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Quico Taronjí, periodista i  
presentador de RTVE, ens explica 

en primera persona el que va 
aprendre, va compartir i va sentir 

a la selva amazònica equatoriana, 
destinació del seu primer viatge com 
a «ambaixador» de Mans Unides. 

En la segona meitat de la  
Revista ens endinsem en la 

nostra tasca d’educació per al 
desenvolupament a Espanya i 

ressenyem algunes de les  
activitats dutes a terme per  

les nostres delegacions

Mirem enrere per recordar  
la visita i les paraules  

de missioners i socis locals  
durant el llançament de  

la nostra Campanya per al 2020  
«Qui més pateix el maltractament 

al planeta no ets tu». 

PORTADA:  
Cartell de la Campanya d’Emergència Coronavirus

#ManosUnidasCuidaElPlaneta

Mans Unides és l’ONG de desenvolupa-
ment de l’Església catòlica i de voluntaris, 
que treballa per donar suport als pobles 
del Sud en el seu desenvolupament i en la 
sensibilització de la població espanyola.

Les opinions dels col·laboradors de la Revista no expressen  
necessàriament el pensament de Mans Unides.
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COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

En fer servir paper 100% reciclatge en aquest número de la Revista,  
Mans Unides ha reduït el seu impacte mediambiental aproximadament en:

CO2

9.907 kg  
 de residus

19.890 km d’un viatge en  
un cotxe europeu estàndard

1.990 kg de CO2 de gasos 
amb efecte d’hivernacle

315.175  
litres d’aigua

16.475 kg  
de fusta

27.799 kWh  
d’energia

Adaptem la Revista als nous temps
n Utilitzems paper100 % reciclat.  
n En reduïm les mides per consumir menys paper.    
n Canviem la bossa de plàstic dels enviaments a domicili   
    per una altra de material compostable d’origen orgànic. 
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Benvolgut lector, 
 
No et pots imaginar com m’alegra que en aquests moments estiguis dedicant el teu temps  
a llegir la revista de Mans Unides. Això significa que ets aquí i que, a poc a poc, ens n’anem  
sortint, d’aquest terrible malson que ha marcat per sempre la història de la Humanitat.  
 
Vull aprofitar l’espai que m’ofereix aquesta publicació per transmetre’t l’afecte i la proximitat de 
tots els que formem Mans Unides, si aquesta crisi s’ha endut algun membre de la teva família, 
algun amic, algun ésser estimat… Resem per ells i t’acompanyem en el teu dolor.  
 
Durant aquests mesos ha semblat que el món s’aturava, de cop i sense avís previ, i la vida de 
milers de milions de persones s’ha vist suspesa, lligada als balcons, terrasses i finestres des d’on, 
sumits en una enorme preocupació i tristesa, vèiem passar uns dies marcats per dades i xifres 
difícils d’assimilar i per aplaudiments esperançats i agraïts, dirigits als qui, fins i tot arriscant  
les seves pròpies vides, han tingut cura de les nostres.  
 
Una cosa tan microscòpica com el coronavirus  
ens ha fet conscients de la nostra vulnerabilitat i de 
com som de petits realment. Hem vist trontollar-se 
els principals pilars del nostre model de vida. Però 
també hem vist, amb l’emoció a flor de pell, com 
fluïa des de totes les llars i racons d’Espanya un  
sentiment de solidaritat i d’unió sense comparació.  
 
Des d’aquestes pàgines et demano, benvolgut lector, que aquest sentiment de solidaritat no  
es freni a les nostres fronteres perquè, si alguna cosa hem après, és que aquesta crisi és global  
i no entén de fronteres ni de riqueses i que la vulnerabilitat d’uns és la vulnerabilitat de tots.  
Et demano que ens ajudis a donar resposta a les peticions d’emergència que estem rebent  
des que, al començament de la pandèmia, milions de persones van veure tancades, de cop,  
les seves possibilitats de guanyar-se el manteniment diari. El papa Francesc ens en dona la clau: 
«Aprofitem aquesta prova com una oportunitat per preparar el demà de tots, sense descartar 
ningú: de tots. Perquè sense una visió de conjunt ningú tindrà futur».  
 
Ara és el moment d’actuar. Necessitem la teva col·laboració, la col·laboració de tothom.  
 
Tant de bo aviat puguem deixar enrere aquest malson i saludem la vida amb un esperit renovat. 
Aquest és el meu desig i el de tots els que formem Mans Unides.  
 
Aquesta és la nostra ESPERANÇA.  
 
 

Clara Pardo 
Presidenta de Mans Unides

Des d’aquestes pàgines et demano, 
benvolgut lector, que aquest sentiment 
de solidaritat no es freni a les nostres 
fronteres perquè, si alguna cosa hem 
après, és que aquesta crisi és global. 

carta de la presidenta
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La pobresa s’aguditza 
entre els més vulnerables 

La gran crisi que viu avui el continent  
és fonamentalment econòmica, perquè  
el confinament ha impedit a una part  
molt rellevant de la població sortir  
a treballar per obtenir els ingressos  
diaris que necessita per sobreviure.

àsia

«L’època de la collita ja ha acabat i els agricultors tri-
bals no han pogut vendre la seva producció perquè els 
mercats estaven tancats… L’altre gran problema és la 
salut, en aquest front hem de continuar treballant per 
aconseguir que les poblacions canviïn els seus hàbits 
higienicosanitaris».  

Pare Stany Pinto,  
Rajpipla Social Service Society Gujarat, Ìndia. Je
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Quan va arrencar la crisi del coronavirus, vam contactar 
immediatament amb els nostres socis locals per donar-los 
el nostre suport i ajuda. Com a primer pas els vam oferir la 
possibilitat que utilitzessin les reserves de fons que poguessin 
tenir els seus projectes –per tipus de canvi favorable, inte-
ressos bancaris, etc.– per comprar aliments i lots sa nitaris per 
a les poblacions més necessitades. Addicional ment, els vam 
autoritzar a estendre el període d’execució dels projectes i 
a sol·licitar el canvi d’ús d’algunes partides pressupostàries 
que no podrien executar-se a causa del confinament, per 
substituir-les per la compra de lots d’ajuda humanitària. 
Gràcies a la ràpida intervenció dels nostres socis en aquells 
primers moments, vam poder donar suport d’urgència a prop 
de 15.000 famílies en situació d’extrema vulnerabilitat.  

La incidència sanitària de la pandèmia als països del 
sud-est asiàtic està sent molt baixa. Les principals conse-
qüències d’aquesta crisi són socials i econòmiques i venen 
donades per l’aturada econòmica causada pel confinament 
i els tancaments de fronteres, centres escolars, empreses, 
mer cats… Les conseqüències de tot això en una població re-
sident, en molts casos, en assentaments de barraques i amb 
feines molt precàries, provoca una inseguretat alimen taria 
greu i una agudització de la pobresa i la vulnerabili tat. En 
aquest context, estem treballant amb els nostres socis locals 
en projectes d’ajuda alimentària urgent, així com d’agricul-
tura i mitjans de vida per enfortir aquestes co munitats en el 
mitjà i llarg termini.  

L’Índia comptava en els primers dies de maig amb 
24.000 casos i 1.100 morts. El confinament imposat pel go -
vern indi va agafar els seus habitants per sorpresa i els 

jorna lers que treballaven a les grans ciutats (140 milions, se-
gons estimacions) es van trobar, de la nit al dia, sense feina 
i sense poder anar als seus llocs d’origen en ser cancel·lats 
els viatges amb tren i autobús. Molts van iniciar aleshores 
el retorn a peu, però, en arribar als límits de l’estat, els van 
impedir sortir-ne. El govern va posar en marxa llavors un pla 
per proporcionar ajuda d’emergència als ciutadans que 
compten amb la cartilla de BPL (Below Poverty Line), però 
són molts els que no la tenen, per diferents moti us, per la 
qual cosa es troben totalment desatesos.  

A Orient Mitjà, en el moment en què vam escriure aquest 
article, la situació era similar en tots els països, amb un reduït 
nombre de contagiats i morts. Al Líban, Palestina, Jordània i 
Síria, el confinament es va iniciar aviat per l’experiència viscuda 
a l’Iran i la situació es va veure «beneficiada» en coincidir 
amb el Ramadà, que com porta una gairebé total aturada 
de la vida quotidiana durant el dia. Els nostres socis estan 
tractant de mantenir els projec tes «en pausa», ja que no es 
pot dur a terme cap activi tat. Els països més afectats són 
Síria on, a la cruenta guerra civil que dura ja més de 10 anys, 
s’hi afegeix aquesta crisi que ha provocat el tancament de 
totes les fronteres, fet que –en el cas de la frontera libanesa– 
implica un dramàtic obs tacle per a l’entrada de la majoria de 
béns i remeses; i el Líban, on el confinament ha agreujat en-
cara més la crisi econòmica que va començar a final del 2019.  

En termes generals, i malgrat que el virus es va originar 
a Àsia, la incidència sanitària no està sent, de moment, tan 
greu com caldria pensar, almenys oficialment. Però conti-
nuem en comunicació permanent amb els nostres socis per 
reaccionar amb urgència quan calgui l
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Text de RAMÓN ÁLVAREZ.  
Departament de Projectes d’Àsia.
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Llatinoamèrica afronta la seva 
crisi més gran en dècades

Quan a Espanya avancem en la desescalada,  
plorem les víctimes de la pandèmia i esperem  
l’alta dels qui segueixen hospitalitzats,  
a Llatinoamèrica la realitat és ben diferent...

amèrica

En tot el continent americà hi ha un flux important de persones a con-
seqüència dels conflictes armats, socials i polítics. Només a Colòm bia 
es calculen vuit milions de desplaçats interns i gairebé dos milions de 
migrants veneçolans. Ells són un dels grups més afectats per la pandèmia. 
Discriminats per la població dels llocs d’acolliment, estan mancats del 
més essencial: atenció sanitària, aliments, feina i sostre.  
Les comunitats indígenes, ja en situació de vulnerabilitat a causa de 
malalties congènites, desnutrició i manca d’aigua potable, patiran la 
crisi sanitària i alimentària de manera greu. La majoria dels go verns, 
que haurien d’estar protegint-los, estan donant facilitats a les indústries 
extractives, hidroelèctriques i d’agricultura i ramaderia extensiva, en 
detriment del medi ambient i del respecte als seus drets.Fu
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Poblacions vulnerables
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Com afrontar la distància social vivint amuntegats als assentaments de Quito o Teguci galpa? 
Com aconseguir l’aïllament de les comunitats indígenes de l’Amazones sense desatendre-les sani-
tàriament? Com tractar els contagiats amb una infraestructura sanitària tan bàsica en la qual paraules 
com UCI o respirador sonen a ciència-ficció? Com adoptar mesures d’higiene quan 37 milions de 
persones no tenen aigua potable? Com sobreviure al confinament quan 140 milions viuen de l’economia 
informal i busquen el seu manteniment diari als carrers de ciutats com Lima o Guatemala? Com 
substituir l’àpat principal diari a les escoles a 85 milions de nens? Com confiar en les mesures d’alguns 
governs corruptes i autoritaris que promul guen lleis perquè policies i soldats puguin vulnerar drets 
amb total impunitat?  

La crisi del coronavirus no és només una emergència sanitària; Llatinoamèrica s’enfronta a la crisi 
econòmica més gran de les últimes dècades. Segons dades de la Comissió Econòmica per a Amèrica 
Llatina i Carib, la recessió provocarà que 30 milions de persones baixin al nivell de la pobresa absoluta, 
s’incrementi la desocupació, s’accentuï la desigualtat de gènere i es faci un important pas enrere 
en la sostenibilitat ambiental.  

Semblaria que el model de la globalització s’ha esgotat: l’acaparament de terres per exportar 
productes que ara ningú comprarà, les remeses d’emigrants que no arribaran, el sector turístic que 
no rebrà visites, etc. El col·lapse està sent tan brutal que en molts països se sent ja el crit «prefereixo 
morir pel coronavirus que morir de fam».  

