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ManOs UnidAs: ¿qué és i qué fa?

¿Qué pretén?
v Sensibilisar a la comunitat cristiana i invitar a compartir vida,          

experiència i bens, en els germans més necessitats, colaborant per 
a asseciar la fam de pa, de Deu i de cultura; aixina, tots junts, 
farem realitat el somi de Deu: que tots tingam una vida digna.  

 
v Oferir, a catequistes i formadors, recursos per a un itinerari formatiu 

que ajude al compromís contra la desigualtat que alimenta la fam, 
prenent consciència de la responsabilitat que tenen les persones 
en la perpetuació de les estructures de pecat i de la necessitat de 
transformar-les. 

 
v Treballar per a lliberar a  l’humanitat de la tirania de la pobrea i  

construir una societat en “Persones lliures de pobrea, fam i        
desigualtat” defenent el dret a un treball digne. Aixina es fa real 
el principi de “dignitat” que nos iguala a tots com a sers humans.

«Ajudar als pobres en diners deu ser sempre una solució provisoria per a resoldre urgències. El gran objectiu deuria 
ser sempre permetre’ls una vida digna a través del treball». (Fratelli tutti 162)

Més materials de Formació Cristiana en:  
manosunidas.org/sensibilización-parroquias

 «No existix pijor pobrea que aquella que priva del treball i de la dignitat del treball», (…) que no és un modo          
de guanyar-se el pa, sino també un caixer per al creiximent personal, (…) per a compartir dons, per a sentir-se     
corresponsable en el perfeccionament del món». (Fratelli tutti 162)

Manos Unidas és l’Associació de l’Iglésia Catòlica en Espanya i una     
Organisació No Governamental de Desenroll, de voluntaris, catòlica i 
seglar, per a l’ajuda, promoció i desenroll dels països més empobrits.  
 
Des de 1960 lluita contra la pobrea, la fam i la desigualtat, com a       
passos imprescindibles per a un desenroll humà integral, inclusiu i 
sostenible, centrat en les persones i per a totes les persones. I treballa 
per a erradicar les causes estructurals que les produïxen. 
 
Ho fa per mig de l’educació per al desenroll: charrades, cursos,          
campanyes..., i a través de proyectes de desenroll, recolzant als socis 
locals i a les comunitats a les que acompanya.



 «¡Ai de tu, que sobre bases de maldat i injustícies construïxes el teu palau i  
els teus alts edificis, i que fas treballar als demés sense pagar-los els seus salaris!» (Jr 22,13).   

 
Manos Unidas inicia el quinqueni (2023-2027) enfocat a “Lliberar a l’humanitat de la pobrea, 
la fam i la desigualtat des dels Objectius de Desenroll Sostenible”. (ODS). 
 
La lluita contra la pobrea i la fam de les persones passa 
per la recuperació del treball decent tal com recorda  
l’Agenda 2030, i especialment el ODS 8: “Creiximent 
econòmic i social”; i és, provablement, la millor estra-
tègia per a erradicar-les des de la seua raïl, no per mig 
de programes d’assistencialisme, sino buscant que 
les persones vulnerables siguen capaces de generar els 
seus ingressos per a viure dignament. 
 

«Davant tot, al treballador és necessari fixar-li una remuneració que alcance  
a cobrir el seu sustent  i el de la seua família» (Pío XI en Quadragesimo anno, nº 71). 

 
En alguns països, grans empreses subcontracten maximizar els seus beneficis. Moltes d’estes  
firmes tenen còdics de conducta, pero, buscant reduir costs de producció, acaben vulnerant els 
drets de les persones treballadores, afectant ademés a la seua salut i la seua seguritat.  
 
L’exposició a productes tòxics i tècniques perilloses  
provoquen, en molts casos, malalties greus. Les males 
condicions de treball i les llargues jornades suponen 
dolors crònics, problemes respiratoris, desmais… 
 
Per un atre costat, l’abandó estructural de la seguritat 
en els edificis fa que siguen freqüents els incendis     
causats per defectes elèctrics, les explosions de calderes 
i inclús les solsides de fàbrica.  
 
L’Iglésia advoca, des de sempre, pel treball decent i la justa remuneració laboral com el mig més 
idòneu per a dur una vida digna.  
 

