
Mans Unides

Moltes gràcies per la teva ajuda com a 
soci col·laborador de Mans Unides Dio-
cesana de Terrassa. Si vols pots col·labo-
rar també com a voluntari. 
T’esperem al c/ Duran i Sors 11, 1r 1a / 08201 
Sabadell / Tel. 937 637 106. 

terrassa@mansunides.org 
www.mansunides.org
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Solidaritat i bé comú
cies si a Espanya no hi hagués hagut un sistema 
sanitari organitzat i eficaç, una xarxa de solidari-
tat i compromís ciutadà per ajudar aquells qui els 
faltava aliment, un sistema educatiu que conti-
nua funcionant o uns subsidis que, millor o pitjor, 
alleugen la difícil situació de precarietat? De gaire-
bé tot això estan mancades les comunitats amb 
les quals treballem als països del Sud i, per això, és 
urgent que una part del nostre esforç es dirigeixi 
a dotar aquestes persones de mitjans suficients 
per afrontar aquesta crisi.

Aquest és el compromís de Mans Unides, guiat 
per l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església: llui-
tar contra els múltiples vessants de la fam i la po-
bresa. Només un canvi en els nostres cors, des de la 
solidaritat i el bé comú —entès aquest com a con-
dicions de vida digna per a tothom—, podrà treu-
re les persones de la situació de pobresa, exclusió, 
violència o explotació.

La nostra acció es materialitza en la realització 
de projectes concrets i pràctics i en la difusió de les 
causes de la fam i la pobresa. La nostra acció tam-
bé és un compromís organitzat de la voluntat de mol-
tes persones com tu o com jo, per fer possible un 
somni al qual no podem renunciar. Fa més de sei-
xanta anys que millorem les condicions de vida de 
moltes persones. I això només ho hem pogut fer 
perquè estem compromesos, tots plegats, amb 
una tasca que demana viure cada dia en la justí-
cia, l’amor, la solidaritat i la preocupació per l’altre. 

Vivim el missatge de Jesús que ens encoratja 
a comprometre’ns amb la sort de l’altre, que és el 
nostre germà, de qui no ens podem amagar. Com 
ens recorda el papa Francesc a Fratelli tut ti, el 
bé comú només el construirem en sentir l’altre 
tan important com a nosaltres mateixos. Cons-
truir la fraternitat universal exigeix que visquem 
la justícia i la solidaritat, no com a objectius sinó 
com a accions que s’han de repetir cada dia, per 
fer possible un altre món. Ens diran bojos, utòpics 
o somiadors, però sabem que l’esperança farà 
possible que continuem ferms en el nostre com-
promís per construir un món millor, sense abando-
nats, descartats o persones utilitzades com a sim-
ples mercaderies.

Tot el treball de Mans Unides va encaminat a la 
construcció d’aquest món, i aquesta feina no se ria 
possible sense la teva col·laboració, moltes gràcies!

Delegacions catalanes de Mans Unides

Des de Mans Unides, la setmana vinent iniciem la 
nostra 62a Campanya: «Contagia solidaritat per 
acabar amb la fam». Una campanya que ens par-
la d’enfortir les comunitats; de proporcionar a les 
persones més i millors recursos —no només econò-
mics— per accedir a una alimentació sana, a l’ai-
gua i al sanejament, a l’educació, a la sanitat… i, per 

assolir-ho, res millor que la solidaritat i el bé co-
mú, perquè són les eines que fan possible que les 
comunitats afrontin per si mateixes els proble-
mes que viuen.

Fa gairebé un any que estem fent front a la crisi 
sanitària, social i econòmica que ha comportat la 
pandèmia. Quines haurien estat les conseqüèn-



Mans Unides

 
Pots col·laborar amb Mans Unides, 

en aquest compte bancari
BBVA 

ES19-0182-4532-5802-0172-0422 
de la Delegació diocesana de Terrassa

Els donatius donen dret a la deducció fiscal corresponent, 
amb els límits legals establerts. No oblidis identificar-te  

per rebre el corresponent certificat d’Hisenda.
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Objectius de la 
campanya 2021
Amb la campanya d’enguany aca-
bem el nostre pla triennal dedicat 
a la defensa dels drets humans com a 
base de la dignitat de les persones. 
El 2019 afirmàvem radicalment que 
creiem en la igualtat i en la digni tat 
de les persones; el 2020 aprofundíem 
i fèiem nostra la relació entre la lluita 
contra la pobresa i la cura del plane-
ta, la nostra casa comuna. Aquest 
2021, amb «Contagia solidaritat per 
acabar amb la fam», ens exigim una 
vida coherent amb els drets humans, 
que troba la seva síntesi en el «bé co-
mú i la corresponent solidaritat».

La solidaritat humana és una exi-
gència de la nostra dignitat huma-
na compartida, que ens planteja el 
deure que, cada ésser humà, segons 
les seves circumstàncies, sigui res-
ponsable de tots els altres. El bé co-

mú materialitza la solidaritat i es de-
fineix com l’esforç solidari col·lectiu 
per construir un entorn humà digne 
que ens permeti, sense exclusió, gau-
dir en realitat dels nostres drets.