Cal preparar-se per a una recuperació de la salut i el benestar de tots els pobles llatinoamericans 
i de la nostra «casa comuna», i que això sigui el centre de totes les polítiques i la guia que orienti la 
solidaritat amb els més desfavorits.  

 
Romandre al costat dels més colpejats  

Mans Unides és una ONG de desenvolupament i no ha de canviar radicalment la seva manera 
de treballar, però tampoc podem desatendre les peticions d’ajuda humanitària que ens arriben per 
donar suport als col·lectius més colpejats per la pandèmia: migrants i refugiats, indígenes, pagesos 
sense terra, persones grans, víctimes de la repressió, de la violència de gènere i menors d’edat que 
sofreixen violència sexual.  

En aquest actuar estem prioritzant l’agricultura familiar que garanteixi l’accés a aliments a un 
cost raonable. Per a això hem de facilitar llavors de cicle curt, com el blat de moro o el frijol. El nostre 
treball dels últims anys en seguretat alimentària i economia solidària està resul tant crucial en aquest 
moment per a moltes comunitats.  

Finalment, haurem de donar suport a la participació de les nostres contraparts en la societat civil 
organitzada, perquè incideixin en la defensa dels drets i necessitats de la població més vulnerable.  

S’obre una etapa dura i difícil en la qual continuarem establint línies de diàleg amb cadascun 
dels nostres socis locals. Seran ells els qui ens marcaran el camí que cal seguir i nosaltres, ara més 
que mai, hem de donar-los suport.l
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Text de JUAN DE AMUNÁTEGUI.  
Departament de Projectes d’Amèrica.



Escric des de la realitat del coronavirus que arrasa el món i penso en el meu viatge 
a l’Equador amb Mans Unides. En allò que vaig veure i vaig aprendre i en allò que pot 
esdevenir-se amb aquesta desgràcia que vivim i que, com sempre, farà més mal als 
pobres.  

Recordo la meva expectació abans de la sortida. Quan un viatja vol descobrir llocs, 
gent. I créixer. A això sumava la meva curiositat per conèixer què es fa sobre el terreny 
per ajudar els altres. Viatjar com a ambaixador de Mans Unides afegia a l’assumpte un 
fet fonamental: el meu compromís amb el que l’organització fa per lluitar contra la po-
bresa al món.  

Va arribar el dia i ens vam plantar a l’Equador. Des del primer moment vaig observar 
que podem millorar molt la vida dels altres amb el poc o molt que puguem apor tar-hi. 
Això del granet de sorra avui ve molt al cas.  

I conec l’Amazònia que, per a mi, és un desig de joventut. Constato la paradoxa de la 
selva: poderosa i vulnerable alhora. Com les seves comunitats, fràgils i portentoses. Vam 
viatjar per l’enorme riu Napo (afluent de l’Amazones) i les seves comarques i allà conec 
famílies que lluiten per mantenir vius uns territoris que la indústria pe trolera dessagna 
des dels 70, contaminant l’aigua dels rius. La tragèdia va començar a escriure’s aleshores, 
però aquests dies, de tornada a Espanya i des del confinament que segueix el meu 
viatge, m’espanta escoltar les notícies que arriben des dels llocs que vaig conèixer: dos 
oleoductes s’han partit, i aboquen als rius Coca i Napo. Prop de 100.000 persones s’han 
quedat de sobte sense aigua potable. Plou sobre mullat. Avui la necessitat és encara 
més gran que la que vaig comprovar en el meu viatge. No sé com reaccio nar davant 
tanta injustícia.  

Ara comprenc millor el missatge de Mans Unides: «Qui més pateix el maltractament 
al planeta no ets tu». Efectivament: són uns altres, els més pobres. Aquells que vaig co-
nèixer, els milers que ara se sumen a ells en les mateixes comarques, i milions de per-
sones més.  

A la remota selva equatoriana, allà on sembla que la batalla no pot lliurar-se, des-
cobreixo l’honestedat de pobles sencers i el treball de Mans Unides perquè centenars 
de famílies tinguin aigua potable gràcies a la instal·lació d’estacions que recullen i tracten 
el regal que és la pluja. Famílies que fins fa poc sofrien intensa ment les ferides de la 
selva, ara viuen en condicions més dignes i salubres. El missatge d’esperança cobra tot 
el seu sentit.  

Res és més important que ser avui aquí compartint, abraçant, jugant amb els nens. 
L’Álex té set anys. Improvisem una partida de petanca amb pedretes i passem una es-
tona. No cal dir que em guanya. Quan acabem, estem assedegats. Inconscientment 
penso en casa meva: la cuina, l’aigua corrent…, però això és l’Amazònia. L’Álex em porta 
de la mà on l’aigua sorgeix miraculosa ment: un tanc blau amb el logo de Mans Unides. 
Els seus ulls brillen en obrir l’aixeta. Brolla l’aigua refrescant, tan pura i neta com la seva 
mirada. El moment ho resumeix tot. És la meva foto fixa del viatge. Penso que les coses 
són possibles i que es fan bé. El que veig és tan real com definitiu.  

I, gairebé sense adonar-me’n, ja soc en un avió de tornada. Miro enrere. Quina lliçó 
de vida. Tornen al meu cap els noms sonors: Tabacundo, Supay Kucha, Sucumbíos.  

L’Amazònia (la nostra casa comuna) es queda molt de mi. Penso un altre cop en 
aquells que l’habiten veient passar el Napo, bonic però demacrat. I llavors tot em queda 
clar perquè ho he vist: les coses milloren allà on Mans Unides desplega la seva màgia. 
Els miracles són possibles l

Els miracles són possibles

companys de viatge

Text de QUICO TARONJÍ.  
Periodista de RTVE i ambaixador de Mans Unides.
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Un nou desafiament  
que cal superar

El continent africà, a la llum de la informació que ens 
arriba a través dels canals internacionals i del contacte 
permanent amb els nostres socis locals, ha tingut una in-
corporació més lenta a la pandèmia. Des que el 14 de febrer 
es reportés el primer cas de contagi a Egipte, s’hi han anat 
afegint països fins a arribar als 52 dels 54 del continent i 
prop de 34.000 casos confirmats en les pri meres setmanes 
de maig; els països més afectats són el mateix Egipte, el 
Marroc, Algèria, Sud-àfrica i el Camerun.  

Tanmateix, tot i que aquestes dades poden semblar molt 
reduïdes respecte d’Europa i els Estats Units, no representen 
un reflex fidel del que realment està ocorrent al continent 

per la falta de tests. A Àfrica, amb una po blació de 1.300 
milions, només s’han fet tests a 500.000 persones; menys de 
500 proves per cada milió d’habitants. Desgraciadament, 
la realitat ha de ser molt pitjor del que presenten les xifres 
conegudes de la Unió Africana o Nacions Unides.  

Amb uns sistemes sanitaris molt febles, mancats de re -
cursos humans i materials, aquesta pandèmia se suma a 
altres reptes als quals s’enfronten cada dia com el VIH, la 
malària, la tuberculosi o la malnutrició. El resultat pot ser 
devastador i els danys col·laterals associats a les mesures 
que els governs han adoptat quant a confinament, restricció 
de moviments i tancament de fron teres, si bé són eficaces per 
contenir l’extensió dels contagis i hem de felicitar-nos per 
això, tindran sens dubte un efecte profund sobre la seguretat 

àfrica

Text de MARÍA ISABEL IBÁÑEZ.  

Departament de Projectes d’Àfrica. 
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Amb una incorporació més lenta a la pandèmia global,  
el continent africà es troba en alerta a causa de  
les conseqüències socials i econòmiques de la crisi,  
en un context marcat, a més, per la malnutrició i  
la incidència d’altres malalties. 



alimentària, així com en la capacitat dels més empobrits 
per obtenir els seus petits ingressos diaris, veient cada dia 
com la seva supervivència està en perill. Morir pel coro -
navirus o de fam, tremend dilema.  
 
Com un David contra en Goliat  

Els missioners de les diferents congregacions, socis locals 
religiosos i laics amb els quals treballem, ens estan donant 
un exemple d’enteresa. Sobreposant-se a aquesta nova 
dificultat, i alineats amb les directrius de les seves autoritats 
locals, estan divulgant informació de prevenció i sensibi-
litzant les seves comunitats, fabricant màscares de protecció 
i distribuint gels hidroalcohòlics i sabons; tot això en la mesura 
de les seves possibilitats, com un David contra en Goliat. 

En aquest context, Mans Unides va ser al costat dels 
seus socis locals i, sense retard, va posar en marxa ajudes 
d’emergència a Àfrica, Amèrica i Àsia per un import pròxim 
al milió d’euros, amb importants sumes destina des a Etiòpia, 
Kenya, Madagascar, Malawi, Moçambic, Zimbàbue, el 
Camerun, República Democràtica del Congo, Burkina Faso, 
Sierra Leone, el Marroc o Mauritània. Fidels a les nostres 
finalitats, i encara que el ritme dels projectes de desenvo-
lupament  ha disminuït sensiblement, hem prioritzat aquells 
enfocats a la salut, l’ajuda alimentària i l’accés a l’aigua.  

Amb l’experiència viscuda fa poc temps en relació al 
triomf sobre l’ebola –repte que semblava impossible–, tenim 
l’esperança que aquest nou obstacle serà superat amb el 
mínim nombre de baixes. Àfrica ho necessita i ho mereix l
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I si hagués ocorregut allà?

testimonis

Text de MARTA CARREÑO.  

Departament de Comunicació.

Missatges per  
comprendre la crisi  
entre els que menys tenen
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Caldria remuntar-se a aquell fatídic 11 de març de 2004, 
quan la ciutat de Madrid es va veure sacsejada pels pitjors 
atemptats que es recorden a Espanya, per trobar-nos amb 
una onada de solidaritat, suport i preocupació semblant a la 
que estem vivint a Mans Unides des que el coronavirus es va 
instal·lar en les nostres vides i va capgirar la nostra manera 
de viure, de relacionar-nos i de treballar.  

Des de casa, on cadascú, com bonament ha pogut, ha si-
tuat el seu racó de treball, les persones que treballen a Mans 
Unides han rebut, cada dia, desenes de missatges provinents 
dels racons més remots del món, en els quals els nostres socis 
locals expressaven la seva enorme in quietud pel que estava 
succeint a Espanya.  

«Resem per vosaltres», «cuideu-vos molt», «sigueu forts», 
«us recordem en les nostres oracions», «vulgui Déu que sortiu 
aviat d’aquesta situació…». Centenars de missives, carregades 
d’afecte, enviades pels qui, cada dia, a la seva feina i en la 
seva missió, posen rostre als milions de persones que, més 
enllà de les nostres fronteres, s’enfronten a l’emergència de la 
fam i la pobresa.  

I, mentrestant, el coronavirus començava a obrir-se pas 
també en aquests països, tancats i barrats pels seus gover -
nants, temorosos que la malaltia arribés als seus terri toris amb 
la mateixa força que ho havia fet en la poderosa Europa o als 
Estats Units. Però aquests tancaments de fronteres, de carre-
teres, de transports, de treballs, d’escoles i comerços, compor-
taven amenaces més nocives que el mateix virus i a les quals 
és impossible posar límit: la fam i l’empobriment d’una pobla-
ció ja de per si mateixa empobrida. 

Van començar a arribar també missatges d’angoixa i de 
preocupació pel que estava succeint entre els més vul ne-
rables. Vam rebre testimonis commovedors i molt dolo rosos 
des dels llocs on aquesta pandèmia començava ja a ser una 
catàstrofe.  