«…tinguen present els rics i els patrons que oprimir per al seu lucre als necessitats  
i als desvalits i buscar el seu guany en la pobrea aliena no ho permeten ni les lleis  

divines ni les humanes. I defraudar a algú en el salari degut és un gran crim,  
que crida a veus les ires vengadores del cel» (León XIII en Rerum novarum, Nº15). 

 
També hui, hòmens i dònes, se veuen obligats a treballar, a sobreviure, res més. Són esclaus en 
treballs forçats, injusts, mal pagats i que duen a les persones a viure en la dignitat calcigada.  
 
És necessari fer-nos conscients de l’impacte de les breches de la desigualtat en la vida        
quotidiana del Sur, i especialment, el de la desigualtat d’ingressos, perque estos constituïxen 
un mig imprescindible per a lliberar a les persones de la pobrea i de la fam.
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“PERSONES LLIURES DE POBREA, FAM I DESIGUALTAT” 

El “treball digne” per a véncer la fam i la pobrea

Les breches de desigualtat seguixen  
creixent i aumenta la polarisació entre  
una minoria afortunada i una creixent  
majoria que no pot aspirar a una vida digna.

El textil és u dels sectors laborals a on  
el treball no permet una vida digna per  
al treballador i la seua família; alberga  
un món d’explotació laboral, condicions  
paupèrrimes, dany ambiental i salaris injusts.



l Llegir  
«Era un home ric que vestia de púrpura i lli, i celebrava 
tots els dies esplèndides festes. I un  pobre, cridat Lázaro, 
tirat junt al seu portal, cobert de llagues, que desijava   
fartar-se de lo que caïa de la taula del ric, pero fins els gossos 
venien i li llepaven les llagues. Va succeir, puix, que va 
morir el pobre i va ser dut pels àngels al sí d’Abraham. Va 
morir també el ric i va ser sepultat” (Lucas 16, 19- 22). 

 
l La realitat que mostra l’Evangeli també existix hui, unes 
persones tenen de tot i els sobra i unes atres no tenen lo 
suficient per a viure.  

s Observar la foto de la pàgina 5 i compartir  
      els sentiments que desperta. 
s ¿Qué té en comú la fotografia en la paràbola  
      de Epulón i Lázaro? 
s ¿Quina diferència hi ha entre Epulón i Lázaro? 
s ¿Cóm creus que s’hagueren pogut ajudar  
      mútuament? 
s ¿És just que alguns chiquets i chiquetes no puguen  
      estudiar perque tenen que treballar? ¿Per qué?  
s ¿És important la colaboració de Manos Unidas per a   
      que molts chiquets i chiquetes puguen gojar de la  
      seua infància sense tindre que treballar? ¿Per qué?

Catequesis d’InfÀncia
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Amarilis viu en Guatemala, en un barri a on hi ha molta desnutrición         
infantil i pobrea extrema. Gràcies a un proyecte de mampreniment per a 
jóvens recolzat per Manos Unidas, els seus germans poden aportar diners 
en casa i ella no té que treballar i, aixina, pot anar al colege.

Erwin és d’un menut llogaret de Filipines. La seua família 
és molt pobra, viu de la peixca i de l’agricultura, pero no 
tenen terres fèrtils i el canvi climàtic afecta negativament 
als cultius. No anava a l’escola perque estava molt llunt 
del poble i tenia que treballar en la seua família. Gràcies 
a la construcció d’una escola en el poble, recolzada per 
Manos Unidas, ha pogut estudiar.

Shamim viu en Uganda. La seua família és molt pobra i 
es dedica a l’agricultura treballant moltes hores i en poc 
de rendiment. Els chiquets i chiquetes com ella ajuden 
a les seues famílies en el camp. Gràcies a un proyecte 
educatiu de Càrites, en el que Manos Unidas ha colaborat, 
els adults poden guanyar-se la vida treballant en condi-
cions dignes i els menors poden anar a l’escola i formar-se 
per a un futur millor.

