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Tant a l’Índia (p. 8) com a Malawi 
(p. 12), l’accés a fonts d’aigua i  

l’agricultura sostenible estan  
resultant vitals perquè  
les comunitats encarin  

una realitat marcada per la fam  
i els desastres naturals. 

En tres articles abordem  
la convivència interreligiosa al  

Camerun davant l’amenaça  
gihadista (p. 14), l’alarmant  

situació a Síria i al Líban (p. 23)  
i la relació entre la «diligència  

deguda» i els drets humans (p. 29). 

Les delegacions de Mans Unides 
tornen a l’activitat i destaquem  

algunes de les seves accions de  
sensibilització. També dediquem 

unes paraules en homenatge a  
les persones que ens han deixat 

durant aquests difícils mesos. 

PORTADA:  
Moçambic. Limbo Agency

#ManosUnidasCuidaElPlaneta

Mans Unides és l’ONG de desenvolupament 
de l’Església catòlica que treballa per donar 
suport als pobles del Sud en el seu desenvolu-
pament i en la sensibilització de la població 
espanyola. És també una ONG de voluntaris, 
sense ànim de lucre, catòlica i seglar.

Les opinions dels col·laboradors de la Revista no expressen  
necessàriament el pensament de Mans Unides.
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índex

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

9.728 kg  
 de residus

19.523 km d’un viatge en  
un cotxe europeu estàndard

1.954 kg de CO2 de gasos 
amb efecte d’hivernacle

309.455  
litres d’aigua

16.176 kg  
de fusta

27.295 kWh  
d’energia

Adaptem la Revista als nous temps
n Utilitzem paper 100 % 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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Sortim del confinament amb un cert optimisme pensant a tornar a la nostra quotidianitat.   
Malauradament, el virus continua aquí, truncant la vida de moltes persones, famílies i societats. 
Però per molt dura que sigui aquesta pandèmia, no hauria de fer-nos oblidar la dramàtica  
realitat en què viu la gent més empobrida. Perquè es tracta d’un virus que ha vingut a  
sumar-se a uns altres, almenys igual de mortífers, que ja eren aquí: la pobresa, la fam,  
la malaltia, la guerra, la falta d’aigua potable… Abans del coronavirus, veus significatives  
alertaven sobre la «globalització de la indiferència» per recordar-nos que, potser, no hàgim  
tingut en compte la precarietat, la vulnerabilitat, la fragilitat de bona part de la humanitat.  
 
Aquest temps de pandèmia ens torna a recordar com estem d’interconnectats, en compartir  
la mateixa dignitat humana com a éssers creats a imatge i semblança de Déu. En aquest sentit, 
les mesures de distanciament social només poden referir-se a unes distàncies sanitàries que no 
ens arrosseguin a més oblit, rebuig, sospita o indiferència cap a l’altre. La dignitat humana ens 
convida més aviat al retrobament amb els altres, sobretot amb els atrapats en la precarietat, des 
d’un profund sentiment de proximitat i de compassió 
que emergeix del més humà del nostre cor.  
 
Encoratgem així una renovada consciència de  
la dignitat de tot ésser humà que troba la seva  
traducció en una «cultura de la cura». No es tracta 
només de les lloables accions de cures cap a  
col·lectius vulnerables com són molta gent gran,  
malalts o discapacitats. Es tracta també de configurar una societat en què siguem responsables 
de la cura els uns dels altres, especialment dels més vulnerables, i tinguem també present  
la irrenunciable protecció del nostre hàbitat natural.  
 
Tant en aquests temps de coronavirus com després, l’essencial per a la vida, el que realment  
importa per consolidar la nostra dignitat continuarà sent el valor de la cura. Des del nostre  
naixement i durant tota la nostra existència, ens configurem essencialment com a éssers cridats 
a cuidar de nosaltres mateixos, dels altres i de la natura mateixa. Així, necessitem irremeiablement 
contagiar-nos i contagiar el virus de la cura per iniciar el camí cap a una nova humanitat.  
Marcar el camí que cal seguir per a un món que s’allunyi de la indiferència per obrir-se a  
la cooperació, a la justícia social, a l’equitat i al bé comú.  
 
Evidentment, es tracta d’una gran tasca col·lectiva, però també individual en la qual tots  
podem posar de la nostra part. En paraules de John Wesley: «Fes tot el bé que puguis, per tots  
els mitjans que puguis, de totes les maneres que puguis, en tots els llocs que puguis, a totes  
les hores que puguis, a tota la gent que puguis, durant tot el temps que puguis».

«Si no tenim cura els uns dels altres,  
  no podem guarir el món»

(Papa Francesc)

Per molt dura que sigui aquesta  
pandèmia, no hauria de fer-nos  
oblidar la dramàtica realitat en  
què viu la gent més empobrida.

editorial



Xifres per entendre la resposta  
a una emergència global

emergències

Text d’ENCARNI ESCOBAR.  
Àrea de Projectes.
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A causa de la pandèmia covid-19, Mans Unides es va veure 
obligada a adaptar programes i estratègies a curt termini –i, 
en alguns països, també a mitjà termini– per orientar l’acció 
cap a una assistència humanitària de caràcter urgent.  