Des dels slum de Bombai, aquelles grans barriades que 
creixen esbojarradament a l’entorn de la ciutat i on la pobresa 
es percep amb els cinc sentits, el pare Rolvin D’Mello, salesià 
de Don Bosco, lamentava la situació de les persones més em-
pobrides: «Els taxistes, els treballadors migrants, els treballadors 
que reben el seu jornal diàriament… Aquestes persones, que 
viuen al dia, amb el tancament total decretat pel govern, s’han 
quedat sense ingressos. No tenen ni tan sols menjar, ni articles 
d’higiene, ni aigua… Cada dia vaig als ba rris marginals per 
socórrer aquestes persones i torno plorant… Tinc més por a la 
fam que al coronavirus».  

A milers de quilòmetres d’allà, Ruth Chaparro, directora de 
Fucai, soci local de Mans Unides a Colòmbia, augurava un 
futur incert per a les comunitats indígenes a les quals acom-
panya. «Ja en altres èpoques hi ha hagut epidèmies com ara 
grips i veroles que han acabat amb pobles sencers. Estem 
molt amoïnats per les condicions de salut, la desnutrició i la 
falta d’atenció sanitària ràpida, oportuna i pertinent, que en 
moltes zones del nostre país continuen sent inexis tents o insu-
ficients, així com l’absència de controls ade quats per protegir 
aquestes comunitats indígenes. Aquests pobles no són una 
prioritat per al govern», explicava, abans de mostrar el seu 
convenciment que «el coronavirus ha vingut a educar-nos i a 
ajudar-nos a reflexionar». 



A Àfrica, on, de vegades, sembla que la caixa de Pandora 
va deixar escapar tots els mals, els governs van reaccionar amb 
rapidesa i eficàcia i, el coronavirus, en el moment d’escriure 
aquestes ratlles, no hi havia entrat amb la intensitat esperada. 
Malgrat això, el temor al virus era gran, molt gran, tenint en 
compte la feblesa dels sistemes sanitaris. Així ho explicava la 
germana Mary Killeen des de Kenya: «Per descomptat, per als 
qui no puguin permetre’s pagar-ho, no hi haurà hospita-      
lització. Dels 500 llits d’UCI que hi ha al país, només en que-
den 70 disponibles. Sembla ser que els més rics s’han comprat 
els seus propis respiradors, mentre la gent més pobra només 
l’admeten als hospitals públics si paguen o algú pot pagar  
per ells…».  

En la mateixa línia hi havia el testimoni que ens enviava el 
pare Peter Konthe des de Sierra Leone: «La situació que s’està 
vivint en països desenvolupats és una mostra del nivell de so-
friment, agonia i dolor que suporten els països més pobres i 
amb una infraestructura sanitària menys forta. Si aquesta crisi 
hagués començat a Àfrica occidental, hauria mort 10 vegades 
més gent per la fragilitat de la infraestructura sa nitària i la 
manca d’equipament per a qualsevol epidèmia semblant al 
coronavirus o a l’ebola. Aquesta crisi hauria de mostrar als 
països desenvolupats com va ser de terriblement trist i terrorífic 
tenir tant de temps l’ebola aquí, a Sierra Leone».  

A la nostra web i les xarxes socials hem publicat una bona 
part dels testimonis que hem anat rebent al llarg d’aquesta 
crisi. Són documents per a la informació i per a la reflexió que 
poden fer-nos entendre millor les conseqüències d’aquesta 
crisi entre els més desfavorits l
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Des dels primers dies de la pandèmia, la tasca habitual 
de Mans Unides es va veure alterada i ens vam veure obligats 
a donar suport a iniciatives d’emergència amb socis i poblacions 
amb els quals estem involucrats. Tanmateix, vam entendre la 
greu situació com «una circumstància més», és a dir, una di-
ficultat que se suma a les que ja sofrien les comuni tats més 
vulnerables, que són a les que Mans Unides acompanya.  

Per tant, l’important no va canviar.  
Sabíem que el dret a l’aigua és imprescindible per a la 

vida, per a la higiene, per a conrear i produir els nostres ali ments. 
Sabíem que el dret a la salut és essencial i ina lienable i que 
requereix de serveis sanitaris de qualitat i propers. Sabíem 
que el dret a l’alimentació és fonamental i que l’agricultura 
familiar sostenible i respectuosa amb el medi ambient és una 
bona part de la solució. I sabíem que, per preservar-la, cal 
posar fre a les grans indústries agroalimentàries i mineres, 
abans i ara, perquè no acaparin terres que uns altres han cuidat 
durant anys i els han donat menjar.  

És paradoxal veure com ara, a causa del virus, s’ha produït 
des de les ciutats un notable èxode cap a zones rurals en països 
de Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia. Pagesos i desplaçats interns 
que havien migrat a les ciutats a la recerca de millors opor-
tunitats, es van veure atrapats i confinats en infrahabitatges 
sense el seu ingrés diari i informal, i van comprendre ràpida-
ment que, al camp, amb les seves famílies, encara hi havia 
aliment; un aliment orgànic que ara està salvant de la fam 
moltes comunitats.  

Per això, a Mans Unides continuarem donant suport als 
petits productors que promouen la seguretat i la sobirania ali-

mentària, com continuarem donant suport a l’accés a l’aigua 
i a l’atenció sanitària. Secundarem també l’em poderament 
real de les poblacions més empobrides perquè siguin capaces 
de reclamar els seus drets. Ara, en molts països, també del 
Sud, s’estan mobilitzant fons –tant públics com de grans for-
tunes–, ajudes socials, alimentàries i al teixit empresarial… 
Només una societat civil forta i organitzada podrà controlar que 
aquestes ajudes arribin efectivament als qui anaven destina-
des, sense que la corrupció les atrapi i faci desaparèixer.  

Ara més que mai seran les comunitats organitza des i co-
hesionades les que se’n sortiran després d’una forta envestida 
del coronavirus; les comunitats més equitatives, on s’escolti i 
respecti les dones igual que els hom es. També per això conti-
nuarem treballant en la cohesió d’organitzacions de base 
amb equitat.  

I continua vigent la nostra defensa tant del «bé comú» com 
de la «casa comuna».  

L’expansió del virus ha deixat ben clar que vivim en un sol 
món, interconnectat i interdependent –tot i  que també desigual 
i injust– i que hem de cuidar i cuidar-nos perquè el que passa 
a la Xina pot tenir conse qüències greus per a la nostra salut 
com el que passa als països desenvolupats i industrialitzats 
afecta els més pobres.  

Per això, quan passi la tempesta, reprendrem els projectes 
que estàvem duent a terme. Ajustarem el que calgui amb les 
organitzacions locals amb les quals col·laborem, però el centre 
del nostre treball continuaran sent les persones i els seus drets. 
La missió de Mans Unides continua intacta: la lluita contra la 
pobresa i les seves causes l

Drets en temps  
de coronavirus
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Text de ENCARNI ESCOBAR.  

Àrea de Projectes.
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L’important  
de la nostra feina  

no ha canviat



212INFORME  
A FONS

Escoltem que el món i el futur no seran iguals després de la pandèmia  
del coronavirus. En aquestes pàgines reflexionem entorn d’aquest  
«futur en comú», dins de la nostra «casa comuna»; una casa de relacions 
fraternes i creació desbordant en la qual habita també el compromís  
de Mans Unides amb els pobles del Sud més empobrits.

Coronavirus, cura del planeta  
i desenvolupament inclusiu
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En el moment en què escrivim aquestes ratlles, el món 
està patint encara una greu crisi ocasionada pel coronavirus 
que ha costat la vida a molts éssers estimats i ha minvat la 
salut de milers de persones a Espanya i al món. La propagació 
de contagis, difícil de contenir, ens ha mantingut confinats 
sense distinció d’edat o classe social i està tenint uns efectes 
devastadors en la vida socioeconòmica dels països, augmen-
tant, encara més, els nivells de pobresa, fam i misèria entre 
les poblacions més desfavorides. Des d’aquí la nostra proxi-
mitat i afecte a tota la societat.  

D’una manera o una altra, en aquestes setmanes, escol-
tem de manera recurrent que el món, la vida, la humanitat i 
el futur no seran iguals després d’aquesta pandèmia. Però 
que aquest futur sigui millor o pitjor dependrà de la manera 
en què el construïm ara perquè, certament, res està predes-
tinat enlloc. La humanitat continua sent responsable de la 
seva pròpia destinació.  

En aquestes pàgines, volem compartir algunes reflexio ns 
entorn d’aquest «futur en comú», dins de la nostra «casa co-
muna»; casa d’abundància i justícia, de relacions fraternes i 
creació desbordant. Dins d’aquest context, in tentarem també 
compartir com pot concretar-se el compromís de Mans Uni-
des amb la dignitat dels més empobrits del Sud.  
 
CRISIS MUNDIALS, RESPOSTES GLOBALS: 
«TOT ESTÀ INTERCONNECTAT EN AQUESTA 
CASA COMUNA»  

L’actual pandèmia està fent trontollar els princi pals pilars 
de les nostres societats: sanitat, economia, models de convi-
vència, ordre internacional, etc. Però, per molt dura que ens 
resulti i per molt de dolor que ens infringeixi, es tracta d’una 
crisi que ha vingut a sumar-se a altres crisis que preocupen 
la humanitat: crisi mediambiental, crisi de la fam, crisi de l’ebola, 
crisi migratòria, crisis bèl·liques i fins i tot la mateixa crisi eco-
nòmica que fa anys que empeny milions d’éssers humans a 

l’absoluta pobresa. El que potser diferencia la crisi del coro-
navirus és que, mentre altres crisis resulten poc o gens con-
tagioses, el coronavirus ha aconseguit, a gran velocitat, tren-
car totes les barreres i castigar persones de totes les edats, 
condicions socials, països i continents.  

Tot i que no hàgim volgut veure-ho abans, el virus no ens 
ha ensenyat res que no sabéssim: tota la humanitat viu in-
terconnectada. Res ni ningú escapa a aquesta espècie de 
gran troca en la qual es teixeixen les vides de totes les per -
sones i de tots els éssers sobre la Terra. Les nostres vides, més 

que mai, depenen les unes de les altres. Com va dir el Papa 
en l’última benedicció Urbi et orbi, aquesta crisi només ha 
deixat al descobert «la beneïda pertinença comuna, de la 
qual no ens hem pogut evadir».  

En aquest cas, ni el coronavirus ni qualsevol altra crisi «són 
de ningú», sinó de tothom. I com a crisis globals, exigeixen 
també solucions globals perquè la humanitat, amenaçada en 
part o íntegrament, se senti protegida. El valor de la so lida-
ritat universal haurà de marcar el futur si volem que sigui 
digne per a tothom. Una solidaritat que ens obri als altres, al 
sentit comunitari de l’existència, a la recipro citat i a assumir la 
responsabilitat de cuidar-nos els uns als altres. Evidentment, 
una gran part de la societat es panyola ha tingut present 
aquesta convicció en el seu esforç per superar el coronavirus 
amb actituds solidàries, viscudes des d’idees i frases com les 
d’«és un problema global», «a Es panya i en tots els països», 
«junts ho aconseguirem». 

El valor de la solidaritat universal  
haurà de marcar el futur si volem  
que sigui digne per a tothom.
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Perquè hem de pensar que, en el futur en comú a cons-
truir, els nostres reptes globals, sistèmics i mundials caldrà 
abordar-los, no des d’una perspectiva miop de l’interès privat, 
sinó des d’una profunda aposta pel bé comú universal. 
Aquest plantejament no és un descobriment que hàgim fet 
des d’aquesta crisi del coronavirus. Forma part d’una reflexió 
àmpliament compartida per la humanitat i que ha trobat la 
seva expressió més actual en els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Es tracta d’un full de ruta, avui més vigent que 
mai, que davant els desafiaments que turmenten els éssers 
humans, busca objectius globals per a un futur de dignitat i 
prosperitat per a totes les persones.  

En això consisteix l’afortunada expressió del Papa que ens 
convida a abandonar la nostra consciència anestesiada da-
vant els drames humans i a apostar per la «globalització de 
la solidaritat», amb una opció preferencial cap a les persones 
marginades per la «cultura del rebuig», que són les que su -
porten amb més duresa les conseqüències de qualsevol crisi.  
 