RECONEIXEM (Reconéixer per a interpretar)
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interpretem (Interpretar per a elegir)

Tres històries de vida

s ¿Quines són les necessitats dels tres protagonistes? 
s ¿Tens tu les mateixes? 

s ¿És menester ajudar-los? ¿Per qué?
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Quan els adults poden treballar, els chiquets i les chiquetes 
poden deprendre, jugar, anar a catequesis… 
 
l Pensar:  

w ¿Qué significa infància feliç?  
w ¿Cóm tindre una infància feliç? 
w ¿Qué es pot fer per a que tots els chiquets i  
   chiquetes del món la tinguen? 

 
l Concretar un compromís per a colaborar en casa, en el  
     colege, en la parròquia, en Manos Unidas... 
 

l Organisar una festa per a compartir menjar i diversió.  
w Dibuixar cada u les seues mans, escriure el seu nom  
   i qué vol compartir per a ajudar a Shamin, Erwin,  
   Amarilis i a atres chiquets. Despuix, colorejar-les. 
w En totes les mans, decorar el lloc de la festa.  

 
l Resar junts: 
 

Benvolgut Jesús, en la paràbola  
del pobre Lázaro nos ensenyes a compartir.  
 
Te donem gràcies per les nostres famílies.  
 
Te demanem que a cap adult li falte  
un treball digne per a viure i  
cuidar als seus fills.  
 
Que nos preocupem els uns dels atres  
i nos cuidem per a que tot lo món  
puga ser feliç.
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ELEGIM (Elegir per a actuar)
CELEBREM I OREM  
(Celebrar per a agrair)
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Catequesis d’Adolescència

l Vore el vídeo: “¿Qué hi ha darrere de l’imperi textil?”, de la Campanya “Roba neta”:       
     https://youtu.be/VlMTQFk1lMY  
 

w Compartir les impressions.  
w Fer una relació dels drets conculcats.   
w ¿T’agradaria, com a treballador, que se te tractara en eixes condicions? ¿Per qué? 

 
l Observar el quadro: “Salaris dignes 2019. Anàlisis dels salaris en l’indústria textil global”,  
     de la Campanya “Roba neta”. 

w Analisar l’informació i comentar qué crida l’atenció.  
w Traure conclusions.

7
RECONEIXEM (Reconéixer per a interpretar)

 Sous dignes 2019     Anàlisi dels sous a la indústria tèxtil global

 Resum executiu en xifres

empreses 
avaluades

El 85%  
de les marques 

s’havien  
compromès a 

pagar sous dignes. 

Respecte al recolzament actiu  
a la llibertat d’associació,  
les marques no complien  
els requisits i van obtenir  
puntuacions molt baixes.

marques estan calculant  
si els preus pagats als  
proveïdors són suficients  
perquè el personal cobri  
un sou digne.

El 75% de les  
marques va revelar  
la seva llista de  
proveïdors totalment  
o parcialment.

plans clars i ben  
planificats perquè  
les xarxes de  
proveïdors proporcionin 
sous dignes.

Gairebé totes les marques van obtenir una  
qualificació d’E que vol dir que no van  
poder demostrar adequadament que el  
personal estigui percebent salaris dignes.

marques utilitzen  
indicadors de  
referència específics  
per avaluar si estan  
pagant sous dignes.

El 20% de les marques  
analitzades va revelar  
informació sobre  
els sous que els  
proveïdors pagaven  
al personal.
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https://youtu.be/VlMTQFk1lMY
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1.- Obri el teu armari de bat a bat, investiga sobre els següents punts i completa el quadro:

w Lloc de confecció.  
w Condicions de treball.  
w Edats de les persones que han fabricat la roba.

2.- La roba, per a molts adolescents, va més allà de ser un artícul de necessitat,  
       convertint-se en forma d’expressió i acceptació en el grup. 
 
l Reflexionar   

w ¿Saps cóm influïxen en la dignitat dels treballadors els teus hàbits de compra de roba?  
w Quan compres roba: 

4 ¿Penses en les persones que l’han confeccionada? 
4 ¿Te preocupes per les condicions laborals? 
4 ¿Lo que tens en el teu armari respecta els drets laborals?

PRENDES DE VESTIR 
Estiu/Hivern

CONDICIONS DE TREBALLLLOC DE CONFECCIÓ
TINC  

EN TOTAL

Pantalons i/o faldes i/o vestits

Sabates i/o sabatilles

Camisetes i camises

Roba d’abric

Roba deportiva i/o chàndal

Roba de festa

Roba interior

Calcetins i/o miges

Complements: gorres, cinturons, bossos, mochiles…

interpretem (Interpretar per a elegir)



l Organisar cinc grups i distribuir a cada u un text dels anteriors.  
w En cada grup:  

4 Pensar i escriure el mensage del text, en relació en el treball digne;  
     despuix llegir-lo i comentar-lo en el grup. 
4 Compartir cóm interpela personalment el mensage.  

w Tots junts: 
4 Compartir, tant el text, com les reflexions de cada grup. 
4 Redactar junts un manifest pel “treball digne”.

