
 

MANIFEST DE CÀRITAS AMB MOTIU DE LES FALLES 2018 
 

Amb motiu de la festa de les Falles, Càritas Interparroquial de Gandia 
vol aprofitar aquest moment per a fer visible les realitats de pobresa, 
exclusió i vulneració de Drets que hi ha en la nostra societat.  
 
Moltes persones, moltes famílies, viuen situacions injustes que els 
provoquen el sofriment del desemparament, de la desesperança, del 
sentir que no importen a ningú, que no tenen futur. Són les persones 
sense llar, les famílies sense recursos, la infància en risc, les dones 
víctimes de prostitució, les persones amb difícil empleabilitat, els 
immigrants irregulars, els refugiats, les persones amb addiccions, els 
malalts mentals sense recursos, els presos, les famílies 
monoparentals vulnerables, els majors malalts amb soledat, les 
persones excloses, els pobres.  
 
Volem que elles siguen una prioritat en l'agenda dels nostres 
governants, en l'agenda de les institucions públiques i en l'agenda de 
tota la ciutadania. Volem que tots tinguen “una determinació ferma i 
perseverant en l'obstinació pel ben comú, és a dir, pel bé de tots i 
cadascun, perquè tots som veritablement responsables de tots”, com 
diu el papa Francesc.  
 
Fan falta mans per al compromís. El nostre compromís personal pot 
millorar la vida de moltes persones. Que la indiferència no ens faça 
còmplices de tanta injustícia. Estem cridats a ser agents de 
transformació de la nostra societat.  
 
Volem també reconèixer l´entrega de tantes persones que, des de la 
seua opció de voluntariat, estan sent LLUM D'ESPERANÇA amb la 
seua solidaritat, amb la seua gratuïtat, amb el seu acolliment, amb el 
seu compartir, amb la seua entrega generosa, amb el seu compromís 
de vida amb el germà ferit.  
 
Volem convidar a tots a viure aquest compromís de millorar la vida en 
el nostre entorn. Així estarem contribuint a millorar aquest món. 
Estarem fent possible un “cel nou i una terra nova on habite la 
Justícia” (2P 3,13). 
 