LA CURA MEDIAMBIENTAL:  
«LA FAUNA I LA FLORA HAURAN  
DE CONTINUAR SENT SILVESTRES»  

La societat espanyola i la resta de les societats del planeta 
estan vivint, sens dubte, una actitud de creixent sensibilitat 
entorn de l’actual crisi mediambiental, manifestada en la so-
breexplotació de béns naturals, la con taminació, la destrucció 
d’ecosistemes, els atacs contra la biodiversitat, etc. Aquesta 
actitud neix d’una convicció: la deterioració del planeta 
acaba atemptant contra la vida digna de la humanitat. És una 
realitat dolorosa que presenciem diàriament: fams, sequeres, 
migracions climàtiques, etc. Fins i tot la terrible pandèmia que 
està causant mort i dolor en tots els racons del nostre planeta, 
i de manera especial als més pobres, hauria de llegir-se 
també des d’una perspectiva mediambiental. En efecte, com 
tot sembla indicar –sigui per la recerca amb ratapinyades o 

pel comerç en l’abarrotat mercat d’animals de Wuhan–, l’ori-
gen del coronavirus té a veure amb l’acció descontrolada de 
l’ésser humà sobre el regne animal. Així, aquesta pandèmia, 
com altres crisis, també és mostra del nostre actuar irrespec-
tuós amb els altres éssers amb els quals cohabitem al nostre 
planeta.  

Ni les ratapinyades, ni els pangolins, ni cap altra es pècie 
animal pot tenir la culpa del que està passant a la humanitat. 
Sent nostra la responsabilitat, i de cara a aquest «futur en 

comú» posterior a la pandèmia, sorgeix la necessitat de re-
plantejar –una vegada més– el nostre tracte al planeta des 
de la convicció que la fauna i la flora hauran de continuar 
sent silvestres. No es tracta tampoc de res nou.  

Significatius documents com l’encíclica Laudato si’, l’Acord 
de París o l’exhortació apostòlica Benvolguda Amazònia, re-
centment publicada, fa temps que recorden a la humanitat 
la urgència de respectar l’estabi litat dels grans ecosistemes 
del planeta; la diversitat dels seus boscos, dels quals depenen 
els cicles de pluja, l’equilibri del clima, la producció d’aliments 
o medecines; la gran varietat dels éssers vius que hi viuen.  

Així, un remei excel·lent–si finalment ens decidim entre tots 
a preservar la nostra salut i la salut del planeta– té a veure amb 
l’escrupolós respecte del regne animal per evitar, entre d’altres, 
aquelles malalties que sorgeixen de patògens transmesos 
d’animals a humans, arran de la pròpia acció humana. Per-
què, a mesura que envaïm els fràgils ecosistemes del planeta, 
destruïm els hàbitats naturals que soplugen els animals,    

Aquesta pandèmia, com altres crisis,  
és també mostra del nostre actuar  
irrespectuós amb els altres éssers amb  
els quals cohabitem al nostre planeta.
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promovem negocis entorn d’animals salvatges i exòtics, ens 
involucrem inevitablement en un contacte més gran amb la 
vida silvestre, fomentant una barreja desconeguda de virus 
que acaben danyant la nostra salut a través de malalties zoo-
nòtiques, que són aquelles que es transmeten dels animals a 
l’hom e i viceversa, i que l’Organització Mundial de la Salut 
comptabilitza en més de 200.  

Pensar en un futur millor per a la humanitat requerirà 
prendre decisions vinculants –amb igual valentia que les pre-
ses en la pandèmia actual– per regular de manera ri gorosa 
la desforestació i el mercat d’espècies animals i vegetals; per 
restaurar els nostres boscos, aiguamolls i àrees protegides; 
per elevar les condicions d’higiene en aquelles regions del 
món on el manteniment continua depen ent de la vida silvestre. 
Com millor respectem i tinguem cura de la nostra fauna i 
flora, millor protegirem la salut humana.  

 
CORONAVIRUS, CANVI CLIMÀTIC I  
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE  

La pandèmia del coronavirus ha causat a la humanitat difi-
cultats fins ara inimaginables i ha afectat, gairebé per complet, 
molts aspectes de la nostra vida. Però, paradoxalment, les 
decisions adoptades pels governs del món per frenar-ne la 
propagació han comportat un alleujament, certament pun-
tual, en la ja castigada salut del planeta. En efecte, el descens 
de desplaçaments en vehicles, la dis minució de la producció 
industrial i el menor consum pel confinament domiciliari de 
les poblacions s’han traduït en una millora de la qualitat de 
l’aire, en una reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, en aigües més netes. Ara bé, aquesta situació 
tampoc constitueix una novetat en la nostra història recent. 
Recordem com la crisi econòmica de 2008 va provocar, 
també, una disminució de les emissions contaminants. 

Així, és possible que l’actual millora de la qualitat de l’aire 
només sigui un miratge i que el coronavirus es converteixi, a 

mitjà termini, en una autèntica amenaça que hipotequi defi-
nitivament el nostre futur com a humanitat, tenint en compte 
els advertiments dels científics sobre els límits pla netaris. En 
efecte, la pandèmia ha originat una nova i dràstica recessió 
econòmica, amb impactes socials sense pre cedents: una infi-
nitat d’empreses i negocis particulars han desaparegut arreu 
del món; d’altres temen per la seva supervivència; la inversió 
escasseja per por; l’Organització Internacional del Treball va 

predir a l’abril que la desocupació arribarà gairebé a 195 mi-
lions de persones a escala mundial; milions d’éssers humans 
acabaran llançats sense pietat a la pobresa, la misèria i la fam...  

Davant aquest terrible panorama, la lògica desenvolu-
pista i consumista –per a la qual tot s’hi val amb la condició 
de continuar augmentant els guanys– sembla difícil de frenar. 
La seva estratègia consisteix en el fet que, tot i que contaminin, 
cal tornar intensament als combustibles fòssils, el carbó, la 
desfo restació, etc., per redoblar el creixement econòmic i in -
dustrial i tornar com més aviat millor a la humanitat la bonança 
econòmica arrabassada pel coronavirus. De fet, aquest va ser 
el camí seguit després de la crisi financera de 2008 que va 
provocar un fort creixement de les emissions per un ús intens 
dels combustibles fòssils en l’economia.  

Evidentment, creiem que la humanitat no està condem-
nada a triar entre «economia o medi ambient», «màxim benefici 
o vida», «creixement il·limitat o pobresa». Per això, a l’hora de 

Les decisions adoptades pels governs  
del món per frenar-ne la propagació  
han comportat un alleujament,  
certament puntual, en la ja castigada 
salut del planeta.
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repensar la manera de sortir d’aquesta pandèmia sent mi-
llors, haurem de vincular necessàriament «vida digna per a 
tothom i entorn natural sa». Per a això, no comencem de 
zero. N’hi hauria prou amb prendre més de seriosament i fer 
realitat les declaracions fetes i signades en les cimeres inter-
nacionals, com la passada Cimera del Clima de Madrid 
(COP25), en la qual la humanitat somiava amb un com pro-
mís més gran de la classe política i econòmica per accelerar 
la transició cap a un desenvolupament neutre en carboni i 
evitar la pujada de la temperatura a la Terra superior a 1,5 °C 
respecte de l’era preindustrial, que es troba en la base del 
canvi climàtic. I haurem de continuar considerant que el canvi 
climàtic pugui estar també al darrere d’una propagació més 
gran de virus, ja que, en destruir selves i boscos, que eren 
l’hàbitat adequat d’espècies animals, es provoca el seu des-
plaçament cap a entorns humans, amb la qual cosa es fo-
menta la transmissió a l’ésser humà de virus propis d’aquestes 
espècies.  

En tot cas, no es tracta de rebutjar l’economia. Tot el con-
trari. Es tracta d’apostar per una economia sostenible, curosa 
amb la salut i la vida de la humanitat i el seu planeta. Aquest 
canvi exigirà que, amb la mateixa rapidesa i contundència 
que els governs del món han pres decisions valentes per evitar 
la propagació de la pandèmia, implantin també polítiques de 
desenvolupament que impulsin creixement i ocupacions sos-
tenibles per erradicar la pobresa, la misèria i la fam al nostre 
món. Implicarà també un canvi en els nostres estils de vida i 
consum marcat per iniciatives cada vegada més esteses com 
el comerç de proximitat, el consum de productes ecològics i 
de temporada, el comerç just o el reciclatge.  

En paraules del Papa, «es poden buscar alternatives de 
ramaderia i agricultura sostenibles, d’energies que no con -
taminen, de fonts dignes de treball que no impliquin la des-
trucció del medi ambient i de les cultures». És el camí que es 
marca també la recent nascuda «Aliança Europea per a una 
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La pandèmia de COVID-19 és una crisi mundial 
que ja està afectant el sector de l’alimentació i 
l’agricultura. Cal adoptar mesures immediates 
per garantir les cadenes de subministrament  
d’aliments i mitigar les conseqüències per a  
tothom, especialment per a la població més 
pobra i vulnerable.  
 
Els aliments han de ser transportats a través de 
les fronteres sense cap restricció i de conformitat 
amb les normes actuals d’innocuïtat alimentària.  
 
La FAO insta els països a satisfer les necessitats 
alimentàries immediates de les seves poblacions 
vulnerables, impulsar els seus programes de  
protecció social, continuar amb el comerç  
mundial d’aliments, mantenir la cadena  
de subministrament nacional i desenvolupar  
la capacitat dels petits agricultors.  
 
Els països en situació de crisi humanitària  
estan particularment exposats a l’efecte de  
la pandèmia de COVID-19. És fonamental que  
els països donants garanteixin la prestació  
d’ajuda humanitària en aquells llocs on  
la inseguretat alimentària ja sigui elevada.

Idees clau sobre la pandèmia  
i la seva su relació amb la fam 
(FAO, maig de 2020)

José Graziano da Silva, director general  
de la FAO entre 2011 i 2019, mira amb molta  
preocupació al futur i sosté que «dels 820 milions 
el 2019, podem arribar fins a 1.000 milions  
de persones que sofreixen fam». A més, diu, 
«l’impacte més gran serà sobre la mala nutrició. 
Els números seran encara més alts que amb  
la fam». Graziano da Silva creu que la principal 
raó és que «molta gent que depèn del treball 
diari ja no rep res o gairebé res i passa fam.  
Si no treballen, no mengen. I això no passa 
només en països en desenvolupament».

***

l

l

l
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Recuperació Verda», decidida a implantar solucions ecològica-
ment sostenibles en l’estratègia econòmica de la Unió Europea 
per sortir de la crisi produïda per la pan dèmia del coronavirus. 
Amb el compromís de tothom, homes i dones, evitarem que 
el coronavirus acabi contagiant i destruint, també, el camí ja 
recorregut en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
POSTPANDÈMIA I DESENVOLUPAMENT  
INCLUSIU: «QUE NINGÚ ES QUEDI ENRERE»  

Milions d’éssers humans de cap a cap del nostre planeta 
estan sofrint aquesta pandèmia. Si bé és cert que el contagi 
del coronavirus no discrimina, el seu impacte amenaça amb 
tornar a colpejar amb més duresa i crueltat els més necessi-
tats que estan mancats de mecanismes de resiliència. Alguns 
exemples: 3.000 milions de persones no tenen a casa seva 
aigua per a la rentada de mans amb sabó, una mesura ele -
mental en la lluita contra el coronavirus; en alguns països de 
l’Àfrica Subsahariana la població disposa de cinc llits d’UCI per 
cada milió d’habitants; milions d’éssers hu mans dels països 
del Sud viuen el dia a dia dins d’una economia informal i, per 
a ells, el confinament és un luxe inassolible reservat només 
als qui tenen un habitatge adequat i capacitat econòmica per 
adquirir aliments.  

