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Els qui formem la Pastoral Obrera de Catalunya (Moviments, Delegacions i Col·lectius)  
ens alegrem de la sotragada a la consciència que significa el moviment del 15-M i les 
acampades. 
 
Ja era hora que hi hagués una reacció clara i massiva a la degradació de les condicions 
laborals i socials, i un "diguem no" a la perpetuació d'un sistema econòmic, social i polític 
que no respon a les veritables i urgents necessitats de la majoria dels ciutadans, que es 
van empobrint i arraconant en el procés social. 
 
Ara ha aparegut aquesta manifestació significativa i de gran ressò de les acampades, però 
això no s'improvisa. Molta gent, de molt de temps, ha anat treballant per fomentar la 
consciència social, per denunciar els abusos econòmics, per buscar i mostrar que "un altre 
món es possible". Per això esperem que es trobin propostes de transformació i renovació 
socials i polítiques duradores.  
 
Creiem que aquest moviment de "democràcia real ja" és una proposta ben legítima de ser 
plantejada i escoltada, i per això protestem per la desproporcionada  i repressiva acció 
policial del passat divendres. 
 
Saludem amb esperança la incorporació de molts joves a aquest combat, i nosaltres ma-
teixos volem fer costat als qui lluiten per aquests valors de justícia i de pau, de solidaritat 
i de transformació social, que són valors que aprenem en la paraula i l’acció de Jesús i el 
seu Evangeli. 
 
El col·lectiu de cristians i cristianes que representem fa molt de temps que treballem en la 
formació de persones amb una consciència crítica davant el sistema capitalista i solidària 
amb els pobres de la terra. En el camí ens hem anat trobant amb altres col·lectius ben 
diversos  (sindicals, polítics, culturals, socials...) i hem compartit amistat i esperances.  
 
Animem als cristians de les esglésies de Catalunya a fomentar l'atenció, la solidaritat i la 
participació en tot allò que signifiqui una transformació humanitzadora de la vida de les 
persones i de la nostra societat, perquè creiem que tot això "no és lluny", ans al contrari, 
del projecte del Regne de Déu. 
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