
Manifest de la Quinzena Solidària 2013: SOM DIFERENTS, SOM IGUALS 

El Consell Municipal de la Solidaritat de Calella, vinculat a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació del nostre 

municipi, està format per totes aquelles persones i entitats que, de forma voluntària, col·laboren amb els pobles 

més desafavorits del Sud. És conegut que el Nord, a través dels recursos naturals i béns de consum, treu del Sud 

una riquesa molt més gran que la que aquests països reben a canvi. Aquesta relació de desigualtat extrema està 

motivant  que moltes persones dels països del sud migrin al Nord cercant millors oportunitats de vida. 

La quinzena Solidària celebrada a Calella el mes de maig aposta aquest any per donar valor a una societat plural i 

combatre els rumors negatius sobre la diversitat cultural que dificulten la construcció d’una societat amb 

relacions basades en la no competitivitat, la cooperació i la col·laboració.  

- Perquè els rumors són generadors d’hostilitat, ressentiment i rebuig social. 

- Perquè la permanència de prejudicis poden derivar en actituds racistes i pràctiques discriminatòries. 

- Perquè cal trencar amb discursos populistes que identifiquen la immigració com a responsable dels 

problemes socials. 

- Perquè tothom té els mateixos drets de tenir una vida digne i buscar una millor estabilitat econòmica, 

personal i familiar. No oblidem que la situació de crisi actual fa que molts de nosaltres també haguem 

d’emigrar cap a països on hi ha més feina.  

- Perquè els rumors són informacions ambigües que es propaguen molt ràpidament i trenquen la cohesió 

social.  

- Perquè cal atorgar valor a una societat plural i treballar per extreure el màxim profit de la diversitat 

existent. 

Perquè tots som diferents i alhora som iguals, el Nord i el Sud es necessiten mútuament. La cooperació, l’ajut, el 

respecte mutu són necessaris per la continuïtat del planeta. Ser solidari significa compartir idees, propòsits i 

responsabilitats a partir d’uns valors humans i ètics. 

Les diferents entitats que formem el Consell Municipal de la Solidaritat convidem tota la població a conèixer els 

projectes que realitzem i, en la mesura de les possibilitats de cadascú, a sumar-s’hi i compartir els millors camins 

perquè la solidaritat internacional constitueixi un Bé Comú a defensar per a tots els ciutadans i ciutadanes de 

Calella. Mai no podrem tenir entre nosaltres un benestar responsable i coherent si no practiquem la solidaritat 

amb els països més empobrits. Cooperar i compartir és el que més identifica la Humanitat.  

CONSELL MUNICIPAL DE LA SOLIDARITAT 

Agermanament sense fronteres 
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Fundació Vicenç Ferrer
 