En el context d’un Sud on es preveu una implacable i letal 
expansió del coronavirus, l’acció urgent i imme diata de tothom 
es fa imprescindible per salvar vides. És el moment d’articular, 
amb més força, xarxes de solidaritat dins de cada país i entre 
països, per prevenir eficaçment el contagi, accedir al tracta-
ment mèdic i alleujar el sofriment de grups exclosos o en es-
pecial risc: gent gran, dones, poblacions indígenes, migrants 
i refugiats, nenes i nens, persones amb discapacitat, persones 
condemnades a la desocupació, a l’economia informal o a la 
vida als carrers.  

Evidentment, aquesta és una generosa acció humanitària 
i d’emergència per evitar morts imminents per aquesta te rrible 

pandèmia. De cara a un futur millor, quan passi aquest dur 
malson, haurem de repensar com construir so cietats pròsperes, 
sense deixar ningú enrere, perquè és molt probable que en 
molts països del Sud hi hagi encara més morts per l’«etern 
rugir dels budells que neixen de la po bresa» que pel contagi 
directe del coronavirus que, això sí, empitjorarà la situació 
d’un món que ja tenia 1.300 milions de persones afectades 
per la pobresa multidi mensional, dels quals el 84,5% viu al sud 
Àsia i a l’Àfrica Subsahariana.  

Pensant en un futur esperançador per a la nostra hu manitat, 
és indispensable considerar models econòmics diferents on 
la persona sigui el centre. Models que siguin veritables motors 
que accelerin la dignitat i prosperitat compartides per tota la 

humanitat. No estem mancats del saber per a aquesta mena 
d’economia. Ens falta una voluntat política decidida, acom-
panyada d’un imprescindible compromís de la societat civil, 
perquè propostes ja conegudes com l’Economia del Bé Comú, 
l’Economia Social, l’Economia de Francesc o el projecte de de-
senvolupament inclusiu de l’Agenda 2030 es facin realitat.  

Enfrontar la misèria, la pobresa i la fam per a bona part del 
món empobrit ens exigirà reconstituir una economia basada, 
per exemple, en preus dignes per a les matèries primeres; en 
projectes de desenvolupament més propers al local amb salaris 
decents; en iniciatives més resilients buscant diversificació i 
autosuficiència –sobretot ali mentària– per evitar la condemna 
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En el context d’un Sud on es preveu  
una implacable i letal expansió  
del coronavirus, l’acció urgent i  
immediata de tothom es fa  
imprescindible per salvar vides.



de les importacions; en indústries més sostenibles, dins d’un 
ecosistema sa i adequat, que eviti la sobreexplotació de recur-
sos; en una fiscalitat més justa que permeti una redistribució dels 
béns per protegir els més vulnerables. Aquesta serà, segura-
ment, la millor vacuna contra aquesta pandèmia o qualsevol 
altra que pugui sorgir.  
 
MANS UNIDES I LA CONSTRUCCIÓ  
D’UN FUTUR DE DIGNITAT  

Des dels seus orígens, Mans Unides ha promogut els drets 
dels més empobrits com a camí per cons truir un món més just 
i unes societats més solidàries. Sabíem i sabem que són les 
més exposades a qualsevol situació de vulnerabilitat. Les seves 
possibilitats de sobreviure a qualsevol crisi –sigui mediam-
biental, alimentària, hídrica o fins i tot aquesta pandèmia del 
coronavirus, que pot delmar poblacions senceres del Sud da-
vant l’atònita mirada de la resta del món– es converteixen en 
remotes.  

Per això, amb diferents accions d’educació per al desenvo-
lupament hem sensibilitzat i animat la societat espanyola a 
vacunar-se contra la indiferència i a expressar la seva soli -
daritat amb les comunitats més vulnerables del planeta. I, 
amb els nostres socis locals dels països del Sud, hem pres part 
en iniciatives transformadores de la realitat de la pobresa i 
de la fam. Ells ens han ensenyat que hi ha condicions indis-
pensables que garanteixen els drets i que no poden sotmetre’s 
a la lògica del mercat, com la salut de les persones i del medi 
ambient, l’alimentació, l’aigua i el sanejament o l’educació i 
participació. Sense ells, entre d’altres, la seva dignitat es troba 
en risc.  

Davant una situació d’emergència com l’actual, no es pot 
fer un pas enrere en la imperiosa necessitat de salvar vides 
humanes. Però tampoc es pot deixar de posar en valor la 
feina ja feta en la construcció de comunitats resilients amb 
més capacitat per fer front i superar aquesta i altres crisis 
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La globalització de la indiferència continuarà 
amenaçant i temptant el nostre caminar…  
Tant de bo ens trobi amb els anticossos  
necessaris de la justícia, la caritat i la solidaritat. 
No tinguem por de viure l’alternativa de  
la civilització de l’amor, que és una civilització  
de l’esperança: contra l’angoixa i la por,  
la tristesa i el desànim, la passivitat i  
el cansament. La civilització de l’amor es  
construeix quotidianament, ininterrompudament. 
Implica l’esforç compromès de tothom.  
Representa, per això, una compromesa  
comunitat de germans.  
 
En aquest temps ens hem adonat de  
la importància d’unir tota la família humana  
en la cerca d’un desenvolupament sostenible  
i integral.  
 
Cada acció individual no és una acció aïllada,  
ja sigui per a bé o per a malament té  
conseqüències per als altres, perquè tot  
està connectat a la nostra casa comuna.

Un pla per ressuscitar  
(paraules del Papa  
a la Pascua de 2020)



amb més probabilitats d’èxit. Sense el nostre suport –en pro-
jectes de producció sostenible d’aliments, de captació i gestió 
sustentable de l’aigua, d’accés a la salut i al sanejament, de 
protecció de drets comunitaris–, la seva situació actual seria, 
probablement, molt pitjor.  

Els nostres esforços com a institució, arrelats en el nostre 
deure fundacional de lluitar contra la pobresa, la misèria i la 
fam, i contra les seves causes, han valgut i valen la pena. Ara 
bé, també som conscients que la nostra lluita no s’ha acabat. 
Tard o d’hora, superarem aquest drama i haurem de continuar 
implementant aquests projectes de desenvolupament amb 
més afany, amb un entusiasme renovat, i amb el suport de la 
societat espanyola. Continuarem promovent i proposant estils 
de vida, de producció i consum més sobris, justos i respectuosos 
amb l’entorn perquè marquen el camí més idoni cap a un 
món millor. Així, la pandèmia del coronavirus, parèntesi en la 
nostra acció amb la finalitat d’evitar morts imminents, no ha 
de desviar la nostra mirada del que ens identifica: la promoció 
d’aquelles condicions que permetin a l’altre, home o dona, ser 
agent del seu propi desenvolupament.  

 
CONCLUSIÓ: «EL DRET A TENIR ESPERANÇA»  

El dolor que el coronavirus ens està infligint a tothom, i de 
manera especial als més empobrits, és indescriptible. Dins 
d’aquest drama, pensar en un demà millor per a tothom re-
quereix, en primer lloc, que la humanitat reconegui el que li 
està passant: una tremenda crisi humanitària que respon a 
una crisi d’humanisme. En paraules del Papa: «Hem avançat 
ràpidament, sentint-nos forts i capa ços de tot. Cobejosos de 
guanys, ens hem deixat absorbir pel material i trastornar per 
la pressa… No ens hem despertat davant guerres i injustícies 
planetàries; no hem sentit el crit dels pobres i del nostre pla-
neta greu ment malalt; hem continuat impertorbables pensant 
a mantenir-nos sempre sans en un món malalt».  

Aquest diagnòstic ens convoca a tots –persones i grups 
de la societat civil, organitzacions no governamentals i orga-
nitzacions de base comunitària, sector privat i estats– a abraçar 
amb valentia un canvi sistèmic, des de les claus del bé comú, 
el sentit de comunitat i la igualtat de drets; l’entrega, el suport 
mutu i els mecanismes de la solidaritat universal; la cura, la 

feliç sobrietat i la re ciprocitat. Esperem que en la sortida  
d’aquesta o de qualsevol altra crisi, mai s’oblidi l’actual crit 
de «Junts ho aconseguirem», especialment per als pobles del 
món en situació de més vulnerabilitat.  

I parlant d’esperança –o, més ben dit, del «dret a l’espe-
rança» en paraules del Papa– serà sempre la virtut humana i 
cristiana la que ens doni força en aquest caminar cap a un futur 
millor per a tothom, homes i dones. Com deia Alfred Tennyson: 
«Mai serà tard per buscar un món millor i més nou si, en l’obs-
tinació, hi posem coratge i esperança» l 

 

Departament d’Estudis i Documentació
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Així, la pandèmia del coronavirus,  
parèntesi en la nostra acció amb  
la finalitat d’evitar morts imminents,  
no ha de desviar la nostra mirada  
del que ens identifica: la promoció  
d’aquelles condicions que permetin  
a l’altre, home o dona, ser agent  
del seu propi desenvolupament.
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Les dones que van posar en mar xa 
la «Campanya contra la Fam» el 1959 
tenien clar que no podíem limi tar-nos a 
recaptar fons per finançar projectes: 
que calia informar i formar la població 
espanyola sobre les situacions d’injustícia 
que es patien en tants països i comuni-
tats, així com repensar quines són les 
causes últimes de la fam i la misèria. 
Aquesta voluntat de no quedar-nos en 
l’ajuda i treballar també per erradicar 
aquestes causes forma part, doncs, de 
l’ADN de Mans Unides.  

Al llarg dels nostres més de 60 anys 
d’història aquest objectiu no ha canviat, 
però la manera de fer-ho, sí. Avui dia, 
mantenim un esforç continu per trans-
metre a la societat espanyola la nostra 

comprensió del desenvolupament –un 
desenvolupament integral i sostenible– 
i les nostres anàlisis de la pobresa i la 
desigual tat, fetes des de l’acompanya-
ment quotidià als més pobres. També 
compartim els camins que propose m per 
a la construcció d’un món on cada per-
sona pugui viure segons la seva dignitat, 
animant tothom que se sumi al nostre 
projecte i promovent estils de vida més 
sostenibles aquí i allà, que permetin que 
veritablement tots compartim una Casa 
Comuna.  

Per a aquesta tasca disposem de ma-
terials dirigits als centres educatius, a les 
institucions i a la societat. A més, les nos-
tres campanyes i les nostres pu blicacions, 
utilitzant tots els canals disponibles, són 

elements de sensibilit zació molt efica-
ços. I, perquè fa molt que vam entendre 
que la unió fa la força, treballem en di-
ferents xarxes nacionals i internacionals.  

Tot aquest treball es trasllada a la 
societat gràcies a l’entrega i la ge -
nerositat de moltes persones a les dele-
gacions de Mans Unides.  

Som conscients de les dificultats que 
a partir d’ara enfrontem. La pandèmia 
del coronavirus ha afectat durament la 
població espanyola i hem de fer front a 
la recons trucció del nostre país. En 
aquests mo ments difícils, l’objectiu de 
l’àrea d’Educació per al Desenvolupa-
ment de Mans Unides és més urgent 
que mai: re cordar que lluny de nosaltres 
viuen germans en situacions infrahu-
manes, que ens necessiten. A les nostres 
mans està entendre la responsabilitat 
que tots tenim que d’aquesta crisi sor-
geixi alguna cosa bona, que apren-
guem a viure d’una altra manera, a 
compartir amb els altres, a enfortir-nos 
com a societat aquí i allà.  

Us animem a tots a compartir-ho! l 

El treball d’educació  
per al desenvolupament a Espanya

col·laboració

Text de MERCEDES BARBEITO.  

Àrea d’Educació per al desenvolupament.

A Mans Unides entenem per educació per al desenvolupament totes  
aquelles accions que estan encaminades a animar al canvi de valors,  
actituds i comportaments –tant individuals com col·lectius– i també  
al canvi de les estructures que, avui dia, permeten que la fam i  
la pobresa persisteixin al món, amb la finalitat de construir societats  
més justes i solidàries.
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Viure en l’emergència

emergències

Des del començament de la crisi  
provocada pel coronavirus, una situació 
per a la qual ningú estava preparat,  
l’ésser humà ha hagut d’adaptar-se i  
assumir reptes inèdits fins al moment. 
Mans Unides ha fet el mateix amb  
la seva tasca de desenvolupament  
als països del Sud.