Mans Unides promou un desenvo-
lupament humà integral i sostenible 
i una economia del bé comú. El nos-
tre compromís és fer que l’altre, ho-
me o dona, «sigui capaç de ser per si 
mateix agent responsable de la seva 

millora material, del seu progrés mo-
ral i del seu desenvolupament espiri-
tual» (Cfr. PP 34).

Hem de caminar plegats cap a un 
món on els drets humans deixin de ser 
una declaració d’intencions, per con -
vertir-se en justa realitat. És el que ens 
demanen els nostres socis locals del 
Sud i les comunitats a les quals re-
presenten.

Què és Mans Unides
Mans Unides és una organització no 
governamental catòlica, de volunta-
ris, que des del 1959 lluita contra la 
fam, la misèria i l’explotació que ofe-
guen els països del Sud, on milions d’és-
sers humans ni tan sols tenen cober-
tes les seves necessitats bàsiques. 

Al llarg d’aquests 62 anys, l’acció de 
Mans Unides ha permès salvar mol-
tes vides i millorar la situació de mi-
lions de persones a 75 països d’Àsia, 
Àfrica, Amèrica i Oceania.

Com actua
Als països empobrits, Mans Unides 
finança projectes de desenvolupa-
ment comunitari sorgits de la inicia ti-
va de les mateixes poblacions locals: 
creació d’hospitals i escoles, construc -
ció d’habitatges, producció d’ali-

ments, accés a l’aigua potable, l’e-
nergia i altres recursos bàsics, etc.

Els diners arriben directament al seu 
destí sense passar per cap interme-
diari. Mans Unides audita els seus 
comptes, supervisa els progressos 
dels projectes i cada any publica una 
memòria de realitzacions, a fi de donar 
la màxima transparència a la seva ac-
tuació. Aquests documents es poden 
consultar a: www.mansunides.org 

Al nostre país, Mans Unides informa i 
sensibilitza la població i les institucions 
públiques, a fi de contribuir a impul-
sar un esperit col·lectiu de soli daritat, del 
qual sorgeixin iniciatives efectives 
en la lluita contra la fam i la pobresa. 

Com es fi nança
Per tal d’assolir els seus objectius, 
Mans Unides compta amb la col·la-
boració desinteressada de persones, 
parròquies, comunitats religioses, es-
coles, institucions, mitjans de comuni-
cació, empreses, fundacions, entitats 
cíviques, grups de joves i altres col-
lectius.

És la societat civil qui fa possible la 
tasca humanitària de Mans Unides tot 
aportant la major part dels recursos de 
l’entitat (43 milions d’euros el 2019). 
D’aquests fons, l’11,9% prové d’institu-
cions públiques.

Contagia solidaritat 
per acabar amb la fam

Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 13 i 14 de febrer

62a CAMPANYA DE MANS UNIDES
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Arxiprestats de Granollers, Mollet, 
Montseny i Montbui-Puiggraciós
GRANOLLERS (VALLÈS ORIENTAL) 

Potosí (Bolívia)
Les famílies beneficià-
ries són de les més po-
bres de Bolívia. Viuen 
en comunitats amb to-
pografia accidentada i 
no tenen serveis bàsics, 
com energia elèctrica, 
clavegueram o serveis 
higiènics. Més del 50% 
no compten amb siste-
mes d’aigua per al con-
sum humà; els habitat-

ges són rústics, fets de tova i palla. El projecte està dirigit a persones en 
situació de vulnerabilitat: nens menors de 5 anys i les dones en edat fèrtil.

Comarcal Vallès Oriental: c/ Roger de Flor 74 D, (Anníbal, 60), 08401 Grano-
llers - t. 938 706 249.

Arxiprestat de Sabadell
SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL) 

Camerun
Penda-Mboko és 
una de les àrees 
més poblades de 
la regió, amb el 90% 
de pagesos. Aquests 
són els beneficia-
ris del projecte de 
capacitació per a 
reforçar la segure-
tat alimentària. Ells 
volen aprendre 
tècniques agríco-
les sostenibles i 
modernes; d’aques-
ta manera, podran 
conrear diverses es-
pècies alimentàries per al seu consum i sortiran del cercle de pobresa en el 
qual es troben actualment.

Comarcal Sabadell: c/ Sant Joan 20, 08202 Sabadell - t. 937 459 430.

Arxiprestats de Montcada i Sant Cugat
CERDANYOLA I SANT CUGAT (COLLSEROLA) 

Kandhamal (Índia)
Els 40 poblets on s’im-
plementa el projecte 
estan mal comunicats, 
amb carreteres intran-
sitables en època de 
pluges. Per a ells, la ter-
ra no és una propietat 
privada, sinó un bé a 
compartir, per això els 
han estat robades per 
arribistes i el Govern. 
Només poden dedicar-
se a l’agricultura 4 me-
sos a l’any, per això la 
migració a la recerca de treball és constant, deixant les dones a càrrec de 
la casa. Recol·lecten productes del bosc, però els recursos es van reduint 
per la desforestació. 

