
 

 

        

        

Lema CAMPANYA 
 

“CONTAGIA SOLIDARITAT PER 
ACABAR AMB LA FAM”. 
 
 

       Solidaritat i bé comú 
 
 
Contagia solidaritat per acabar amb la fam. Una campanya que ens parla 
d’enfortir les comunitats, de dotar les persones amb més i millors recursos –
no sols econòmics- per accedir a una alimentació sana, a l’aigua, i al 
sanejament, a l’educació, a la sanitat... i, per a això, res millor que la 
solidaritat i el bé comú, perquè fan possible que les comunitats afrontin per 
si mateixes els problemes que viuen. 
 
Fa gairebé un any que fem front a la crisi sanitària, social i econòmica que ha 
comportat la pandèmia. En la nostra societat en més o menys encerts per 
parts dels governs, tenim recursos i sistemes que ens permeten tirar 
endavant. Un compromís ciutadà per ajudar els qui els falta l’aliment, un 
sistema educatiu que continua funcionant, un sistema sanitari en plena lluita 
pels malalts, unes ajudes que millor o pitjor alleugeren la difícil situació. En 
els països del Sud no tenen res d’això.  Com se’n poden sortir? 
 
El compromís de Mans Unides, guiat per l’Evangeli i la Doctrina Social de 
l’Església, és lluitar contra les múltiples facetes de la fam i la pobresa. Només 
un canvi en els nostres cors, des de la solidaritat i el bé comú – entès aquest 
com a condicions de vida digna per a tothom-, podrà treure les persones de 
la pobresa, l’exclusió, la violència o l’explotació.  La nostra acció es basa en 
fer projectes concrets i pràctics i en la difusió de les causes de la fam i la 
pobresa. 
 
Vivim el missatge de Jesús que ens encoratja a comprometre’ns amb la sort 
de l’altre, que és el nostre germà, de qui no ens podem amagar. Com ens diu 
el Papa Francesc a Fratelli Tutti, el bé comú només el construirem en 
sentir l’altre tan important com a nosaltres mateixos. 
 
 CONTAGIEM SOLIDARITAT I RECUPEREM L’ESPERANÇA 

                                    