El temor al virus va obligar els governs de la majoria dels països 
a prendre unes mesures de protecció que, si bé van frenar els con-
tagis, van impedir a bona part de la població mundial –sobretot 
als més vulnerables– guanyar l’aliment diari que necessiten per a 
sobreviure. Milions de persones, de sobte, es van veure obligades 
a viure o a reviure l’emergència de la fam i la pobresa.  

I el món va haver de reinventar-se… Com veus a les pàgines 
d’aquesta revista, Mans Unides i els seus socis locals també han 
hagut d’adaptar-se ràpidament a la nova realitat. En alguns països 
s’han suspès o ajustat els programes que s’estaven desenvolupant 
i, en uns altres, s’estan posant en marxa accions d’emergència per 
donar resposta immediata a les necessitats més urgents de la po-
blació i fer front a l’impacte que aquesta crisi està tenint entre els 
més empobrits, els que sofreixen més enllà de les nostres fronteres.  

Mans Unides està treballant per ajustar els seus projectes en 
marxa i per estudiar i donar suport en temps rècord a més de 45 
pro jectes d’emergència per import d’1,1 milions d’euros, desti nats 
a pal·liar les necessitats de gairebé 500.000 persones a Àfrica, 
Àsia i Amèrica Llatina. Es tracta de projectes d’ajuda ali mentaria, 
d’higiene, de dotació de material sanitari i inputs agrícoles i de 
prevenció, sensibilització i defensa dels drets humans.  

En aquestes ratlles en ressaltarem alguns, com una mostra de 
les iniciatives que s’estan duent a terme i de les que han d’arribar.  

A Àfrica, les conseqüències del coronavirus han arribat a Cabo 
Delgado, la província més castigada de Moçambic, on, parado-
xalment, malgrat les seves grans riqueses naturals, la població viu 
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Text d’ELENA SEÑOR.  

Departament de Comunicació.

Més enllà de  
la pandèmia de COVID-19



sota mínims, i on la situació de conflicte armat està produint 
cada vegada més desplaçats. Davant aquesta situació, 
Mans Unides ha finançat amb més de 50.000 € la compra 
d’aliments i material higiènic per pal·liar les necessitats de 
1.000 famílies desplaçades.  

L’ajuda de Mans Unides ha arribat també a Haití, país 
arrasat per l’extrema pobresa. A l’àrea rural de Thomazeau, 
on la majoria de les famílies sobreviu amb problemes mitjan-
çant una agricultura molt precària, Mans Unides ha aprovat 
un projecte per valor de 40.000 € per donar suport directament 
a 350 famílies (1.750 persones) amb el lliurament d’aliments, 
llavors i lots d’higiene, acompanyament a la producció agrícola 
i ramadera, ac cions de sensibilització massiva de la població, 
instal·lació de punts de rentada de mans i desinfecció de 
llocs públics i llars.  

Al continent asiàtic, l’Índia és el país on Mans Unides està 
posant en marxa un nombre més gran de projectes d’emer-
gència. És el cas de les iniciatives fi nançades en diverses 
ciutats de l’estat de Madhya Pra desh, un dels més pobres 
del país, amb la finalitat de comprar i distribuir aliments, 
màscares i productes desinfectants per a 1.750 famílies vul-
nerables o pertanyents a grups de risc: malalts, persones 
amb discapacitat i gent gran d’edats molt avançades.  

En paraules de Clara Pardo, presidenta de Mans Unides, 
«per evitar que el drama de la fam i la pobresa s’instal·li en 
les vides de centenars de milions de persones, cal una resposta 
a gran escala en la qual s’impliquin els estats de manera 
generosa i contundent». Mentrestant, Mans Unides conti-
nuarà responent a les nombroses peti cions que està rebent. 
«I ho farem de manera urgent, perquè aquestes crides d’auxili 
porten al darrere la fam i l’angoixa de milions de persones 
amb els mateixos drets que tenim tots nosaltres», afirma 
Clara Pardo l
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Entre els projectes que estan adaptant-se a la crisi 
actual, hi ha els grans Convenis de Mans Unides i la 
Cooperació Espanyola a les Filipines, l’Equador i el 
Senegal. En el cas de les Filipines, l’AECID ha auto-
ri tzat l’activació del fons d’emergència previst en el 
Conveni per una quantitat aproximada de 26.000 
€. Per als Convenis del Senegal i l’Equador estem 
esperant l’autorització per reorientar una part dels 
fons a accions de prevenció.

Més informació en el nostre especial web: 
bit.ly/emergenciacoronavirus



La pandèmia està colpejant greument els països més pobres de la terra i 
aquells que viuen en els llocs més desfavorits, amb sistemes de salut molt frà-
gils, sense aigua, sense les mesures d’higiene necessàries per evitar el contagi, 
sense possibilitat de confinament… llocs on la fam i la malnutrició augmenten, 
encara més, i de manera alarmant, els índexs de mortalitat.  

Et necessitem més que mai per respondre a aquesta emergència. Hem 
de frenar l’impacte del virus i les seves terribles conseqüències socials i eco-
nòmiques en els més empobrits i, per això, estem treballant en projectes de 
prevenció, aigua, alimentació i salut, que són bàsics per assegurar la vida de 
les comunitats més afectades.  

No podem permetre que caiguin en l’oblit els milions de persones que 
viuen una crisi permanent de fam i pobresa.  

Donar una resposta eficaç a aquesta crisi és una qüestió de justícia perquè 
estem parlant d’éssers humans que viuen en unes condicions en les quals 
ningú hauria de viure. Necessiten el nostre suport.  

Ajuda’ns perquè la solidaritat no s’aturi a les nostres fronteres, perquè, 
si alguna cosa hem après, és que aquesta és una crisi global en la qual tots 
som vulnerables l

Ajudar els 
més vulnerables  
està a les teves mans

Campanya d’Emergència
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Davant la greu crisi provocada per la pandèmia del coronavirus,  
Mans Unides ha posat en marxa una campanya d’emergència  
per donar resposta a les nombroses peticions d’ajuda que estem  
rebent des de molts dels 60 països en els quals treballem.

FormEs de col·Laborar: 

COMPtE d’emergÈncia:   
ES42 0049 6791 7420 1600 0102 

manosunidas.org/emergenciacoronavirus

TelÈfon: 900 811 888 

 Bizum: 33439 

INCREMENT DE LES DEDUCCIONS FISCALS  

PER DONATIUS A ONG  
En el marc de la pandèmia del coronavirus, el Reial 
decret llei 17/2020 inclou un increment de les de- 
duccions fiscals per donatius a ONG per a les persones 
físiques*:   
4 Primers 150 euros: deducció del 80%  

                                          (abans del 75%).   

4 Excés sobre 150 euros: deducció del 35%  

                                                   (abans del 30%). 

En el cas de fidelitat (donacions periòdiques fetes 

durant almenys tres anys a la mateixa entitat per un 

import igual o superior): deducció del 40%  

       (abans del 35%).  

*exceptuant-ne País Basc i Navarra.
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Arran de l’estat d’alarma decretat el 14 de març, 
totes les delegacions de Mans Unides van  
tancar les seves portes i van suspendre  
les activitats que tenien programades.  
Tanmateix, malgrat el confinament,  
la solidaritat i el compromís van trobar  
vies d’actuació en moltes localitats i delegacions.

Les delegacions de Manos Unides  
davant el confinament

La solidaritat  
s’obre camí

Mans Unides Cadis  
va elaborar aquests  
«diplomes» –compartits 
també amb altres  
delegacions– per  
reconèixer l’esforç dels 
més petits en romandre 
tantes setmanes a casa.

ELABORANT MATERIALS DE PROTECCIÓ 
Durant les primeres setmanes de confinament i amb la finalitat de 
pal·liar l’escassetat de material sanitari en tot el territori nacio nal, 
moltes persones voluntàries de les delegacions de Mans Unides es 
van bolcar en l’elaboració de màscares i material de protecció sa-
nitari. Només per esmentar-ne alguns exemples, a Al bacete es va 
proporcionar material per als taxistes de la ciutat i per a una resi-
dència de gent gran. Així mateix, les delegacions de Càceres, San-
tander i Castelló, així com la comarcal de Pego, van elaborar 
màscares, bates i pantalles protectores per a centres de salut i re-
sidències de gent gran.

COMUNICANT EL NOSTRE TREBALL I  
DIFONENT MISSATGES D’ÀNIM 
Totes les nostres delegacions van compartir, des del primer mo -
ment, missatges d’ànim i oració per a totes les persones, així com 
la informació relativa als projectes d’emergència que Mans Unides 
va començar a donar suport als països empobrits. En aquest sentit, 
les delegades s’han mantingut actives en els mitjans de comunica-
ció locals per aconseguir que es fessin ressò de la situació d’emer-
gència provocada per la pandèmia en molts països del Sud.

INNOVANT AMB SOLUCIONS CREATIVES 
Davant els límits i les dificultats del confinament, les de-
legacions  van buscar alternatives per seguir amb la seva 
tasca. És el cas, entre d’altres, de les delegacions de 
Barcelona i Santander, que van fer «gales virtuals» per 
lliurar els premis autonòmics de Clipmetratges. Així 
mateix, la delegació de Madrid va fer una presentació 
en línia en el marc de la Comissió Diocesana d’Ecologia 
Integral de la qual forma part, i Mans Unides Tarragona 
va dur a terme un «sopar solidari virtual» per recaptar 
fons destinats a la nostra tasca de desenvolupament.

COL·LABORANT AMB ALTRES XARXES I INICIATIVES 
Les persones voluntàries de les delegacions van 
col·laborar també amb altres organitzacions per 
donar un cop de mà on es pogués necessitar. Així ho 
van fer amb Càritas per atendre peticions locals o 
amb iniciatives d’associacions veïnals per ajudar les 
persones més vulnerables. Esmentem tam bé les per-
sones voluntàries que van escriure car tes dirigides a 
malalts de COVID-19 per fer la seva hospitalització 
més suportable o aquelles que van participar en 
campanyes de suport als refugiats i migrants, 
col·lectius molt afectats per la situació generada per 
la pandèmia.M

an
s 

Un
id

es



la nostra feina a espanya

Experiències i veus  
vingudes del Sud

Victoria Braquehais, missionera i coordinadora de projectes i 
voluntariat de les Religioses Puresa de Maria al Camerun, va 
viatjar fins a Múrcia per donar visibilitat a la difícil realitat tant 
d’aquest país com d’altres del continent africà.  

La germana Victoria va parlar, entre altres temes, dels danys 
cau sats als pigmeus bageli que han habitat per mil·lennis a la zona 
forestal d’aquell país. Va explicar com es va confiscar de manera 
injusta la terra d’aquesta ètnia per a la construcció d’un oleoducte, 
de carreteres i del port marítim més gran d’Àfrica, el port Kribi, 
punt de sortida del petroli provinent del Txad.  

Els pigmeus bageli s’han vist obligats a viure en campamen ts 
aïllats a l’interior, la qual cosa els ha portat a tenir un nivell molt baix 
d’escolarització. «Gràcies al suport de Mans Unides i de les per-
sones que fan les seves aportacions a aquesta ONG, s’ha construït 
una llar per a 44 nenes d’aquesta ètnia a Gobayan, al sud del 
Camerun, perquè puguin anar a l’escola primària».  