Comarcal Cerdanyola: Local parroquial de Sant Martí - Plaça Joan Pau II s/n, 
08290 Cerdanyola del Vallès.

Arxiprestat de Terrassa-Rubí
TERRASSA I RUBÍ (VALLÈS OCCIDENTAL) 

Camagüey (Cuba)
Hi ha un gran nombre 
de treballadors de pe-
tits comerços que per-
ceben sous molt baixos 
i manquen d’eficàcia i 
rendibilitat empresarial. 
Els beneficiaris d’aquest 
projecte, dissenyat per 
la Companyia de Jesús, 
seran emprenedors 
amb un petit negoci a 
les ciutats i treballadors 
de cooperatives o pa-
gesos en zones rurals, 
així com joves, mestres-

ses de casa i persones grans interessats a posar en marxa una activitat 
comercial que generi un mínim d’ingressos.

Comarcal Terrassa: c/ Església 5, 08221 Terrassa - t. 937 836 520.

Delegació diocesana 
de Terrassa: projectes 2021

Aquest any, volem lluitar per enfortir les comunitats dels països en els quals treballem, donar a les perso-
nes més i millors recursos per a poder tenir una bona alimentació i higiene, un millor accés a l’educació i 
més oportunitats per afrontar la seva realitat
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Objetivos de la 
campaña 2021
Con la campaña de este año aca-
bamos nuestro plan trienal dedica-
do a la defensa de los derechos hu-
manos como base de la dignidad de 
las personas. En 2019, afirmábamos 
que creemos en la igualdad y en 
la dignidad de las personas; en 2020, 
profundizamos e hicimos nuestra la 
relación entre la lucha contra la po-
breza y el cuidado del planeta, nues-
tra casa común. Este 2021, con «Con-
tagia solidaridad para acabar con el 
hambre», nos exigimos una vida co-
herente con los derechos humanos, 
que encuentra su síntesis en el «bien 
común y la correspondiente solida-
ridad».

La solidaridad humana es una exi-
gencia de nuestra dignidad humana 
compartida, que nos plantea el de-
ber de que, cada ser humano, según 
sus circunstancias, sea responsa-
ble de todos los otros. El bien común 
materializa la solidaridad, y se define 
como el esfuerzo solidario colectivo 
para construir un entorno humano 
digno que nos permita, sin exclusión, 
disfrutar realmente de nuestros de-
rechos.

Manos Unidas promueve un desa-
rrollo humano integral y sostenible y 
una economía del bien común. Nues-
tro compromiso es hacer que el otro, 
hombre o mujer, «sea capaz de ser 
por sí mismo agente responsable de 
su mejora material, de su progreso 
moral y de su desarrollo espiritual» 
(Cfr. PP 34).

Tenemos que caminar juntos hacia 
un mundo donde los derechos hu-
manos dejen de ser una declaración 
de intenciones para convertirse en 
justa realidad. Es lo que nos piden 
nuestros socios locales del Sur y las 
comunidades a las cuales repre-
sentan.

Qué es Manos Unidas
Manos Unidas es una organización no 
gubernamental católica, y de volun-
tarios que, desde 1959, lucha contra 
el hambre, la miseria y la explotación 
que ahogan a los pueblos del Sur, 
donde millones de seres humanos ni 
siquiera tienen cubiertas sus nece-
sidades básicas.

A lo largo de estos 62 años, la acción 
de Manos Unidas ha permitido salvar 
muchas vidas y mejorar la situación 
de millones de personas en 75 países 
de Asia, África, América y Oceanía.

Cómo actúa
En los países empobrecidos, Manos 
Unidas financia proyectos de de-
sarrollo comunitario surgidos de la 
iniciativa de las propias poblaciones 
locales: creación de hospitales y es-
cuelas, construcción de viviendas, 
producción de alimentos, acceso al 
agua potable, la energía y otros re-
cursos básicos, etc.

El dinero llega directamente a su 
destino sin pasar por ningún inter-
mediario. Manos Unidas audita sus 
cuentas, supervisa los progresos de 

los proyectos y publica cada año una 
memoria de realizaciones, a fin de dar 
la máxima transparencia a su actua-
ción. Estos documentos se pueden 
consultar en: www.manosunidas.org 

En nuestro país, Manos Unidas in-
forma y sensibiliza a la población y a 
las instituciones públicas con el fin 
de impulsar un espíritu colectivo de 
solidaridad del que surjan iniciativas 
efectivas en la lucha contra el ham-
bre y la pobreza. 

Cómo se financia
Para conseguir sus objetivos, Manos 
Unidas cuenta con la colaboración 
desinteresada de personas, parro-
quias, comunidades religiosas, es-
cuelas, instituciones, medios de co-
municación, empresas, fundaciones, 
entidades cívicas, grupos de jóvenes 
y otros colectivos. 

Es la sociedad civil quien hace posi-
ble la labor humanitaria de Manos Uni-
das, aportando la mayor parte de los 
recursos de la entidad (43 millones de 
euros en 2019). De estos fondos, el 11,9% 
proviene de las instituciones públicas.

Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre

Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 13 y 14 de febrero

62.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS


