
 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest.  “Declaració escrita en la qual un govern, un partit polític, 

un grup cultural o un individu expliquen públicament llurs propòsits i 

llur programa d’actuació”.  
Diccionari Institut d’Estudis Catalans 

 

 

 



Del present MANIFEST hem eliminat tota manipulació, traïdoria o falta 

d’enteniment. En aquest moment on es confonen molts termes, i on hi ha 

inexactitud i pensaments erronis sobre molts valors, volem subratllar què ens mou, 

què se’ns desvetlla interiorment i de quina manera estem cridats a ser sal i llum al 

món.  

HEM ELIMINAT tota queixa estèril  

HEM ELIMINAT tota cridòria 

HEM ELIMINAT tota excentricitat 

HEM ELIMINAT tota incomoditat i ximpleria 

que nos ens permeti apropar-nos a Jesús de Natzarè. 

 

HI HA una gran oportunitat. 

HI HA un espai de trobada. 

HI HA un espai de compartir. 

HI HA un espai de pregària. 

HI HA una dedicació als altres. 

HI HA descobrir en els altres el rostre de Jesús Crucificat. 

HI HA una opció clara dels cristians i cristianes per als més desatesos. 

HI HA un desig de felicitat. 

HI HA una natura esplèndida, formidable. 

HI HA nens, adolescents, joves que volen créixer i ser persones genials. 

HI HA joves compromesos. 

HI HA una lluita per canviar les coses. 

HI HA l’obstinació per vèncer la injustícia. 

HI HA una Església pobre, al servei del necessitat. 

HI HA la descoberta de les coses petites. 

HI HA l’abraçada d’un nen. 

HI HA el plor d’un infant. 

HI HA el moment d’aturada, de pensar. 

HI HA el moment d’escoltar. 

HI HA experiències que et fan ser tu. 

HI HA les persones. 

HI HA un llegat de la nostra cultura que ens exigeix superar límits. 



DENUNCIEM els banquers que han jugat amb els diners dels altres i se 

n’han aprofitat. 

DENUNCIEM els polítics corruptes. 

DENUNCIEM els desnonaments. 

DENUNCIEM els peatges a les autopistes. 

DENUNCIEM els impostos excessius. 

DENUNCIEM les nostres insolidaritats diàries. 

DENUNCIEM el nostre negativisme. 

DENUNCIEM la nostra passivitat. 

DENUNCIEM la nostra comoditat. 

DENUNCIEM la gana en el món. 

DENUNCIEM les guerres. 

DENUNCIEM la nostra violència quotidiana. 

DENUNCIEM les nostres incongruències. 

DENUNCIEM les nostres pors. 

DENUNCIEM la nostra manca d’austeritat. 

DENUNCIEM la nostra supèrbia davant dels límits del coneixement humà. 

 

FINALMENT ENS RECLAMEM DE LES PERSONES D’AVUI,  

totes diferents, amb possibilitats úniques, que siguem capaços de cercar la 

felicitat en la trobada personal, amb els altres i amb Jesús, per fer possible 

un món, des d’ara, més just i més bo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els nostres noms.. 

.  


