mEMÒRIA 2020
CAMPANYA 61
MANS UNIDES - TARRAGONA

Benvolguts amics i amigues,
M’adreço a vosaltres de nou per presentar-vos la Memòria d’activitats de Mans Unides
Tarragona 2020. Fa un any, quan escrivia per aquesta mateixa ocasió, estàvem completament
desconcertats per la nova situació de pandèmia, però no imaginàvem que hagués de durar
tant. Les circumstàncies sobrevingudes ens van fer canviar la nostra forma d’actuar i, en
moltes coses, per sempre. Vist amb perspectiva, el 2020 ha estat un any molt dur per a tots.
Finalment s’han confirmat els nostres temors que la pandèmia afectaria més als qui més
pateixen i així ha sigut. Durant el 2020, Mans Unides, com tots nosaltres s’ha hagut de
reinventar i adaptar-se a les circumstàncies actuals, per poder continuar treballant pels
nostres germans que més ho necessiten; adaptant els projectes en els quals col·laborem,
donant recolzament a projectes d’emergència o adaptant les nostres tasques quotidianes i la
nostra forma de treballar a la nova realitat marcada per confinaments i restriccions.
Aquesta Memòria que teniu a les mans és un resum de les activitats que, amb el vostre suport i
col·laboració, hem dut a terme al llarg de l’any 2020 a les nostres comarques. L’any 2020, vam
continuar treballant pels nostres germans més necessitats amb el lema “Qui més pateix el
maltractament al planeta no ets tu” posant el focus en les greus conseqüències que tenen les
nostres actuacions en la nostra casa comuna i la forma com afecten sobre tot als pobles més
desafavorits. Creiem fermament que la persona ha d’estar al centre de totes les nostres
decisions i actes i que la cura del nostre planeta és fonamental per a poder garantir els drets
de les persones, per acabar amb la fam i la pobresa i crear un món millor, que són el nostre
motiu de lluita des de fa més de 60 anys.
Durant el darrer any, vam tenir la sort de poder fer la presentació de la nostra Campanya al
febrer encara de forma presencial, així com d’altres activitats i després, amb les restriccions,
ens vam adaptar ràpidament a l’entorn virtual i així hem continuat treballant per posar en
comú experiències, iniciatives i propostes que ens ajudin a difondre el nostre missatge i
sensibilització de la realitat en què continuen vivint més de 820 milions de persones; xifres que
aquest últim any s’han vist augmentades i agreujades per la situació de pandèmia que patim.
Aquestes persones continuen necessitant la nostra solidaritat, sempre des del nostre caràcter
humanístic i la mirada cristiana.
Podem confirmar amb satisfacció que, malgrat totes les dificultats a les que la població ha fet i
continua fent front; parròquies, escoles, col·legis, empreses, institucions públiques, mitjans de
comunicació i diferents col·lectius de les comarques de Tarragona han continuat col·laborant
amb Mans Unides; per poder acomplir amb el nostre objectiu d’arribar cada dia a més
persones, contribuir a la construcció d’un món millor, millorar les condicions de vida dels
nostres germans del Sud i acabar amb la fam al món; missió de l’entitat de la que formem part.
Tots els que llegiu aquesta Memòria, socis, voluntaris, col·laboradors, sou peces clau en la
recaptació de fons que ens permeten finançar els projectes de desenvolupament que estan al
centre de la tasca de Mans Unides. Des de Tarragona, el 2020, hem acompanyat de forma més
propera tres projectes, a l’India, Guatemala i Burkina Fasso.
El meu agraïment i reconeixement és per a tots vosaltres, pel vostre compromís i esforç
permanent, especialment en aquests moments tan durs. Amb el vostre suport impagable
continuarem lluitant per un món millor, una casa comuna, on totes les persones puguin viure
amb dignitat i els seus drets garantits.
No vull oblidar un record per totes les persones properes i llunyanes que pateixen o han patit
aquesta malaltia o que ens han deixat per la seva causa, especialment als països on treballem,
on els seus mitjans per fer front a la mateixa són molt limitats.
Amb el meu reconeixement i agraïment i en nom de tots els beneficiaris de Mans Unides.
Moltes gràcies!
Esther Freijanes Sangróniz
Presidenta-Delegada de Mans Unides a Tarragona
juny 2021
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Llençament de Campanya
febrer 2020
"Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu"
L'Inici de Campanya es va
celebrar el 6 de febrer a la
Cambra de Comerç de
Tarrragona, amb la conferència
"Batecs de vida a la frontera
Sud".
El convidat de campanya, Àlvar
Sánchez, missioner jesuïta, va
donar testimoniatge sobre el seu
treball en dos projectes
finançats per Mans Unides a
Nador (Marroc).
L'acte va ser presentat per la
presidenta de Mans Unides a
Tarragona, Esther Freijanes.
El dia 7 de febrer es va celebrar
l'Eucaristia d'inici de Campanya,
presidida pel consiliari de Mans
Unides a Tarragona, Mn. Jordi Vila
i concelebrada pel convidat de
campanya, Mn. Àlvar Sánchez. Els
cants de l'assemblea van anar a
càrrec de la Coral Augusta que