Hem conegut, solament una miqueta, la situació dels treballadors de l’indústria textil en països 
empobrits. Davant d’açò hi ha dos opcions: 
 
l Quedar-se tranquils.  
 
l Assumir menuts compromisos, canviant  
     algunes costums. 
 
¿Quin elegixes?  

4 Marcar en el quadro si les següents  
decisions milloren la vida dels  
treballadors o no.  

4 Comentar per qué elegixes unes i  
no atres. Pots afegir-ne alguna més.
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“Tota persona que treballa té dret a una remuneració equita-
tiva i satisfactòria, que li assegure, aixina com a la seua família, 
una existència conforme a la dignitat humana” (Declaració   
Universal dels Drets Humans, artícul 23). Les empreses tenen el 
deure de respectar un salari digne.

“De ningú he codiciat argent, or o vestits. 
Miren les meues mans: en elles he conseguit lo 
necessari per a mi i per als meus companyers, 
com vostés be saben. En este eixemple els 
he ensenyat, clarament, que deuen treballar 
dur per a ajudar als dèbils”.  
(Fets, 20, 33-35).«És una tragèdia l’explotació del   

treball humà i les seues condicions 
de vida. La vida de cada comunitat 
requerix que lluitem fins al final  
contra el càncer de l’explotació del      
treball humà, el verí de l’illegalitat, 
el càncer de la corrupció»,  
Papa Francisco, 2015.

“[…] El primer fonament del valor del treball és l’home mateix, el seu 
subjecte. Ad açò va unida immediatament una conseqüència molt     
important de naturalea ètica: és cert que l’home està destinat i cridat 
al treball; pero, davant de tot, el treball està en funció de l’home i no 
l’home «en funció del treball” (Laborem exercens Nº6).

“Viure en 38 euros al més. Est era el sòu de la gent que va morir en Bangladesh. En el món de hui hi ha una  
esclavitut feta en el dò més preciós que Deu nos ha donat: la capacitat de crear, de treballar, de ser els facedors 
de la nostra dignitat (…) A les persones se’ls considera menys importants que als objectes que oferixen beneficis. 
(…) ¿A ón hem aplegat? Al punt de no ser conscients de la dignitat de la persona i la dignitat del treball”.    
(Papa Francisco, 2013).

3.- Un salari digne és un dret humà.

ELEGIM (Elegir per a actuar)



1.- Pensar i compartir algun compromís  
       per al be comú i la solidaritat.

2.- Sugerències: 
4 Quan es compra roba, revisar les etiquetes per  
     a averiguar a ón i cóm s’han confeccionat. 
4 Participar en la Campanya “Roba neta”. 
4 Fer campanya, entre amics, pel “treball digne”.

l En una trobada festiva d’oració:  
w Presentar al Senyor els compromisos.  
w Llegir i oferir el manifest pel “treball digne”.  
w Acabar resant junts:  

 
¡Són chiquets! No esclaus   

Senyor, la teua paraula nos crida a tindre fam i  set de justícia, nos guia a  
la misericòrdia i a la renovació.  
 
Guia-nos cap a una fe que nos comprometa a construir un món millor  
per a tots els teus fills i filles.  
 
Senyor, ajuda-nos  a denunciar tots els crims contra l’infància.  
Espenta-nos a actuar quan sospitem que estan en situació de perill.  
No nos deixes en pau fins que actuem a favor seu.  
 
Senyor, tu veus el sofriment dels menors agotats de tantes hores de treball i  
tan poc per a menjar. Tu saps que estan cansats i en major facilitat poden  
fer-se mal. Protegix-los dels perills i mou-nos a ajudar-los.  
 
Senyor, te demanem pels governants per a que promoguen lleis contra totes  
les formes d’explotació, també l’explotació laboral de menors. Amén. 

 
(Vigília de la Jornada Mundial d’Oració i Reflexió contra la Tracta de Persones 2017: https://preghieracontrotratta.org/)
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ACCIONS SÍ/NO
Comprar menys roba i de més calitat.

Mirar be les etiquetes per a conéixer la procedència de la roba que compres.

Comprar en menuts comerços en lloc d’en grans cadenes.

Comprar roba de segona mà.