En paraules de la germana Victoria, «hem de mirar al món des 
de les perifèries, des de la perspectiva dels qui pateixen un re-
partiment injust i dels qui pateixen els desastres mediambientals 
que els porten a l’extinció» l

Tot i que a principis de febrer ja vam sentir notícies sobre alguna cosa que,  
una mica després, es convertiria en la pitjor situació viscuda a Espanya (i al món),  
les nostres ments i els nostres cors estaven posats en el llançament de la nova  
Campanya de Mans Unides i en els missioners i convidats especials amb  
els quals tindríem el privilegi de compartir tants moments durant les seves visites  
a les delegacions i a les localitats d’arreu del país. En aquestes pàgines recollim 
només una mostra d’aquestes experiències compartides davant audiències  
ben diferents, des de col·legis i parròquies fins a mitjans de comunicació.
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Text de DOLORES PÉREZ-CASAS (Àrea de Delegacions) i de PILAR SEIDEL (Departament de Comunicació).
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Missioners i socis locals  
van visitar les delegacions  
durant el llançament de Campanya



Mohamed Fuad Amrani, director de l’ONG Atil, va ser a Menorca 
per presentar en diferents espais els projectes que duen a terme a 
Tetuan, al Marroc. Aquesta ONG treballa a través de programes 
educatius i formatius amb la finalitat de prevenir l’aban donament 
escolar i evitar la radicalització violenta dels joves.  

«No es pot ignorar que l’exclusió social porta a una violèn cia 
estructural –va explicar en Fuad–, i en aquesta situació els joves es 
veuen atrets per les màfies i pel somni d’emigrar per sortir de l’exclu-
sió social en la qual es troben». Davant això, Atil lluita per oferir a 
aquests joves competències extracurriculars creant clubs i espais de 
trobada on transmetre valors. Una de les demandes d’aquests joves, 
segons va relatar en Fuad, és «comptar amb un taller de periodisme 
per arribar a tenir una ràdio i poder expressar-se».  

Mitjançant aquestes iniciatives, Mans Unides i Atil, amb la gene-
rosa aportació del Fons Menorquí, ofereixen a molts joves marroquins 
l’oportunitat de formar-se, adquirir competències i trobar una feina 
digna perquè millorin les seves condicions de vida i evitin les situa-
cions en les quals es promou la radicalització violenta l

La germana Penamma, que ha dedicat la seva vida a tre-
ballar a l’Índia en diferents centres de salut de zones marginals, 
va ser a Conca. Va assegurar que «milions de persones no tenen 
accés a aigua potable en el gran país asiàtic, per la qual cosa 
viuen en una situació molt preocupant»; i ja aleshores ens va 
alertar de les «dramàtiques conseqüències que l’arribada d’una 
pandèmia podria tenir en la població si s’unia als problemes 
endèmics» que tenallen als seus compatriotes. Penamma va 
manifestar també la seva confiança que organitza cions com ara 
Mans Unides continuïn secundant i acompa nyant les comunitats 
més vulnerables del seu país l

El missioner Gabriel Rodríguez, que actualment treballa 
a Zàmbia, va ser a Eivissa i va explicar que al país africà «és 
molt visible el canvi climàtic». A la zona on ell treballa, l’agri-
cultura hi té un paper molt important i el període de precipi-
tacions, que abans anava des de finals d’octubre fins a ben 
entrat el mes de març, s’ha escurçat i s’ha ampliat l’estació 
seca. «Les conseqüències d’això –com ens va explicar– són 
i seran alarmants» l
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Carmen Ramos, germana salesiana que viu i treballa a 
Timor Oriental, va ser a Còrdova per explicar-nos que en 
aquell país, «un dels més joves d’Àsia» i que compta amb un 
98% de catòlics, la població «viu de la terra i troba a faltar les 
pluges» l

Article publicat a Es Diari de Menorca.



la nostra feina a espanya

Sembla una eternitat però han passat només uns mesos 
des que Mans Unides va presentar la seva Campanya 
anual «Qui més pateix el maltractament al planeta no  
ets tu», amb la presència de la germana Janeth Aguirre  
i el pare Alberto Franco com a convidats especials. 
 

Res feia presagiar a primers de febrer, quan Mans Unides 
va presentar al públic la seva Campanya 61, que, unes setma-
nes després, aquella Gran Vía madrilenya que vam recórrer 
tantes i tantes vegades amb els nostres convidats camí dels 
nombrosos actes que havíem preparat per a ells, acaba ria 
buidant-se de sorolls, de trànsit, de contaminació i de gent, a 
causa d’un virus que, aleshores, segons semblava, era només 
cosa de la Xina.  

La Gran Vía era, com deia, el nostre punt de trobada. Allà, 
a la cantonada de l’antany artèria principal de Madrid amb 
el castís carrer Fuencarral, començava gairebé cada dia la 
jornada de Janeth Aguirre i Alberto Franco, colombians tots 
dos, religiosos tots dos i defensors, tots dos, dels drets de les 
persones més desfavorides i oblidades, de les més perjudicades 
pel maltractament al planeta als països on desenvolupen la 
seva missió: les dones malianes en el cas de la Janeth i els pobles 
indígenes i afrodescendents de la seva Colòmbia natal, en el 
cas de l’Alberto.  

Tots dos van acceptar sense pensar-s’ho acompanyar 
Mans Unides en l’aventura que representa la presentació de la 
seva Campanya anual. Tots dos, cadascun a la seva manera, 
amb dolçor i sentit de l’humor ella i amb un parlar pausat i 

carregat de convicció ell, es van ficar ràpidament a la butxaca 
tots els que els van escoltar: la gent de Mans Unides; els perio -
distes assistents a la roda de premsa i tots els que els van entre-
vistar en dies posteriors; els nostres socis col·labora dors i amics, 
que no van voler perdre’s l’acte de llançament a la Mutua 
Madrileña; Fernando Timón, fantàstic presentador d’aquest 
esdeveniment i totes les persones que es van trobar amb ells, 
des de taxistes fins a cambrers, conductors, re cepcionistes...  

Les nostres visites amb la Janeth i l’Alberto als mitjans de 
co municació van ser innombrables i, de vegades, frenètiques. 
La «gira mediàtica», com ells mateixos van acabar nomenant-la, 
va fer arribar a la societat espanyola el missatge de la ne -
cessitat de tenir cura del planeta, perquè el maltractament a 
la terra perjudica més, molt més, els qui menys han contribuït 
a causar-lo. «L’explotació dels “béns de la creació” és la causa 
de la crua realitat de la fam, les injustícies, les desigualtats, 
l’escalfament global, la violació als drets  fonamentals, les vio-
lències i les guerres», explicava el pare Alberto Franco sense 
parar. I, mentrestant, la germana Ja neth relatava com la se-
quera havia fet augmentar la fam i la desnutrició a Mali i com 
les dones de Koulikoro, artífexs del desenvolupament al país, 
li demanaven pous per «fer plorar la terra» i poder donar 
menjar a les seves famílies, ja que el cel es negava a plorar.  

I tot i que ningú esperava el que havia de succeir, en un 
d’aquells dies –que semblen ja formar part d’una altra vida–, 
mentre fèiem un cafè «amb tota mena de luxes» a la Plaza de 
Es paña, ja començàvem a parlar d’aquell virus que havia 
aparegut a la Xina… l

Text de MARTA CARREÑO.  

Departament de Comunicació. 

Presentació de la nostra Campanya anual
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Dos colombians a la Gran Vía

A la imatge, els nostres convidats especials, Janeth Aguirre i  
Alberto Franco, amb la presidenta de Mans Unides, Clara Pardo, 
 i el presentador de l’acte de Campanya, Fernando Timón.
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Tenir cura de les generacions  
futures està a les teves mans

El món sembla que està sortint a poc a poc d’una cri si 
que, en més o menys mesura, ens ha afectat a tothom, grans 
i petits.  

En els dies de confinament, d’incertesa i de dolor, hem 
estat testimonis de grans gestos de solidaritat. També a 
Mans Unides els hem vist en els nostres socis, amoïnats per 
les persones més desfavorides que estan patint aquesta crisi 
en condicions més precàries i que continuaran necessitant el 
nostre suport, ara més que mai, fins i tot quan tot això passi.  

Cada dia comprovem que són moltes les persones que 
confien en el fet que, tard o d’hora, acabarem amb la fam i 
la pobresa i que volen formar part d’aquest fu tur esperan-
çador. Potser per això, en aquesta crisi, s’ha in crementat la 
demanda d’informació que hem rebut sobre com elaborar 
un testament solidari amb el qual, en el futur, poder conti-
nuar donant suport a la lluita per un món més just.

Cuida’t, cuida els teus i ajuda’ns a cuidar.  
Col·labora amb Mans Unides, deixa la teva petjada.

Per a qualsevol dubte o consulta es pot contactar  
amb nosaltres al telèfon 91 700 38 25 (Alberto Mora Sevillano)  

o al correu electrònic herencias@manosunidas.org

Llegat solidari

Amb la finalitat de donar resposta a les consultes rebudes, compartim aquí 
les alternatives que hi ha per atorgar un testament solidari:

l Testament en situació d’epidèmia  
«En cas d’epidèmia, pot atorgar-se el testament sense intervenció de 
notari davant tres testimonis majors de 16 anys» (Codi civil, art. 701). Així 
mateix, el 14 d’abril de 2020, el Consell General del Poder Judicial va 
adoptar, per unanimitat, un acord que permetrà als notaris autoritzar 
testaments per videoconferència en cas d’epidèmia (per la novetat, con-
sulteu el notari de confiança).   

l Testament hològraf  
Ha de prestar-se de manera escrita i a mà (sense ratllades ni esborralls), 
i no és vàlid redactar-lo amb ordinador. No cal que hi hagi testimonis. 
El testador, major d’edat, ha de lliurar-lo a una persona de la seva con-
fiança, qui ha de presentar-lo davant un notari (Codi civil, art. 678 i art. 
688 i següents).   

l Testament per perill imminent de mort  
Aquest model de testament és molt similar al que hi ha en cas d’epidè-
mia, però es diferencia en el fet que requereix la presència de cinc tes-
timonis majors de 18 anys. Tampoc cal plasmar-lo de manera escrita, 
tot i que sí que és recomanable. Per poder recórrer a aquesta figura, el 
testador cal que es trobi davant una situació de risc extrem de defunció 
(Codi civil, art. 700).

FES
QUE LA 
TEVA
PETJADA 

TEMPS
EN EL 
PERDURI 
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Congrés de Laics:  
ser la sal del món

En paraules del papa Francesc, els cristians hem de ser «poble de Déu 
en sortida»; ser «la sal del món». Seguint aquesta crida, la Conferència 
Episcopal Espanyola va convocar un procés de diàleg i treball compartit 
entre religiosos, laics i membres de parròquies i associa cions de fidels 
que va desembocar en el Congrés de Laics dut a terme el mes de febrer 
passat a Madrid. Mans Unides va participar-hi amb una am plia repre-
sentació en aquesta trobada de tres dies a la qual van assistir més de 
2.000 persones per reflexionar i proposar vies d’acció per, com diu el 
Papa, «sortir a la trobada de l’altre estenent-li la mà, sense jutjar-lo ni 
condemnar-lo sinó sostenint-lo i animant-lo, donant-li esperança» l

Important reconeixement a la tasca d’ACOES
El passat 12 de febrer, a la Universitat d’Alcalá de Henares, l’Asociación 

Colaboración y Esfuerzo (ACOES), soci local de Mans Unides a Hondures, va 
rebre de mans del rei Felip VI el Premi de Drets Humans Rei d’Espanya. Present 
a Hondures des de fa gairebé tres dècades, ACOES ha contribuït, amb el suport 
de Mans Unides, a canviar nombroses vides a partir d’iniciatives de desenvo-
lupament, des de la instal·lació d’aigua potable i desguàs en colònies de la 
pe rifèria de Tegucigalpa, a la construcció de cases en comunitats rurals i indí -
genes en els llocs més remots, centres de capacitació i formació per a per -
sones de molt baixos recursos, escoles, projectes de reforestació i producció 
agrícola, etc.  