·

cada any col labora amb Mans
Unides. Aquesta Eucaristia se
celebra cada any, coincidint amb
el "Dia del dejuni voluntari", com
a símbol de fraternitat amb els
nostres germans del Sud.

Els dies 8 i 9 es va fer, a totes les
parròquies de la Diòcesi, la
col.lecta anual.
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SOPARS SOLIDARIS
DARIS
Es van celebrar a Reus i a
Vinyols i els Arcs
El dia 14 de març, el
Govern decretava l'estat
l'alarma per fer front a la
pandèmia Covid-19. Per
això, es van haver de
suspendre els Sopars de
la Fam que estaven
programats a diferents
poblacions.

En aquest context, va sorgir la idea de celebrar
el Sopar de la Fam de forma virtual, amb
l'eslògan "Que el confinament no ens limiti la
Solidaritat". D'aquesta manera, les persones
que vulguessin, podien fer una aportació
econòmica equivalent al sopar físic previst.
Es va dur a terme a Figuerola del Camp.
També les persones que tenien previst assistir
al Sopar del Vendrell van donar l'import del
sopar per als projectes de Mans Unides.
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EXPOSICIONS
Una manera de sensibilització, part importantíssima del nostre objectiu, és
mitjançant exposicions en diferents àmbits: centres educatius, centres
cívics, parròquies, biblioteques...

Es va dur a terme l'exposició
"L'aigua és essencial per a la
vida" al centre educatiu
Institut Roseta Mauri de Reus

La parròquia Sant
Joan Baptista de Reus
va acollir l'exposició
"El malbaratament
alimentari"
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Servei Educatiu
Educació en Valors
Es van impartir xerrades divulgatives i contacontes als centres:

Curs 2019-2020

Escola Eladi Homs de Valls
Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès
Escola Els Secallets de Coma-ruga
Col·legi Sagrat Cor del Vendrell
Col·legi El Carme de Tarragona
Institut Martí i Franquès de Tarragona
IES Tarragona de Tarragona
Institut Roseta Mauri de Reus
Biblioteca Terra Baixa del Vendrell

Mans Unides reforça el seu compromís
amb la cultura, editant la seva col·lecció
de llibres infantils
"Contem valors
comptem amb tu"

XI Edició del Concurs de
Clipmetratges de Mans Unides
En la categoria "Escoles", Mans Unides atorga
el primer premi de nivell de Primària a
l'Escola Cèlia Artiga de Reus que presenta el
clipmetratge "Aequalitatem"
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26a Marxa de la Solidaritat
Més de 800 joves de secundària de 10 centres educatius de la
ciutat de Tarragona han participat en la 26a marxa de la
Solidaritat, per donar suport a un projecte de Mans Unides.
S'ha estrenat el nou himne de la Marxa que ha composat Mn.
Joan Àguila que, junt amb Pere Boluda i Aleix Bordas col·laboren
posant música i cançons per amenitzar la jornada.
Agraïm a Protecció Civil, Guàrdia Urbana i Creu Roja la seva
disposició per fer-ho possible.

