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Manifest 2022 
Un cor lliure d’egoismes i 

preocupat pel bé comú 
Preparació: zona Besòs

 
(VEURE) 

Jesús a l’Evangeli ens convida a tenir un cor lliure. Un cor lliure de 

poder, de riquesa, de violència... 

En canvi, quan mirem la nostra realitat veiem que moltes d’aquestes 

coses ens tenen lligats i que és difícil desempallegar-nos de tot això. Fa 

anys que es mantenen situacions que provoquen el mal i sovint la mort 

de moltes persones i també de la natura:

· La pandèmia que ha portat moltes morts, patiment i una important 

carestia amb el corresponent augment de l’atur i la precarietat. 

Però seguim ignorant la mateixa malaltia i altres epidèmies als 

països més pobres.

· Sumem una nova guerra a Ucraïna que eclipsa les anteriors al 

Iemen, Síria, Afganistan..., perquè afecta directament les nostres 

butxaques.

· La desinformació, les falses notícies que ens manipulen la 

informació i ens falsegen la realitat per afavorir els interessos del 

poder econòmic o polític.

· La situació de desigualtat de la dona a la societat i a l’Església.

· El canvi climàtic i els abusos que fem de tots els recursos que ens 

ofereix la natura.
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Però, immersos en aquesta crisi econòmica i social, volem destacar 

un tema que és esperança i que afectarà la vida de moltes persones: 

la Reforma Laboral aprovada pel govern el 28 de desembre de l’any 

passat, com ens recorda Pepe Rodado en el seu escrit per Cristianisme 

i Justícia sobre aquest tema.

- Hi ha precarietat laboral, que deriva de l’atur, la temporalitat i 

els sous baixos i aquesta origina la precarietat vital, perquè és 

conseqüència directa de l’altra.
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accedir a l’habitatge i la falta d’ingressos mínims.

Aquestes precarietats poden generar frustració i resignació, 

però també poden ser indignació i transformació si som capaços 

d’organitzar-nos.

• Hem d’estar vigilants de manera crítica perquè aquesta llei s’hi 

acompanyi d’unes polítiques laborals que redueixin la precarietat el 

màxim possible.

• Fer l’acompanyament a les persones aturades perquè mantinguin 

una actitud positiva que faciliti la seva reinserció laboral i potenciï 

les polítiques laborals.

• Com diu el papa Francesc, cada persona necessita un treball 

decent per guanyar-se la vida i fer la seva aportació a la societat. 

Acompanyar-les en aquest procés és entendre les persones com 

LQYHUVLy�L�QR�FRP�D�GHVSHVD�¢ 

(JUTJAR) 
 
A l’Evangeli hi ha molts fragments en què Jesús ens convida a tenir 

aquest cor lliure que ens permeti deslliurar-nos dels nostres egoismes i 

preocupar-nos pel bé comú, per exemple: Lc 12,33-34: “Perquè on teniu 

el tresor, hi teniu el cor”. 
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(ACTUAR: COMPROMÍS) 

• Cal fer un seguiment crític de tot això: com a ACO i, com ens 

demana Jesús, hem de ser pobres enmig dels pobres. I no estem 

sols en aquest camí: som un grup més dins de la Pastoral Obrera.

• El treball sinodal que s’ha iniciat ens ha d’ajudar a fer camí junts 

amb la Pastoral Obrera, amb Alcem la veu i amb la resta de grups i 

moviments d’Església.

• El XII Consell que celebrarem al novembre és un moment privilegiat 

del Moviment per veure de què ens hem de buidar tant a nivell 

col·lectiu com personal, i de què ens hem d’omplir per saber on 

tenim el nostre tresor.


