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Diran que és mentida 

i “busca’t la vida”, 

“és el teu problema”, 

“de qué vas pel món?” 

No deixis enrera 

les raons de viure 

lluita i espera 

amb la teva gent.

Manifest 
Jornada General 2015 

Preparació Zona Vic

De les definicions de manifest, la que més encaixa aquí és la de ser una 

declaració escrita en la que una persona o un grup explica pública-

ment llurs propòsits i llur programa d’actuació. Una declaració pública 

de principis i intencions.

Així doncs, el fet d’anomenar aquest escrit com manifest ja li imposa, 

implícitament, una determinada estructura i contingut, en aquest cas 

esperem compartida en bona mesura per tots els membres de l’ACO 

per tal de fer sentir la nostra veu al món.

CONSTATEM QUE

- Tot i que diuen que la crisi ha acabat, nosaltres veiem un país on hi 

ha passat l’aplanadora, sense esperança. 

- La sanitat pública no ha resolt les seves despeses cròniques.

- L’educació és en declivi amb un canvi de llei cada any. 

- La gent depenent cada vegada són més desemparats.

- Centenars de milers d’aturats sense ingressos. 
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- Desnonaments de milers de famílies sense habitatges públics que 

els acullin.

- El treball és de poca durada, poc salari i amb quines condicions? 

- Veiem que la crisi ha passat per sobre dels sindicats com una riua-

da.

- Observem esgarrifats la falta de resposta davant els grans corrents 

migratoris que es produeixen des d’Àsia i Àfrica. 

- Que en nom d’una religió es produeixen els crims més bàrbars.

- Que els triomfadors ens diuen que ha acabat la crisi però la realitat 

mostra que han quedat ciutadans empobrits, treballadors menys 

estables i mal pagats, submisos i temorosos, tots al servei d’un 

grupet de rics que en són cada cop més i que ostenten el vertader 

poder per damunt dels polítics. 

REFLEXIONEM I PENSEM QUE

- Sabem que, d’acord amb els evangelis, hem de moure’ns per un 

món més fraternal, just i solidari, on l’home no sigui una peça, un 

esclau de les seves necessitats bàsiques. És el que Jesús en deia: El 

Regne de Déu.

- Com a militants de l’ACO hem escollit, lliurement, tenir una doble 

condició i consciència: la de cristians i la de treballadors. Creiem 

que tots compartim la Dignitat de ser fills de Déu

- Tenim present que ens han manllevat drets i protecció a canvi de 

res. 

- Volem estar al costat i donant la mà al germà. Sabem que tota ac-

ció és part d’un fenomen més global.

- Volem que l’Església tingui la mirada de Jesús sobre els pobres i els 

empobrits i treballi sumant esforços amb altres entitats socials. 

- Hem de tenir present els èxodes migratoris que s’estan produint 

des d’Àsia i Àfrica cap a Europa. El seu dolor és el nostre.

ENS PROPOSEM

- Davant el cofoisme i la demagògia dels governants, no callar el 

fet que la crisi s’ha fet crònica per a moltes famílies i que s’ha anat 

agreujant a mesura que els recursos de tota mena s’han anat esgo-

tant.

- No defallir en les situacions d’injustícia, desigualtat i opressió. Per 

alguna cosa tenim l’esperança. 

- No deixar-nos encomanar pel pessimisme i el derrotisme fruit d’una 

crisi tant llarga i que tant sofriment i impotència ha portat a tants i 

tants milions de persones, que som nosaltres, les nostres parelles, 

els nostres fills, els familiars, els amics, els companys, els veïns... mai 

una crisi ens ha estat tan poc aliena.

- Denunciar que en nom d’una religió es poden produir els crims més 

bàrbars. 

Per tot això, volem reiterar fermament el nostre compromís d’actuar 

de manera col·lectiva en la defensa dels germans amb el convenci-

ment que l’acció social compartida multiplica, mentre que l’acció indi-

vidual aïlla. I que aquesta és la nostra manera de respondre a la crida 

de Jesús per construir aquí el Regne.