D’una banda, hem reformulat projectes i hem autoritzat 
modificacions d’aquells que ja estaven en curs. En total i fins 
a principis de setembre, hem acordat amb els nostres socis 
locals canvis en 178 projectes (5 a Àfrica, 110 a Àsia i 63 a Amè-
rica) per un import de 993.973 €. Majoritàriament, aquests 
ajustos d’emergència han abordat tres àmbits clau:  

l Sensibilització i informació sobre la covid-19 a la població 
en general.  

l Prevenció a través de la rentada freqüent de mans –per a 
la qual cosa cal aigua neta– i l’ús de màscares apropiades.  

l Accés a aliments de primera necessitat per a famílies en 
extrema vulnerabilitat.  
D’altra banda, hem aprovat 122 projectes d’emergència 

per un import de més de 3 milions d’euros en 34 països dels 
tres continents (16 a Àfrica, 6 a Àsia i 12 a Amèrica). Entre els 
països on més iniciatives d’emergència hem posat en marxa, 
destaquem els següents:  
l En primer lloc, l’Índia, amb 34 projectes d’emergència en 16 

estats. Les mesures de confinament imposades pels governs 
d’àmbit central i estatal han tingut greus repercussions   

econòmiques en les famílies més humils, que han vist la seva 
seguretat alimentària greument afectada. Sense els in-
gressos diaris procedents del sector informal, no tenien res 
per dur-se a la boca. Per això, la majoria de les accions que 
han rebut suport han previst la dotació de lots d’aliments 
bàsics per superar aquesta dura etapa, juntament amb for-
mació en prevenció tant per a les comunitats com per als 
equips de les organitzacions locals amb què Mans Unides 
col·labora al terreny. L’import mitjà d’aquests projectes a 
l’Índia és de 10.500 € per a unes 3.500 persones per mes. 
Així mateix, al continent asiàtic hem donat suport a 4 emer-
gències més centrades en Orient Mitjà.  

l En segon lloc, trobem Haití, un dels països més vulnerables 
del món, assotat per greus crisis que van des de les meteo-
rològiques fins a les polítiques passant, per descomptat, per 
les sanitàries. En aquest país tan castigat, la població també 
ha patit les conseqüències del confinament i de l’aturada  
de la seva debilitada economia. Per això, hem donat suport 
a 8 projectes d’emergència orientats a la prevenció del  
contagi, al reforç d’institucions sanitàries i a facilitar l’accés 
a aliments a les comunitats més empobrides. Amèrica és, 
avui dia, el continent més assotat pel virus i, en resposta  a 
la pandèmia, Mans Unides ha donat suport a accions       
d’emergència també al Perú (amb 6 projectes), Equador (6), 

Han passat quatre mesos des de l’última revista de Mans Unides  
i volem guaitar novament a casa vostra per actualitzar la informació  
sobre la nostra resposta al coronavirus.
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Guatemala (5) i Hondures (4). Atès el cost de la vida en 
aquests països, 33.500 € és l’import mitjà de les emer-   
gències que han rebut suport a Amèrica; per tant, és el   
continent amb més inversió.  

l En tercer lloc, destaca la intervenció en diversos països afri-
cans on Mans Unides compta amb institucions sanitàries i 
centres de salut com a socis, a qui hem acompanyat en di-
ferents processos de preparació davant l’arribada de la 
covid-19. Es tracta de països com ara Sierra Leone (6 pro-
jectes), Etiòpia (5), Camerun (5), Malawi (5) i Kenya (5), 
entre d’altres. L’import mitjà dels projectes africans és de 
26.500 €, i, per tant, s’ha arribat a una inversió total que  
supera el milió d’euros.  

Per fer front a aquesta pandèmia tan imprevista, Mans 
Unides va obrir un compte bancari exclusiu per a l’emergèn-
cia del coronavirus i va habilitar un codi bizum amb l’objectiu 
de recollir els donatius de totes les persones que van voler que 
la seva solidaritat traspassés les nostres fronteres.  

Perquè sabem que el virus no distingeix de fronteres    
però és fatal per a aquelles poblacions que ja pateixen la fam 
i la pobresa, volem agrair des d’aquestes pàgines a tantes 
persones sensibles que estan fent tot el possible perquè la 
seva col·laboració i solidaritat arribi a tots els racons del món. 
Però necessitem que més gent s’uneixi a la nostra causa, ja 
que només així podrem guanyar la lluita contra una pandè-
mia que encara està molt activa en molts països del món on 
treballem l 
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4.040.853 € invertits en resposta  
al coronavirus (projectes d’emergència  
i reformulats).

