FEBRER: ÉS TEMPS DE SOLIDARITAT

COL·LEGI LA MERCED-PROVENÇA.

La Salut, Dret de Tots. Actua!
Mans Unides, que des de fa 52 anys lluita contra la
fam i la pobresa al món i pel desenvolupament dels
pobles empobrits, inicia ara la seva Campanya LIII
amb el lema: "La Salut, Dret de Tots. Actua!”.
El desenvolupament i la salut estan estretament
vinculats, raó per la qual Mans Unides aborda
aquest any el problema de les malalties compreses
en l'ODM 6: "Combatre el VIH / Sida, la malària i
altres malalties".
Aquest cap de setmana (11 i 12 de febrer) es fa la tradicional col·lecta de
Mans Unides a esglésies i parròquies, així com el Dia de Dejuni Voluntari (10
febrer).
La col·lecta del cap de setmana del 11 i 12 de febrer que es fa a totes les
parròquies i centres de culte farà possible dur a terme nous projectes de
desenvolupament comunitari en més de 50 països del Tercer Món.

QUE PODEM FER NOSALTRES?
A defensar el valor i la dignitat de cada vida humana i la necessitat de tenir
cura preferentment als més pobres perquè tinguin accés al dret a la salut.
Que aquesta Campanya sigui una defensa efectiva del desenvolupament
integral de tots i cadascun dels nostres socis locals i de les seves comunitats,
mitjançant l'esforç per millorar la seva salut i les condicions de vida que la
facin possible.
A portar al cor de la nostra societat la situació i el dolor dels qui pateixen
fam, misèria, carències extremes i malaltia.
A fer partícip a la nostra societat els fruits d'aquest esforç, perquè augmenti
la solidaritat i la corresponsabilitat de tots.
A seguir col·laborant amb altres organitzacions, nacionals i internacionals, per
un món global molt més solidari.
A seguir exigint al Govern d'Espanya, d'Europa, i de les Nacions Unides, que
adoptin les mesures que permetin la consecució dels vuit Objectius del
Mil·lenni, perquè cada un d'ells condiciona l'assoliment dels altres.

I ARA PREGUEM TOTS UNITS