Per al pare Patricio Larrosa, fundador d’ACOES , «més que l’ajuda eco -
nòmica de Mans Unides, que ha estat molt important, l’ajuda més gran ha 
estat l’acompanyament dels seus professionals en la formació de persones a 
Hondures. És incalculable l’ajuda i la confiança de Mans Unides, entenent que 
el millor és acompanyar per fer independents les persones i els pobles, capa-
ços de millorar elles el món, el seu món».  

En els projectes d’ACOES, hi participen actualment entorn de 800 volun-
taris per donar suport a més d’11.000 estudiants en algunes de les zones més 
necessitades del país. A més, disposen d’una xarxa d’amics a Espanya –present 
en 25 ciu tats– que dona suport amb el seu treball voluntari a les activitats que 
es duen a terme a Hondures. «Ens trobem davant una realitat tan desigual i 
inhumana que hi ha molt per fer, massa», assegura el pare Patricio. «Per això 
el nostre projecte és a llarg termini, i per això agraïm a Mans Unides el seu 
suport incon dicional durant aquests 28 anys treballant plegats l

En aquesta edició i sota el lema «Tu, quina petjada deixes?», 
l’alumnat de primària i secundària va reflexionar amb els seus 
treballs sobre l’impacte que el nostre estil de vida té en el pla-
neta i en les persones dels països més empobrits.  

Enguany hem batut rècord de participació amb un total de 
1.224 vídeos d’un minut que ens han sorprès pel seu talent i 
creativitat. Per a nosaltres és una gran alegria, perquè sabem 
que darrere de cada clipmetratge hi ha un professorat com-
promès amb l’educació en valors i un alumnat que s’implica en 
la construcció d’un món més just. l

L’XI Festival de Clipmetratges ja té guanyadors en Escoles

la nostra feina a espanya
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Coneix els guanyadors de la categoria Escoles a:  
clipmetrajesmanosunidas.org 

El pare Patricio Larrosa i Clara Pardo, 
presidenta de Mans Unides, durant  
l’acte de lliurament dels premis.
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Premis 60 Aniversari

S. M. la Reina Sofia va rebre el «Premi  
Extraordinari Mans Unides 60 Aniversari» en  
reconeixement al seu compromís amb les persones 
més vulnerables i el seu suport a Mans Unides.

El 12 de desembre de 2019, com a colofó a l’any de commemoració  
del 60 Aniversari, a Mans Unides vam voler homenatjar i agrair  
als qui ens acompanyen en el nostre treball i als qui estan  
compromesos, des de la seva tasca diària, amb els nostres  
mateixos objectius: acabar amb la fam i la pobresa i defensar  
els drets per a totes les persones.   
Els Premis Mans Unides 60 Aniversari van representar, d’aquesta  
manera, un reconeixement especial a institucions, empreses i  
persones sense les quals la nostra tasca seria impossible.

Caddy Adzuba, periodista i activista congolesa: 
«Premi Internacional Mans Unides».

Europa Press 

Social: «Premi 
al Mitjà d’Interès 
Social», recollit 
pel seu director 

Javier García 

Vila.

Samuel Martín 

Mateos va  
recollir el 
guardó atorgat 
a La2 de RTVE 
per ser el «Canal 
de televisió més 
compromès».

Nicolás  

Castellano: 
«Premi a la  
Solidaritat sense 
Fronteres», pel 
seu innegable 
compromís  
amb els drets 
humans.

La Noche de  

Cadena 100 va 
rebre el Premi a 
l’“Esdeveniment  
solidari” recollit  
per Javier Llano en 
nom de tots els que 
formen l’emissora.

Rosa Mª Calaf, 
per la seva 
labor de  
defensa dels 
drets humans  
a través del  
periodisme: 
«Premi a la  
Trajectòria  
Professional».

Caridad Roa, als seus 96 anys: 
«Premi a “Tota una vida”».

Rami Aboukhair,  
conseller delegat  

de Santander España, 
va recollir el «Premi  

a l’Empresa  
Compromesa».

Carmen de Miguel, per la seva confiança 
de dècades en la tasca de Mans Unides: 
«Premi a la Sòcia Exemplar».

Germana Bernarda García, pels seus  
gairebé 40 anys de missionera a Àfrica: 
«Premi Caminant Junts».

C
as

a 
de

 S
.M

. e
l R

ei

Fo
to

s:
 M

an
s 

Un
id

es
/I

re
ne

 H
-S

an
ju

án



34

web i xarxes socials

La crisi del coronavirus  
als nostres suports

Així t’ho estem explicant
Des del començament de la pandèmia, el nostre objectiu de ro-

mandre amb les comunitats més vulnerables i el diàleg continu 
amb els nostres socis locals va fer que intensifiquéssim les nostres 
accio ns de comunicació per traslladar a la societat la difícil situació 
en la qual es trobaven moltes poblacions al Sud.  

A més de l’enviament setmanal de notes de premsa als mitjans 
de comunicació, vam llançar un especial web per apropar a la so-
cietat espanyola bona part dels missatges que ens arribaven des dels 
països del Sud. A mitjan maig, aquest especial acumulava ja més 
de 30 continguts entre notícies, testimonis dels nostres socis locals 
i projectes d’emergència amb suport a Àfrica, Amèrica Llatina i 
Àsia. Avui dia, aquest especial web continua en actuali tzació cons-
tant i no ha deixat de créixer.  

Així mateix, hem estat molt actius a les xarxes socials, publicant 
informació actualitzada en els nostres perfils de Facebook, Twitter 
i Instagram i nombrosos vídeos en el nostre canal de YouTube, on 
prioritzem aquells testimonis en primera persona de socis locals i 
beneficiaris dels nostres projectes. En els primers dos mesos de l’estat 
d’alarma, les nostres publicacions a les xarxes socials van arribar a 
més d’un milió de persones, que així van poder conèixer com estaven 
vivint la pandèmia les poblacions més empobrides i com estava  
reaccionant-hi Mans Unides i els seus socis per pal·liar les necessitats 
més apressants.  

Apunta’t a la informació i a la solidaritat.  
Segueix-nos a les nostres xarxes socials.

Visita l’especial web a: bit.ly/emergenciacoronavirus 



DELEGACIONS DE MANS UNIDES (adreces)

Fent-te soci o  
amb un donatiu puntual

Truca gratis al  

900 811 888  

o entra a  

tpv.manosunidas.org

DÓNA
Incloent Mans Unides  
en el teu testament

LLEGA

Informa’t del nostre  

programa d’herències i llegats  

trucant al 91 308 20 20  

o escrivint a  

herencias@manosunidas.org

Fen-te  
voluntari

UNEIX-T’HI

Truca al  

91 308 20 20  

o escriu a  

voluntariado@manosunidas.org

O, si ho prefereixes, pots emplenar i enviar-nos el cupó adjunt.

03003 ALACANT 
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H. Tel. 965 922 298 
02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izq. Tel. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis. Tel. 918 833 544  
04001 ALMERIA 
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780 
24700 ASTORGA (Lleó) 
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536 
05001 ÀVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tel. 920 253 993  
06005 BADAJOZ 
Avda. Antonio Masa, 11. Tel. 924 248 951  
22300 BARBASTRE (Osca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tel. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229, 1r 1a. Tel. 934 877 878 
48005 BILBAO 
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886 
09005 BURGOS 
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687 
10003 CÀCERES 
General Ezponda, 14-1º. Tel. 927 214 414 
11001 CADIS 
Hospital de Mujeres, 26. Tel. 956 214 972 
12001 CASTELLÓ 
Sant Lluis, 15 entresòl, 1r A.Tel. 964 228 858 
51001 CEUTA 
Plaza de África, s/n. Tel. 956 513 208 
13001 CIUDAD REAL 
Caballeros, 7-2ª planta. Tel. 926 255 467 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
Díez Taravilla, 15. Tel. 923 482 035 
16002 CONCA 
Avda. Rep. Argentina, 27. Tel. 969 222 022 
14008 CÒRDOVA 
Concepción, 4-1º C. Tel. 957 479 578 
07800 EIVISSA (Balears) 
Pere Francès, 12-2n. Tel. 971 312 774 
15402 EL FERROL (La Corunya) 
Magdalena, 230 bajo. Tel. 981 300 318 
28901 GETAFE (Madrid) 
Almendro, 4-2º. Tel. 916 838 985 
17002 GIRONA 
S. J. Baptista La Salle, 19-2n, 2a  
Tel. 972 200 525 
18009 GRANADA 
Pza Campillo, 2-5º G y H. Tel. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tel. 949 218 220 

18500 GUADIX (Granada) 
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tel. 958 663 592 
21003 HUELVA 
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.  
Tel. 959 253 388 
22700 JACA (Osca) 
Seminario, 8-3º. Tel. 974 362 251 
23007 JAÉN 
Maestro Bartolomé, 7 dupl. Tel. 953 250 114 
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis) 
Sevilla, 53. Tel. 956 180 156 
15001 LA CORUNYA 
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. Tel. 981 205 659 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Ángel Guerra, 26 bajo. Tel. 928 371 307 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11-2n. Tel. 973 269 104 
24003 LLEÓ 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408 
26004 LOGRONYO 
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567 
28008 MADRID 
Martín de los Heros, 21-2º. Tfno. 915 221 783 
29015 MÀLAGA 
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783 
07701 MAÓ (Menorca) 
Carreró des Mirador de ses Monges, 1 
Tel. 971 369 936 
30001 MÚRCIA 
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda.  
Tel. 968 214 029 
22002 OSCA 
Pza. de la Catedral, 3-1º. Tel. 974 226 556 
32005 OURENSE 
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782 
33003 OVIEDO 
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161 
34001 PALÈNCIA 
Gil de Fuentes, 12-2º izda. Tel. 979 752 121 
07001 PALMA DE MALLORCA (Balears) 
Seminari, 4. Tel. 971 718 911 
31006 PAMPLONA 
Avda. Baja Navarra, 64-1º. Tel. 948 210 318 
10600 PLASÈNCIA (Cáceres) 
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707 
36003 PONTEVEDRA 
Peregrina, 50 entreplanta. Tel. 986 850 812 
37002 SALAMANCA 
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA. Tel. 923 261 547 

20005 SANT SEBASTIÀ 
Loyola, 15-3º izda. Tel. 943 424 510 
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Armenteres, 35-3r. Tel. 936 327 630 ext. 57 
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Pérez Galdós, 26-3º dcha. Tel. 922 243 442 
39001 SANTANDER 
Rualasal, 5-2º dcha. Tel. 942 227 807 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA  
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. Tel. 981 584 966 
50001 SARAGOSSA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tel. 976 291 879 
40001 SEGÒVIA 
Seminario, 4 bajo. Tel. 921 460 271 
41004 SEVILLA 
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. Tel. 954 227 568 
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona) 
Castellar del Riu, 1. Tfno. 617 273 664 
42002 SÒRIA 
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490 
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Saragossa) 
Ramón y Cajal, 6-4º. Tel. 976 889 514 
43001 TARRAGONA 
Rambla Nova, 119 esc. B, 1n 1a.  
Tel. 977 244 078 
44001 TEROL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tel. 978 611 845 
TERRASSA (Barcelona) 
Durán i Sors, 11. 08201 Sabadell. Tel. 937 637 106 
45002 TOLEDO 
Trinidad, 12. Tel. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 baixos. Tel. 977 511 428 
25700 LA SEU D’URGELL (Lleida) 
Pati de Palau, 1-5. Tel. 973 350 054 
46003 VALÈNCIA 
Avellanes, 14 baix. Tel. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tel. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2. Tel. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B. Tel. 986 423 696 
01004 VITÒRIA  
Fueros, 6-1º izda. Tel. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tel. 980 532 091



EN BONES MANS
herències i llegats

91 308 20 20 - herencias@manosunidas.org

Tens l’oportunitat de transformar  
la vida de generacions futures

Durant més de 60 anys moltes persones han confiat en Mans Unides  
per prolongar el seu compromís amb la lluita per un món més just.

Inclou Mans Unides en el teu testament i fes que la teva petjada perduri en el temps. 