Comprar la roba més barata possible.

Comprar roba en tendes de comerç just.

Reflexionar, abans de comprar, si ho necessites o no.

Atres...

CELEBREM I OREM (Celebrar per a agrair)

https://preghieracontrotratta.org/


Vore, vore, vore:  ulls que sí veuen, cor que sí sent. 
 
¿SABIES QUE EL SECTOR TEXTIL...? 
 
l És u en els que el treball no permet una vida  
     digna per al treballador i la seua família. 
 
l Alberga un món d’explotació laboral,  
     condicions paupèrrimes, dany mig ambiental i,  
     sobretot, salaris injusts.  
 
l El món de la moda ampra, aproximadament,  
     a 86,6 millons de treballadors al rededor  
     del món, la majoria d’ells sense contractes  
     laborals, sense horaris establits i sense beneficis de les lleis de protecció d’empleats. 
 
l L’indústria de la moda és líder en violacions dels drets humans i abusos mig ambientals. 
 
l El 80 % dels treballadors del sector textil són dònes.  
 
l Normalment se’ls paga menys que als seus homòlecs masculins.  
 
l La desigualtat de gènero està profundament arraïlada en el desequilibri  
     de poder de l’indústria.
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Catequesis de JOventuT7

1.- Sentir i sentir: solament es veu be en el cor.

l ¿Qué entens per “treball digne”? 
  
l ¿Quines condicions deu reunir el treball  
     per a considerar-lo digne? 
 
l ¿Qué et diu l’expressió “la pobrea té rostre  
     de dòna”? 
 
l ¿Per qué els menors que treballen  
     se’ls crida”dits llaugers”? 
 
l ¿Has pensat per quines mans han passat els  
     teus pantalons vaquers fins a aplegar a tu?

Quan el treball és precari, es precarisen tots els drets. M
an

os
 U

ni
da

s

RECONEIXEM (Reconéixer per a interpretar)

interpretem (Interpretar per a elegir)



LLEGIR ESTOS TEXTS:

11

4 Extraure l’ensenyança dels texts respecte al treball digne.  
4 Contrastar en les senyes de l’apartat RECONEIXEM.  
4 Pensar si les senyes reflectixen treball digne.  
4 Observar les fotos de les pàgines 10 i 11 i posar-los titular.  
     Compartir els sentiments que desperten

w A partir de la realitat i de la teua reflexió, ¿podries dir que les condicions laborals  
   respecten la dignitat de la persona? ¿Per qué?   
w Comentar en el grup les teues conclusions.
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2.- Mirada creent.

“Menjaràs del fruit del teu treball, seràs feliç i tot t’anirà be”. 
(Salm 128, 2)

“Yo vaig comprendre que lo únic bo per a     
l’home és alegrar-se i buscar el benestar en 
la vida. Despuix  de tot, que un home menge 
i bega i goge del benestar en el seu esforç, 
això és un dò de Deu”. (Eclesiastés 3, 12-13)

“I el llaurador que treballa durament és el primer que té dret a 
arreplegar els fruits.” (2 Tm 2, 6)

“Els treballs remunerats, si s’atén a la naturalea i a la filosofia cristiana, no són vergonyosos per a l’home, sino 
de molta honra, en quant donen honesta possibilitat de guanyar-se la vida. Lo realment vergonyós i inhumà és 
abusar dels hòmens com de coses de lucre i no estimar-los en més que quant els seus nervis i músculs poden 
donar de sí”. (Rerum novarum, 15)

“El treball és la vocació de l’home” (Homilia del Papa Francisco, 1 de maig 2020):  
En els periòdics de fa uns mesos vàrem llegir, en un país d’Àsia, que un senyor havia matat a pals a u dels seus 
empleats que guanyava menys de mig dólar al dia, perque havia fet alguna cosa malament. L’esclavitut de hui 
és nostra indignitat, perque lleva la dignitat a l’home, a la dòna, a tots nosatres. (…) Pensa en els treballadors, 
en els que treballen a jornada, que els fas treballar per un salari ínfim i no huit, sino dotze, catorze hores al dia: 
açò succeïx hui, ací. En tot lo món. (…) Tota injustícia que es comet contra una persona que treballa és un atropell 
a l’indignitat humana, inclús a la dignitat del que comet l’injustícia: es baixa el nivell i s’acaba en eixa tensió     
de dictador-esclau. En canvi, la vocació que Deu nos dona és molt bella: crear, recrear, treballar. Pero açò pot 
fer-se quan les condicions són justes i es respecta la dignitat de la persona.
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Posem la justícia de moda.  
Quan el treball és precari, es precarisen tots els drets. 
 