Coca-Cola col·labora amb la Marxa de la Solidaritat

800 alumnes - 10 centres educatius
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Integrats en la societat
PARTICIPEM ACTIVAMENT EN LA
SOCIETAT QUE ENS ENVOLTA
ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ
CULTURALS I
SOCIALS
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Espectacle de Màgia Solidària, a
càrrec d'Alexis Pardo.
Es va dur a terme el 3 de gener
al teatre del Col·legi Sant Pau
que el centre educatiu va cedir
a Mans Unides per a l'ocasió

2020

FORMACIÓ DE VOLUNTARIS
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"QUI MÉS PATEIX EL MALTRACTAMENT AL PLANETA NO ETS TU"
ACTIVITATS DIVERSES

Eucaristia per les víctimes de la pandèmia. Es va
celebrar el 29 d'octubre a la parròquia Sant
Esteve de Vila-seca.

Encesa d'espelmes, dins la campaya "Encén la flama"

LAñadir un poco de texto

Campanya "LA FLOR DE NADAL"
Es va dur a terme del 18 al 25 de
desembre a Figuerola del Camp.

Mans Unides va engegar la campanya
"LES TEVES PESSETES PODEN SALVAR
VIDES" per tal de recollir pessetes, que
ja no estan en circulació, i canviar-les
per euros que són destinats a
projectes de desenvolupament.

Participació en la Fira d'Artesania de Nadal en un stand
cedit per l'Ajuntament de Tarragona.
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Emergències
La doble emergència que va viure
El Salvador -la pandèmia i els
estralls de la tempesta tropical
Amanda- ens va portar a llançar el
juliol, a totes les delegacions, una
campanya de sensibilització i
recaptació de fons per atendre les
necessitats de 117 famílies en
situació de pobresa extrema.
Va col·laborar en la campanya el
peridista Quico Taronjí, que va
viatjar a El Salvador, com a
ambaixador de Mans Unides
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Accés a l'aigua
Amb el lema "DE VEGADES L'AIGUA NO CAU DEL CEL" Les
delegacions de Mans Unides va llançar una campanya
centrada en l'accés a l'aigua en les poblacions més
empobrides del planeta. Es va posar de relleu la importància
del dret a l'aigua i les greus conseqüències que la seva falta
d'accés té en la incidència de la fam i les malalties.
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Projectes finançats amb fons propis 2020

"Empoderament socioeconòmic de dones
tribals" a l'estat de Bihar (Índia)

Cost total 47.142,00 euros
Beneficiaris 590 persones
Durada: 12 mesos

"Formació de la joventut indígena per al seu
desenvolupament integral III" a la regió de
l'Altiplà occidental de Guatemala

Cost total 65.512,00 euros
Beneficiaris 300 joves (100 joves per any)
Durada: 12 mesos

"Afavorir la integració laboral de dones
mitjançant la construcció d'una escola
bressol" a Burkina Faso
Cost total 32.594,00 eruos
Beneficiaris: 100 nens per any
Durada: 12 mesos
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Projectes Cofinançats 2020
Ajuntament de Tarragona

"Enfortiment de les alternatives de producció
agroecològiques amb articulació territorial,
enfoc de gènere, drets humans i protecció dels
bens naturals, en 20 comunitats del territori
ancestral Xinka" (Guatemala)
42.051,97 euros
4.240 persones beneficièries

Ajuntament de Cambrils
"Enfortiment de 40 comunitats rurals dels municipis
de San Dionisio i Terrabona al departament de
Matagalpa" (Nicaragua)
3.019,00 euros
9.654 persones beneficiàries

PROMAS Jardineria

L'empresa PROMAS Jardineria col·labora
amb el finançament del projecte "Educació i
accés a l'aigua per a joves sense recursos" a
Moissala (Chad)
Beneficiaris: 216 alumnes per any
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Balanç econòmic 2020
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Menció Honorifica Municipal Ajuntament de Cambrils 2010
PREMI FAO ESPAÑA 2012

.