1.187.576 persones que han rebut 
suport gràcies a projectes d’emergència 

178 projectes reformulats

122 projectes d’emergència  
 aprovats

697.638 € recaptats  
    en el compte d’emergència

5

DADES GLOBALS

Ajuda’ns a seguir col·laborant amb les poblacions  
del Sud perquè cada família i comunitat pugui  

empoderar-se, protegir-se i preparar-se.
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Coronavirus i conflicte: 
com és possible viure així?

emergències

Text de MARTA CARREÑO.  
Departament de Comunicació.

Aquestes línies s’escriuen un 10 d’agost de 2020. Han passat cinc mesos des que el món sencer 
comencés a donar per certa l’amenaça d’un virus que, procedent de la Xina, desafiava i posava de 
cap per avall un estil de vida que alguns pensaven inamovible. Aquest agost els titulars dels mitjans 
de comunicació ens continuen alertant de l’increment dels contagis, tot i que les imatges que acom-
panyen les notícies són molt diferents de les de fa uns mesos: platges, passejos marítims, bars, dis-
coteques, reunions familiars…  

En una ullada ràpida a les portades dels mitjans més importants trobem a faltar, com tantes ve-
gades en aquests últims temps, que ens expliquin com van les coses a l’altre costat de les nostres 
fronteres, on la pandèmia també avança, tot i que se’n parli poc. A Mans Unides continuem en con-
tacte permanent amb els nostres socis locals que ens parlen de la fam que ve i de la loteria macabra 
que obliga milions de persones a escollir entre la covid-19 i la fam.  

Aquest agost hem vist també com part de la ciutat de Beirut volava, literalment, pels aires, després 
d’una explosió que va destrossar vides i somnis de vida. Allà, el germà Miquel Cubels, del projecte 
Fratelli, lamenta que l’accident s’hagi vingut a sumar als molts mals que afligeixen el país asiàtic: 
«Estem a punt de tornar a ser confinats per l’augment de casos de coronavirus i ara això», lamenta. 
«Estem vivint una situació bastant dramàtica –assegura el missioner espanyol–, primer la crisi eco-
nòmica i les revoltes socials, després la pandèmia i, ara, per acabar, aquestes explosions que tindran 
gran repercussió en la vida libanesa».  

De revoltes, en sap molt la germana Gloria Inés. A Haití, a la ciutat de Port-au-Prince on desen-
volupa la seva missió, la religiosa colombiana lamenta que el poble haitià hagi estat oblidat per la 
majoria dels països. «La pandèmia ha comportat danys que van molt més enllà d’allò merament 
sanitari. El cost de la vida s’ha disparat i el dòlar, que fa dos mesos estava a 92 gurdes, es canvia 
ara a 115», informa la germana Gloria Inés. «I la vida tan cara està ofegant aquelles persones tan 
pobres que, a sobre, s’han quedat sense ingressos en haver estat acomiadats dels seus llocs de   
treball», explica la germana Gloria Inés. «En uns mesos la realitat serà més alarmant, el país patirà 
fam i hi haurà manca de medicaments, perquè la frontera amb la República Dominicana està en-
cara tancada i a Haití no estan arribant els productes de més necessitat…». I, davant aquest escenari, 
qualsevol es preguntaria com és possible viure així. Gloria Inés troba la resposta en el poble haitià: 
«Chapeau pour li peuple haitienne!», exclama.  

A la província de Cabo Delgado, a Moçambic, la situació és d’extrema gravetat. La regió viu des 
de fa anys immersa en un conflicte l’origen del qual ningú s’explica i que ha causat la mort de cen-
tenars de persones i el desplaçament forçós de molts milers. La germana Aparecida Ramos Queiroz, 
al capdavant del projecte d’emergència que la diòcesi ha posat en marxa per atendre les famílies 
desplaçades, ens parla d’imatges esfereïdores, de «mirades perdudes i desesperades, una barreja 
de pena i dolor per encarar un futur incert, on el còlera i la malària són enemics presents…», relata 
la religiosa.  

I, mentrestant, la vida continua, amb la pandèmia de la fam i la pobresa causant estralls en les 
vides de milions de persones i amb organitzacions com Mans Unides intentant pal·liar les conse-
qüències d’aquests drames diaris augmentats per un microscòpic virus les conseqüències del qual 
no són, ni remotament, iguals per a tothom l

Testimonis més enllà de les nostres fronteres

Beirut, Líban

Port-au- Prince, 
Haití

Cabo Delgado, 
Moçambic
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Aigua i agricultura sostenible: 
claus per a la supervivència  
a Odisha

Els habitants d’Odisha veuen amenaçada la seva seguretat 
alimentària a causa del confinament i d’altres factors.  
L’accés a l’aigua i l’agricultura sostenible pot ser la solució  
i en aquest camí els acompanya Mans Unides.

