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Elisenda García és la presiden-
ta-delegada diocesana de la nova 
Delegació de Mans Unides de Ter-
rassa. A l’octubre va tenir l’oportu-
nitat de visitar l’Índia, on va poder 
conèixer sobre el terreny els pro-
jectes que Mans Unides desenvo-
lupa en aquest país. Com ens expli-
ca, «vaig poder veure el rostre del 
pobre i tocar els projectes de Mans 
Unides, que transformen la realitat 
d’aquests llocs i de la seva gent».

Mans Unides treballa en cinc 
grans àrees: dona, agricultura, edu-
cació, sanitat i promoció social. A 
l’Índia, Elisenda García ha visitat 
diferents projectes amb els quals 
l’entitat col·labora a través dels so-
cis locals.

A la ciutat d’Hyderabad els Sa-
lesians atenen nens del carrer: els 
recullen, en tenen cura i els allot-
gen, i tracten d’oferir-los un futur 
esperançador a través del suport 

Mans Unides dona suport a l’empoderament de les dones.

emocional, mèdic i educatiu. «Les 
seves mirades són impressio-
nants», recorda l’Elisenda, «perquè 
són molt impactants».

Un altre projecte que va visitar 
la presidenta-delegada de Terrassa 
va ser als poblets de Chilpur, on 
la població viu una situació d’inse-
guretat alimentària. A través dels 
Serveis Socials de la diòcesi de Wa-
rangal, Mans Unides col·labora en 
projectes d’agricultura sostenible, 
infraestructures d’aigua i promoció 
de les dones.

També trobem Mans Unides im-
plicada a Karimnagar, on les germa-
nes Adoratrius del Sant Sagrament 
es dediquen a la reinserció d’infants 
i joves en barris i poblets marginals; 
al departament de Mariampur, on 
es desenvolupen projectes per a 
la millora de la salut i el suport a 
l’empoderament de les dones i les 
nenes; o a Varanasi, on la Societat 
Índia de Missions es dedica al res-
cat i la reinserció de nens del carrer.

Recollint llavors
Elisenda García va fer aquest 

viatge a l’Índia amb altres com-
panys de Mans Unides. Allà hi van 
conèixer diferents ciutats i pobles; 
van inaugurar sales i dormitoris 
en cases d’acollida per a nens del 
carrer; potabilitzadores d’aigua… 
però, sobretot, «hem recollit unes 
llavors que s’havien plantat fa molt 
de temps…».

Per a la presidenta-delegada de 
Terrassa, aquest viatge li ha permès 
«posar rostre a la fam, a la injustícia, 
a la desigualtat, al maltractament, 
a l’abús, en poques paraules, a l’in-
fern». Aquest temps a l’Índia li ha 
servit per aprendre «que el nostre 
món occidental està completa-
ment esclavitzat, som dependents 
de les coses. Hem cosificat les per-
sones i tot està fet en clau econòmi-
ca. La pressa ens empeny i estem 
angoixats per allò que no té cap 
importància i a allò que de veritat 
importa ben poc valor li donem».

El contrast de la nostra socie-
tat amb la del país asiàtic ha deixat 
empremta en Elisenda García: «A 
l’Orient encara donen importàn-
cia al silenci, a la mirada atenta de 
l’altre.» En aquest sentit, destaca 
que «va ser impressionant veure 
com dones tribals que no m’havien 
vist mai captaven les meves emo-
cions. Amb tot, vam compartir la 
maternitat, la dignitat de ser dona 

ELISENDA GARCÍA
«El nostre món 
occidental està 
completament 
esclavitzat, som 
dependents 
de les coses»
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molt present tot el que ha viscut 
a l’Índia. Moltes sensacions, sen-
timents i imatges que continuen 
ressonant dins seu. «En un centre 
de nenes que vam visitar, n’hi havia 
algunes que havien viscut experi-
ències molt traumàtiques. Encara 
en conservo la mirada i les cares en 
la memòria. Tinc fotos amb elles i 
quan estic cansada, quan les coses 
no surten o quan el repte es torna 
de vegades un tsunami, penso en 
elles i tiro endavant. Tanco els ulls i 
en segueixo veient les cares.»

Col·laborar amb Mans Unides
Elisenda García ha palpat sobre 

el terreny que «amb l’ajuda, ja sigui 
econòmica com en temps, que els 
arriba a través de la generositat de 
tants voluntaris compromesos amb 
Mans Unides, la seva vida canvia-
rà. Sí, a poc a poc, s’està transfor-
mant».

«Els protagonistes són ells», 
constata, «tot esforç que fem des 
d’aquí és poc per ajudar-los. Amb 
un euro que paguem aquí per un 

i la capacitat d’enfrontar-nos a la 
responsabilitat de tirar endavant la 
nostra família a pesar de totes les 
dificultats».

Després del viatge a l’Índia, la 
presidenta-delegada de Mans Uni-
des de Terrassa considera que «vi-
vim vides superficials, estem dis-
trets amb moltes coses supèrflues, 
ens mirem tant el nostre jo, l’ego 
superlatiu és el que impera, ens 
hem oblidat de plorar, no escoltem 
l’altre. La fam no és una malaltia, no 
es contagia».

Per això, des que ha tornat, «no 
deixo que les persones del meu 
voltant es queixin de res, perquè 
sempre recordo les cares de la gent 
que he conegut a l’Índia, i sé que 
soc una privilegiada per viure així». 
I afegeix: «He après a valorar les 
coses petites, a veure l’altre com un 
do, un regal que ens fa més bones 
persones, a acceptar les nostres fe-
bleses, i he après a donar importàn-
cia a allò que de veritat importa.»

Passats uns mesos d’aquesta 
experiència, Elisenda García té 

Elisenda García ha viscut una experiència única a l’Índia.

«He après a valorar 
la petitesa, a veure 
l’altre com un do, 
un regal que ens 
fa més bones 
persones»
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cafè, allà es fan meravelles, però 
a més és una qüestió de justícia. 
Ells tenen els mateixos drets i 
dignitat que nosaltres, no podem 
quedar-nos esperant que altres ho 
solucionin». 

Així, convida, «us animo a col·la-
borar amb les delegacions de Mans 
Unides perquè val la pena treballar 

pels que més ho necessiten», per-
què el que ha de moure és «l’amor 
a l’altre, que ens indigni la injustí-
cia. Units lluitem per canviar-la, allà 
on calgui, amb el nostre granet de 
sorra».

I ens proposa una última reflexió 
que cadascú s’hauria de fer: «Jo soc 
la resposta a la injustícia.»

La mirada dels infants és especialment impactant.

«Els protagonistes 
són ells. Tot esforç 
que fem des 
d’aquí és poc 
per ajudar-los»




