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Manifest 
Jornada General 2016 

Zona Lleida

COM A MILITANTS D’ACO, TAMBÉ VOLEM FER-HO TOT NOU

Tots i totes nosaltres ens considerem militants creients. Això implica 

que, a més de denunciar les situacions injustes i fer tots els esforços 

possibles per canviar-les, ho hem de fer seguint les directrius 

del Crist sent-ne testimonis del seu missatge i viure-ho amb la 

coherència personal i comunitària.

Cada cop ens és més difícil viure aquesta militància amb la joia i pau 

interior que cal. La nostra anàlisi de la realitat ens porta a trobar-

nos amb un atropellament brutal dels drets fonamentals de les 

persones, que les desprèn de la seva dignitat: Tractament denigrant 

als migrats, malversació de diners públics, sanitat i educació cada 

cop més precàries, reformes laborals demolidores, morts d’obrers 

per entorns laborals insegurs, atacs a la llibertat d’expressió que es 

concreta en lleis mordassa, repressió a l’expressió a través de les 

urnes, i moltes més.

Tot això ens fa sentir defallits, sense energia. En aquests moments 

ens manté forts la Fe en Jesús, és el nostre motor per viure en 

plenitud.

Però no ens aturem en la indignació, ens fem presents en sindicats, 

plataformes, entitats, associacions, moviments per canviar amb 

la nostra acció, juntament amb els companys i companyes, les 

situacions d’injustícia. 
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Llegim a les escriptures “Jo faig que tot sigui nou” (Ap 21, 5), com a 

militants d’ACO també volem fer-ho tot nou, per això reivindiquem:

- Treball decent per a tothom.

- Salari digne.

- Conciliació de treball i família.

- Equilibri entre productivitat i qualitat de vida.

- Acollida i inserció de les persones migrades.

- Habitatge a l’abast de tothom.

- Respecte a la diversitat de cultures, religions i pensament.

- Eradicació dels conflictes bèl·lics.

- Sanitat i educació universals i gratuïtes. 

Continuem esmerçant els nostres esforços en fer possible aquestes 

fites, creient fermament que ens en sortirem, perquè comptem amb 

Déu, que “Eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls, i no existirà més la 

mort, ni dol, ni crits, ni sofriment. Perquè les coses d’abans han passat” 

(Ap 21, 4).