àsia

Kishun Murmu és un agricultor molt humil i la seva família de vuit membres amb prou feines 
aconseguia alimentar-se amb els conreus convencionals. Això va canviar quan Murmu va 
participar en les activitats formatives dels Serveis Socials de Balasore: «Amb les noves meto-
dologies de conreu i l’ajuda amb les llavors aconseguim duplicar la producció. Abans només 
conreava arròs; avui, a la meva terra, hi creixen mongetes, patates, tomàquets, albergínies, 
col, arròs i fins i tot tinc pous per criar peixos». Després de diversos anys, Murmu s’ha convertit 
en un referent per a molts altres petits agricultors, a qui ha inspirat per replicar el model a les 
seves parcel·les i millorar tant l’alimentació com els ingressos de les famílies. M
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És ben sabut que l’agricultura, la professió més antiga 
del món, és la principal font d’aliment i el pilar dels mitjans 
de vida de la població humana, especialment als països del 
Sud. El creixement del sector agrícola –que inclou agricul-
tura, ramaderia, silvicultura i pesca– és important no sols 
per garantir l’alimentació dels milions de persones que po-
blen aquests països i la reducció de la pobresa a les zones 
rurals, sinó també per mantenir el creixement de la resta de 
l’economia.  

A l’estat d’Odisha, a l’est de l’Índia, al voltant del 60 % de 
la població obté el seu aliment totalment o parcialment del 
sector agrícola i el 82 % dels pagesos són considerats petits 
agricultors. Aquest sector pateix freqüents calamitats natu-
rals com ara ciclons, inundacions i sequeres, i fins i tot atacs 
d’animals. Sumat a això, factors com la manca de recursos, 
les pràctiques agrícoles no adaptades a les noves condi-
cions, l’escassetat d’alternatives per generar ingressos i les 
dificultats de comercialització han provocat en els últims 
anys una greu amenaça a la seguretat alimentària dels ha-
bitants d’aquest estat.  

 
Aprofitar l’aigua de la pluja i dels rius enfront de la sequera  

El districte de Mayurbhanj és una regió molt afectada 
per les sequeres i una de les àrees menys desenvolupades 
del considerat «cinturó tribal» de l’Índia, amb una forta de-
pendència del conreu de l’arròs i de la recol·lecció de flors, 
fusta i fulles del bosc. Aquí, els Serveis Socials de Balasore i 

Mans Unides han posat en marxa un projecte l’objectiu del 
qual és aconseguir la seguretat alimentària de la població, 
millorar la nutrició i promoure l’agricultura sostenible entre 
prop de 2.300 agricultors, dels quals gairebé la meitat són 
dones.  

La millora de la producció agrícola, la participació de  
les dones en activitats generadores d’ingressos, l’accés i 
conservació de l’aigua i l’enfortiment de la comunitat per 
accedir a ajudes i programes del govern són algunes de les 
principals línies d’acció del projecte.  

Bona part de l’èxit d’aquesta intervenció es basa en     
l’aprofitament de l’aigua dels rius i de la pluja, i es facilita   
el seu emmagatzemament mitjançant la construcció de   
canalitzacions, sèquies i estanys. D’aquesta manera, les    
famílies compten amb l’aigua suficient per obtenir més 
d’una collita a l’any, alimentar el bestiar i fins i tot impulsar 
la cria de peixos.  

Les mesures d’estricte confinament imposades a causa 
de la pandèmia de covid-19 van afectar de manera dramà-
tica els beneficiaris del projecte, es van paralitzar els petits 
negocis empresos per les dones i es va deixar sense venda 
al mercat la collita d’hivern. Per això, ara que les restriccions 
es van suavitzant, des de Mans Unides enfortirem el suport 
perquè reprenguin els seus petits negocis, amb incentius i 
formacions, alhora que es distribuiran llavors i s’oferirà as-
sessorament tècnic als agricultors perquè aprofitin la collita 
principal de l’any amb l’arribada de les pluges del monsó l
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Text de ROCÍO BONET. Departament de Projectes d’Àsia.



10

L’altra pandèmia: la violència 
contra les dones 
La pandèmia del coronavirus conviu amb una altra 
pandèmia, així declarada el 2013 per l’Organització 
Mundial de la Salut: la violència contra les dones.  
L’emergència sanitària ha aguditzat aquesta altra 
crisi que té les dones com a centre de l’impacte.

amèrica

Cartells de la campanya de  
sensibilització amb el suport de 
Mans Unides a la ciutat de Sucre, 
Bolívia. La iniciativa, impulsada  
pel Centre Juana Azurduy, compta 
amb la participació d’advocades i 
psicòlogues de la Defensoria de  
la Dona per tractar els problemes 
que viuen les dones violentades.
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Segons informes de Nacions Unides, la violència de parella és el tipus més 
comú de violència de gènere i afecta el 30 % de les dones arreu del món. Això 
la converteix en una pandèmia mundial. Per a l’Agència de Salut Sexual i      
Reproductiva de Nacions Unides, si el confinament a causa de la covid-19  
continua, en els pròxims sis mesos es produiran 31 milions de casos de violèn-
cia domèstica al món.  

El missatge «queda’t a casa» s’ha convertit per a moltes dones en una sen-
tència de mort, en el pitjor dels casos i, en d’altres, en una violació dels seus 
drets. Durant la quarantena domiciliar obligatòria, a les dones amb història 
de maltractament els ha tocat viure les 24 hores al costat del seu agressor, 
aïllades, sense recursos i sense possibilitat de fugir per les restriccions de mo-
bilitat, cosa que en molts casos ha resultat en morts.  

En el context de la pandèmia i el confinament, socis locals de Mans Unides 
han alertat del dramàtic repunt de feminicidis al continent americà, amb les 
parelles o exparelles de les víctimes com a perpetradors d’aquests delictes. 
Per exemple, a Equador, El Salvador o Perú, aquest tipus de casos supera el 
85 % del total de les morts de dones, xifra que s’ha incrementat en les actuals 
circumstàncies. A El Salvador, només en el primer mes de quarantena –de 
març a abril de 2020–, es van produir 26 assassinats de dones a mà de les 
seves parelles i, a Mèxic, 22 dones van morir en el mateix període i per les ma-
teixes causes.  

Així mateix, hi ha altres conseqüències del confinament per a les dones 
que han patit violència i que les estadístiques no recullen, com són el deterio-
rament de la seva salut, violacions, depressions, problemes d’alcoholisme o 
infeccions de transmissió sexual; conseqüències que no estan sent ateses per 
uns sistemes sanitaris enfocats exclusivament en la lluita contra el virus.  

El confinament a Amèrica Llatina també ha revelat la debilitat dels estats 
i dels sistemes de protecció per frenar la violència cap a les dones i defensar 
els seus drets. Com informen algunes de les organitzacions amb el suport de 
Mans Unides, aquelles dones que han buscat ajuda davant les autoritats s’han 
enfrontat a oficines policials centrades en el compliment de la quarantena, 
així com jutjats tancats i desatenció de denúncies.  

Per això, fins i tot sabent que les situacions de violència de gènere no sem-
blen tenir fi i són difícils de desxifrar i comprendre, perquè majoritàriament 
són invisibilitzades, des de Mans Unides no hem deixat d’acompanyar en 
aquest temps de crisi socis locals com el Movimiento Salvadoreño de Mujeres, 
Kalli Luz Marina a Mèxic o el Centre Juana Azurduy de Bolívia, entre d’altres, que 
defensen els drets de les dones i desenvolupen programes contra la violència 
de gènere reforçant la protecció de dones i nenes a les comunitats, oferint 
atenció psicològica, fent un seguiment de casos i denúncies i posant en marxa 
campanyes de sensibilització a la ràdio a fi de combatre aquesta altra pan-
dèmia, oculta i oblidada l
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Text de RAQUEL CARBALLO.  
Departament de Projectes d’Amèrica.

«Durant el confinament hem activat “Finestres Ciutadanes” per vigilar els casos de vio-
lència de cada comunitat. Aquesta monitorització ens ha permès registrar els casos i 
aconseguir una resposta ràpida de la policia. També hem visitat les dones a casa seva 
per comprovar que tot va bé. Ser a prop d’elles els dona seguretat i les anima a denun-
ciar quan pateixen casos de violència».    

Julia Moreno, promotora social del Movimiento Salvadoreño de Mujeres.
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Una larga lluita 
contra la fam

àfrica

Malawi és un país amable i de gent càlida que intenta 
portar amb alegre resignació el seu difícil dia a dia.  
Copejades per la fam, les sequeres i els desastres  
naturals, les comunitats pageses busquen  
la manera de garantir la seva alimentació  
en un context agreujat pel coronavirus.

12

Una història d’èxit  
Mkandira és una professora de primària que pertany a un dels grups d’estalvi. El 
grup va començar a l’abril de 2019 i tant la presidenta com la tresorera són dones. 
Cada membre té dret a demanar cinc petits crèdits. Mkandira ja ha accedit i pagat 
quatre i ha creat un petit negoci de venda de tomàquets i vegetals amb què pot 
pagar aliments, l’escola dels seus fills i l’accés a la sanitat. Fins al moment, cap dels 
membres del grup ha deixat de complir els seus compromisos i l’abril passat van 
repartir-ne els beneficis.M
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Si no saps on és Malawi, et resultarà complicat trobar-lo en un mapa, perquè 
és un país petit i estret, amb un gran llac que ocupa un terç de la seva superfície. 
És al sud-est del continent africà i és fàcil que passi inadvertit entre els seus 
veïns de dimensions molt més grans: Moçambic, Tanzània, Zàmbia i Zimbabwe. 
La seva situació geogràfica l’ha fet procliu a grans desastres naturals: sequeres, 
pluges torrencials, ciclons... Tampoc s’ha alliberat de pandèmies –com la del 
VIH/sida, que els ha atacat amb força–, ni de l’assot de la fam, que afecta cícli-
cament una població amb un altíssim índex de desnutrició.  

A Malawi és «normal» passar fam, menjar una sola vegada al dia i menjar 
només nshima, unes farinetes de farina de blat de moro. La seva economia es 
basa en una agricultura subjecta al clima –si plou, es menja i si no, no– i en un 
petit comerç de bescanvi en què el valor de canvi és un sac de blat de moro. 
Per això, quan el coronavirus va arribar al continent i el govern va decretar el 
confinament, va haver-hi un jutge que el va aixecar, perquè va dir que «era mi-
llor morir-se de coronavirus que de fam». La situació del país enfront de la pan-
dèmia és preocupant: la seva alta densitat de població –una de les més altes 
d’Àfrica–, com és de feble el seu sistema sanitari –dos metges cada cent mil ha-
bitants– i una població migrant en ple retorn des de Sud-àfrica –el país africà 
més castigat per la COVID–, fa que els presagis no siguin bons.  

 
Collites estacionals davant necessitats permanents  

Al nord del país, el bisbe irlandès que és al capdavant de la diòcesi de Mzuzu 
té molta energia i idees per donar suport al seu poble i des de l’oficina de desen-
volupament coordina activitats d’educació, sanitat, seguretat alimentària i accés 
a l’aigua.  

La diòcesi va demanar ajuda i Mans Unides ha finançat un projecte en dos 
enclavaments seleccionats basant-se en el seu grau de vulnerabilitat. Tot i que 
a Mzimba l’aliment base és el blat de moro i a Nkhotakhota conreen sobretot 
arròs i cassava, les dues comunitats comparteixen la necessitat d’assegurar els 
seus conreus tot l’any i no de manera estacional com fins ara.  

Aquest projecte, molt complet i ambiciós, té l’objectiu d’enfortir la resiliència 
de la població pagesa davant la precària economia estacional i la situació 
agreujada per la pandèmia. Per a això era imprescindible assegurar fonts     
d’aigua, per la qual cosa s’han construït sistemes d’irrigació en ambdues zones, 
tant per aspersió com per canalització. També s’han lliurat llavors a prop de mil 
agricultors que han participat en tallers de formació en agricultura, nutrició, 
gestió, comercialització i creació de grups d’estalvi.  

Els resultats ja són visibles: part de la producció es dedica al consum i una 
altra part es ven per cobrir altres necessitats essencials. A través dels grups   
d’estalvi s’han posat en marxa petits crèdits per millorar la situació de la pobla-
ció més necessitada. Tot això representa un suport per a les economies locals 
de subsistència i aporta seguretat i sostenibilitat a les famílies pageses. En la 
nostra visita a Mzimba molts pagesos ens van parlar de l’enorme canvi que 
havia implicat per a les seves vides comptar amb dues collites l’any i assegurar 
l’alimentació per a les comunitats l
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Text de BEATRIZ HERNÁEZ.  
Departament de Projectes d’Àfrica. 
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La crisi provocada per Boko Haram constitueix un dels epi-
sodis més dolorosos i pertorbadors de la història de la nostra 
regió des de la gihad que va llançar Ousman dan Fodio al   
començament del s. XIX. Nascut a la veïna Nigèria, aquest 
moviment gihadista ha estès els seus tentacles per copejar el 
Camerun, Txad i Níger amb efectes devastadors: desplaça-
ments forçosos de centenars de milers de persones, més de 
2.000 morts al Camerun, pèrdues materials i la desestabi-    
lització del teixit econòmic en una regió que ja era vulnerable 
per moltes raons.  

L’Associació Camerunesa per al Diàleg Interreligiós (ACA-
DIR) va ser creada el 2006 a iniciativa de l’Església catòlica i 
entre els seus fundadors hi ha l’Església catòlica mateixa, les 
esglésies protestants de la CEPCA, l’Església ortodoxa i la co-
munitat musulmana. La seva finalitat: ser una plataforma de 
diàleg entre creients de diverses religions i entre aquestes i 
l’Estat camerunès, a fi de promoure la pau, la concòrdia i el 
progrés social al país.  

La violència salvatge de Boko Haram des de 2014 ens va 
portar a cristians i musulmans a multiplicar els nostres esfor-
ços per treballar plegats per la pau i el desenvolupament. 
D’una d’aquestes trobades va néixer la idea d’una «Casa de 
la Trobada» per dur a terme les nostres activitats conjuntes i 
progressar en la nostra convivència i en el diàleg. La Casa és 
avui la seu del Consell Regional d’ACADIR i el lloc de totes les 
nostres trobades, col·loquis, tallers amb joves i amb dones 
sobre resolució de conflictes, etc. A més a més, disposem d’un 
centre d’informació islamocristià, amb prop de mil volums, 

obert sis dies per setmana a la població de Maroua, sobretot 
a estudiants i universitaris.  

Actualment treballem amb diverses organitzacions de  
Nacions Unides per frenar la radicalització dels joves cap a 
Boko Haram i també per reinserir aquells que es van enrolar 
a Boko Haram i se’n «penedeixen». Treballem en la concepció 
i difusió de missatges alternatius als discursos de Boko Haram 
i duem a terme sessions de sensibilització amb líders religio-
sos, associacions de dones i joves, així com amb mestres d’es-
coles alcoràniques que ens ajuden en el procés de reconci-
liació entre exassociats de Boko Haram i la població de 
Blangwa, Fotokol, Limani i Kolofata, punts «calents» de la nos-
tra regió.  

