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Ajudar a creuar un riu

 
 
 
Marató TV3 de 2019  (Per a les malalties minoritàries):
 
Ministerio de Defensa 
PEA (Plans Especials d’Armament
 
 
 
 
A més de muntar i col·laborar amb la Marató
no hauríem de denunciar l'escandalosa despesa en armament i treballar 
políticament per reduir
sanitat, educació, habitatge, serveis socials...?
  
. 

Acompanyar una persona que pateix és caritat. I 
per modificar les condicions socials que provoquen el seu patiment, encara que no 
es tingui contacte directe amb aquesta persona. Si hom ajuda un ancià a creuar un 
riu, això és exquisida caritat i si el polític li construe

(“Fratelli tutti” –  Papa Francesc)
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construir un pont 

Marató TV3 de 2019  (Per a les malalties minoritàries):               

Armament) 2019-2032                    12.991.000.000 

A més de muntar i col·laborar amb la Marató,  
no hauríem de denunciar l'escandalosa despesa en armament i treballar 
políticament per reduir-la i abolir-la i destinar els recursos contra la Covid, 

educació, habitatge, serveis socials...? 

Acompanyar una persona que pateix és caritat. I també és caritat tot el que es fa 
per modificar les condicions socials que provoquen el seu patiment, encara que no 
es tingui contacte directe amb aquesta persona. Si hom ajuda un ancià a creuar un 
riu, això és exquisida caritat i si el polític li construeix un pont també és caritat.

Papa Francesc) 

    

www.caritasmanresa.cat 

    14.053.915 € 

12.991.000.000 € 

no hauríem de denunciar l'escandalosa despesa en armament i treballar 
la i destinar els recursos contra la Covid, a 

també és caritat tot el que es fa 
per modificar les condicions socials que provoquen el seu patiment, encara que no 
es tingui contacte directe amb aquesta persona. Si hom ajuda un ancià a creuar un 

ix un pont també és caritat. 