Prendre consciència de la relació que tenen els hàbits de consum en el “treball digne” i elegir un 
compromís dels proposts o un atre distint. 
 
l Ser consumidors responsables en el sector textil, prenent decisions com:   

w Comprar solament lo que siga necessari.   
w Averiguar qué hi ha darrere d’algunes marques.  
w Llegir les etiquetes dels productes (orige, composició,  
   compromís en els drets humans…). 

 
l Investigar les condicions laborals dels treballadors.  
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l Presentar els compromisos al Senyor.  
 
l Resar junts  
 

Ahí està la taula del món, Senyor, 
esperant el nostre treball,  
en proyectes comuns, 
mans unides, gestions solidàries… 
¡Ai, eixa font d’aigua i de pa,  
eixe sender de treball digne, 
que en amor i justícia 
anem a obrir junts 
en la dura corfa de cada dia! 
Que no em quede mirant, Senyor, 
¡yo també  
vullc tirar una mà!

ELEGIM (Elegir per a actuar)

CELEBREM I OREM (Celebrar per a agrair)



l Unes senyes 
 
s En els països empobrits, la manufactura  
     sol portar-se a terme en les “maquilas”. (1)  
 
s L’indústria de la moda ampra,  
     aproximadament, a 86,6 millons  
     de treballadors al rededor del món,  
     la majoria sense contractes laborals, sense  
     horaris establits i sense lleis de protecció  
     (Organisació Internacional del Treball). 
 
s El 80 % dels treballadors en l’indústria textil  
     són dònes. Solen començar en catorze anys,   
     tenen jornades entre 12 i 14 hores i, en sòrt,  
     disponen d’un dia lliure a la semana o  
     una semana de vacacions a l’any. 

 
 

s Cobren sous que els permeten sobreviure  
     a dures penes i poques voltes superen  
     els cent euros al més. 
 
s Moren 25 empleats, en la seua majoria  
     dònes, que treballaven en un taller  
     de confecció clandestí en un sòtol  
     de Tànger (Marroc). (Solidaridad.net, 11/2/21  
     https://bit.ly/3M9Iwgv). 
 
s La pandèmia ha empijorat la situació laboral  
     de mils de dònes en Bangladesh que  
     treballen sense drets en el sector de  
     la moda. (La Vanguardia, 7/03/22  
     https://bit.ly/3L4KCgq).
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 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2019,6.

Catequesis d’Adults7

1 Sistema econòmic i de producció que consisteix en l'assemblatge manual de peces en tallers industrials situats  
    en països amb mà d'obra barata, el resultat de la qual són productes que tenen generalment com a destí un país desenvolupat.

RECONEIXEM (Reconéixer per a interpretar)

https://bit.ly/3M9Iwgv)


2.- Pensar:  
l ¿Quins aspectes de la realitat denuncien? 
 
l ¿Cóm afecten a la vida laboral que  
     tu coneixes? 
 

 
 

l ¿Cóm donen llum a esta realitat que patim  
     actualment en el món? 
 
l ¿Quines cridades del Senyor reps personalment?

l Pensar  
 

w ¿Cóm t’interpela la realitat  
   que es troba darrere d’este  
   sector laboral?  
 
w ¿Quines causes subjauen a estes  
   condicions laborals i quines  
   conseqüències comporten? 
 
w ¿Quines conclusions es poden  
   traure despuix d’analisar  
   les senyes de les tres primeres  
   columnes del següent quadro? 
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1.- Llegir els següents texts: 

3.- Posar en comú la reflexió.