D’altra banda, en tres municipis treballem per adoptar 
pràctiques familiars essencials (consultes prenatals, naixe-
ments al centre de salut, vacunacions, actes de naixement i 
educació per a tots els nens i nenes) i hem mobilitzat més de 
120 líders religiosos cristians i musulmans perquè sensibilitzin 
conjuntament unes 80 aldees. Aquesta experiència compar-
tida de sensibilització i el que han viscut plegats ha fet créixer 
l’amistat entre ells. I estem segurs que aquesta amistat donarà 
un dia els seus fruits!!  

Unes paraules finals per a Mans Unides, que ens va donar 
suport a assegurar la permanència de la Casa i del centre 
d’informació: la vostra solidaritat ens ha ajudat a mantenir la 
nostra «Casa de la Trobada» i a fer tantíssimes activitats al 
servei de la pau, la convivència i el desenvolupament a la nos-
tra regió. Un milió de gràcies!! l

Viure el diàleg islamocristià 
sota l’amenaça de Boko-Haram
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Text de JUAN ANTONIO AYANZ.  
Missioner espirità a Maroua i soci local de Mans Unides.
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213INFORME  
A FONS

En aquest Informe abordem la ineludible necessitat  
de transformar les nostres societats a través del compromís  
comunitari, a fi de construir un món que posi al centre  
la cura de les persones i el seu entorn, i així garantir  
condicions de vida digna per a tothom.

El valor de les cures:  
una lliçó per a la dignitat humana
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Aquest text serveix de tancament de la nostra Campanya 
de 2020 dedicada a la cura de la casa comuna; una temàtica 
a la qual probablement no hem pogut dedicar els esforços 
previstos a causa de la urgència sanitària provocada pel     
coronavirus.  

Per això, tot i que l’escrit aborda també altres qüestions, 
ens ha semblat convenient centrar novament la nostra mi-
rada en el repte mediambiental. Es tracta d’una matèria de 
gran repercussió i que ja preocupava la humanitat abans del 
coronavirus (l’origen del qual, així mateix, pot relacionar-se 
també amb el deteriorament del planeta).  

Hem d’estar atents, tant individualment com col·lectiva-
ment, perquè el desafiament mediambiental constitueixi un 
pilar fonamental d’aquest món que pugui dissenyar-se des-
prés de la pandèmia. Per a Mans Unides, és una aposta clau 
perquè ja sabem que la lluita contra la fam i la pobresa mai 
serà eficaç si no integra la perspectiva d’un entorn saludable 
on les poblacions més empobrides del Sud puguin viure en 
condicions dignes.  

En una de les seves intervencions sobre el coronavirus,  
l’etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de 
l’Organització Mundial de la Salut, recordava que «fixar-se 
únicament en el nombre de casos i en el nombre de països 
afectats no permet veure el quadre complet». En efecte, per 
veure aquesta panoràmica més completa no resulta suficient 
quedar-se en la perspectiva sanitària del coronavirus. Tam-
poc ens aclareix gaire parlar de manera general de les seves 
greus conseqüències socioeconòmiques. A Mans Unides ens 
sembla molt important baixar a terra, apropar-nos a la vida 
real i quotidiana de milions de persones repartides arreu del 
món, per contemplar els rostres d’aquells éssers humans als 
quals la brutal misèria –agreujada, certament, pel coronavi-
rus– pot endur-se si no som capaços de reaccionar com a 
humanitat. Perquè el cert és que el coronavirus no ens afecta 
a tots de la mateixa manera: s’ha instal·lat més aviat en un 
món profundament marcat per la desigualtat. 

També en aquests dies vivim una «pandèmia de desigual-
tat». Moltes imatges d’aquests últims mesos ens han recordat 
que part de la humanitat viu immersa en una profunda pre-
carietat. Això ens obliga evidentment a replantejar-nos la ne-
cessitat d’un compromís efectiu sobre el model de benestar 
que descansi sobre la cura de les persones i el seu entorn, 
«perquè ningú es quedi enrere».  
 
LA REALITAT DE LA PRECARIETAT  
EN ELS ÚLTIMS TEMPS  

Crisi alimentària i fam; crisi mediambiental i sobreexplo-
tació de recursos; crisi política i conflicte; crisi econòmica i po-
bresa; crisi sanitària i epidèmia; crisi social i desigualtat; crisi 
energètica i pujada de preus. Resulta innumerable la quan-
titat de vegades que hem sentit aquestes paraules en aquesta 
última dècada. Per aquesta raó seria insuficient l’esforç per 

dissenyar una «nova humanitat» que prevegi la dignitat dels 
més exclosos del Sud, si adoptem l’estratègia d’atribuir tots 
els mals del moment actual al coronavirus.  

