma de “poder” donant tot el
protagonisme possible a aquells a qui serveixes i, situant-te davant d’ells, amb actitud
de deixeble disposat a escoltar i aprendre i, per sobre de tot, acollir-los com a
germans.
ANUNCI: Quan vegis que “agrada a Déu, dóna raó de la teva fe i de la teva esperança,
tot anunciant la Bona Notícia del Regne. És així com seràs testimoni per als altres.
TESTIMONI: L’important no són tan els teus serveis concrets com la teva vida sencera:
testimoni de l’amor de Déu.
ALEGRIA: Tingues sempre present que un voluntari trist és un trist voluntari; la teva
alegria és font de vida i d’esperança. Tot donant-te trobaràs la felicitat.
AGENT DE CANVI: Amb la teva comprensió, solidaritat i gratuïtat descobreixes davant
tota la societat l’existència de vides humanes que necessiten i deuen ésser tingudes en
compte; però no t’oblidis d’adjuntar al teu servei la col·laboració en el canvi de les
estructures injustes. Sempre hem de treballar per un món més just.