“No explotaràs al jornaler, pobre i necessitat, siga 
germà teu o emigrant que viu en la teua terra, en 
la teua ciutat; cada jornada li donaràs el seu jornal, 
ans que el sol es pose, perque passa necessitat i 
està pendent del salari.” (Deuteronomio 24, 14-15)

“El gran tema és el treball. (…) Assegurar a tots la 
possibilitat de fer brotar les llavors que Deu ha posat 
en cada u, les seues capacitats, la seua iniciativa, les 
seues forces. Eixa és la millor ajuda per a un pobre, 
el millor camí cap a una existència digna”.  
(Fratelli tutti 162)

“Qualsevol forma de materialisme i d’economicisme que intentara reduir al treballador a un mer instrument de 
producció, a simple força-treball, a valor exclusivament material, acabaria per desnaturalisar irremediablement 
l’essència del treball, privant-lo de la seua finalitat més noble i profundament humana. La persona és la mida de 
la dignitat del treball”. (Compendi Doctrina Social de l’Iglésia nº 271)

El Senyor nos invita a posar-nos en marcha, nos impulsa a ser profetes, a denunciar lo que no és de 
Deu.  
 
l Vore: https://bit.ly/3w35pwD 
 
l Concretar un compromís alcançable, per a donar passos en corresponsabilidad en este àmbit  
     que descuida la dignitat de la persona. 

interpretem (Interpretar per a elegir)

ELEGIM (Elegir per a actuar)

Font: CECJ (2015: 24)

Matèria prima 

Mà d’obra  
Despeses  
generals 

 
Benefici  

de fàbrica 

Intermediaris 

Transports  
Benefici  
de marca  

Minorista 
IVA 

Preu final

SAMARRETA  
CONVENCIONAL

POLO  
MASSIMO DUTTI 

(Grup Inditex)

POLO  
VERALUNA CJ  

(Oxfam Intermón)

DIFERÈNCIA  
(Polo Massimo Dutti i 

polo Veraluna CJ)

https://bit.ly/3w35pwD
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l Escoltar, en actitut orant, la següent cançó:  
     “No nos convencerán” https://youtu.be/xTAmotRys-o  
 
l Pensar en quines “coses” no vols que et convencen. 
 
l Compartir els ecos en forma d’oració  
     (Senyor, sent que… Senyor, et demane…) 
 
l Resar junts “La doble mida”, de Resant Vaig. 
 

Senyor, disculpa les meues flaquees, les meues caigudes i silencis. 
Dona’m una atra oportunitat.  
Oblida les meues negacions, la meua tibiea, les meues eternes contradiccions. 
Obri’m una atra volta la porta, acull-me en la teua casa i en el teu abraç.  
Tu, que saps cóm soc. 
Perdona tu, fill, a qui et va ferir en les seues flaquees, les seues caigudes i silencis… 
a qui no va estar a l’altura, a qui no va saber voler-te be…  
He ahí el dilema, constant i humà. 
La doble mida. La pietat per a u mateix i negada a l’atre.  
L’amor acollit en gratitut, pero entregat en contagotes.  
La claritat davant la necessitat pròpia, que es torna ceguera davant lo alié.  
Deprengau de mi, que soc Deu de misericòrdia.  

 
l Per a acabar: Escoltar de nou, moure’s al ritme de la música i cantar la cançó:  
     “No nos convencerán”, de Migueli: https://youtu.be/xTAmotRys-o
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PER A PROFUNDISAR EN ELS TEMES D’ESTA GUIA  
 
 

l “Conecta Ropa Pobreza”, de Enllaça’t per la Justícia.     
      https://www.enlazateporlajusticia.org/ropa 

 
l “Descubrir trabajo en marcas de moda”: https://www.agorarsc.org   

 
l Cançó “Trabajo digno para una sociedad decente”: https://youtu.be/gdco8gkxHKo  

 
l “El legado de Iqbal Masih”: https://youtu.be/SuUp3NocPlg 

 
l “Ethical Time. Moda sostenible real para ti”:   
      https://youtu.be/9DIXnduOtio        i       https://ethicaltime.com  

 
l “Carta Encíclica Laborem Exercens”. Papa Juan Pablo II, 1981. 

 
l “Carta Encíclica Fratelli Tutti”. Papa Francisco, 2020. 

 
l “10 horas de oración”, de Manos Unidas Salamanca: 
      https://www.manosunidas.org/materiales-formacion-cristiana-2023  

CELEBREM I OREM (Celebrar per a agrair)

https://youtu.be/xTAmotRys-o
https://youtu.be/xTAmotRys-o
https://www.enlazateporlajusticia.org/ropa
https://www.agorarsc.org/
https://youtu.be/gdco8gkxHKo
https://youtu.be/SuUp3NocPlg
https://youtu.be/9DIXnduOtio
https://ethicaltime.com/
https://www.manosunidas.org/materiales-formacion-cristiana-2023


900 811 888 - manosunidas.org