La ràpida propagació d’aquesta pandèmia fins i tot po-
dria haver estat afavorida per unes indignes condicions de 
vida de bona part de la població mundial. Vulnerabilitat, fra-
gilitat, debilitat, desigualtat, inestabilitat, precarietat i altres 
paraules semblants han estat utilitzades de manera recurrent 
en els últims temps per parlar-nos d’un món on milions      
d’éssers humans lluiten, no ja per viure en condicions de     
dignitat, sinó per escapar d’una mort gairebé segura. 

A Mans Unides ens sembla molt  
important baixar a terra, apropar-nos  
a la vida real i quotidiana de milions  
de persones repartides arreu del món.
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Optem aquí pel terme precarietat per la capacitat que 
pugui tenir per ajudar-nos a identificar els factors que, sens 
dubte, caldrà tenir en compte si pretenem dissenyar un món 
més just amb els pobles del Sud. Avui, la precarietat va unida 
a la vivència directa de la pobresa multidimensional, entesa 
com a carència de recursos i drets bàsics per portar una vida 
digna. Però va també associada a una situació d’inseguretat 
i vulnerabilitat dels qui, sent titulars de drets, especialment 
del dret a la vida digna, es veuen paradoxalment obligats a 
agenollar-se per alliberar-se d’una misèria que mata. La pre-
carietat es converteix així en la situació d’aquelles persones 
a qui –fins i tot des de la legalitat de les nostres estructures 
polítiques, sistemes de mercat i organitzacions socials– hem 
deixat viure en un present terriblement hostil.  

D’aquesta manera, en molts pobles d’Àfrica, Amèrica i 
Àsia, la precarietat no es viu com una carència puntual, sinó 
com una realitat inscrita en la vida de les comunitats que      
dificulta qualsevol indici de desenvolupament humà integral 
i sostenible: precarietat laboral en el si de corporacions des-
localitzades; precarietat dels mitjans de vida dependents de 
l’agricultura d’exportació; alimentació precària que genera 
desnutrició i malnutrició; habitatge precari i inadequat per a 
la salut; educació desigual i inapropiada que condemna 
bona part de la joventut a la incertesa; inseguretat en la vida 
familiar marcada per la violència de gènere; assistència sa-
nitària deficient per fer front a qualsevol mena de crisi; par-
ticipació política insuficient en uns estats febles on no cessa 
la violència que genera pobresa, mort i desplaçaments for-
çats; fragilitat mediambiental d’un planeta ferit i en risc de 
superar determinats «límits planetaris» per a la mateixa      
habitabilitat humana.  

La inquietud per la precarietat de la qual parlem aquí su-
pera fins i tot el drama del coronavirus com recorden algunes 
de les esfereïdores afirmacions que hem sentit durant aquests 
mesos, com «canvio màscara per àpat» o «prefereixo morir 
de coronavirus que de fam». Així, és possible constatar que, 

en moltes societats, especialment en les del Sud, la precarie-
tat no és una realitat de temps recents sinó una constant en-
dèmica del nostre desenvolupament desigual.  

Amb tot i això, no es tracta de negar els lloables esforços 
duts a terme fins ara al Sud, però sí que creiem que, quan els 
resultats no acompanyen els nostres afanys per defensar la 
dignitat de tot ésser humà, hi ha l’obligació de replantejar-
nos els nostres espais d’acció, les nostres estratègies, l’ordre 
de les nostres prioritats i, fins i tot, els nostres objectius.  

Hem de preguntar-nos amb honestedat i valentia què 
està passant perquè 1.300 milions de persones es vegin afec-
tades per la pobresa multidimensional; perquè més de 690 
milions de persones continuïn patint fam al món (xifra que 
podria incrementar-se entre 83 i 132 milions arran de la crisi del 
coronavirus, segons estimacions de la FAO); perquè 3.000 mi-
lions de persones no tinguin aigua en el seu habitatge; o perquè 
la desocupació pugui afectar 190,5 milions de persones segons 
l’Organització Internacional del Treball. Aquesta precarietat 
no és, en definitiva, casualitat, ni càstig diví ni fatalitat.  

Obeeix a decisions estratègiques que semblen haver obli-
dat la centralitat de la persona, la seva dignitat, els seus drets 
i la seva qualitat de vida. Atesa l’extensió limitada d’aquest 
text, assenyalarem només dos drames molt significatius per 
al treball de Mans Unides: la precarietat de mitjans de vida 
i, sobretot, la fragilitat del medi ambient en les comunitats 
de Sud. 

Hem de preguntar-nos amb  
honestedat i valentia què està passant 
perquè 1.300 milions de persones  
es vegin afectades per la pobresa  
multidimensional.
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LA VIDA DIGNA DES DEL  
«VALOR DE LA CURA»  

La crisi generada pel coronavirus ens ha empès irre-    
meiablement a pensar en una revaloració de la vida, en una 
recuperació d’allò humà i en una «universalització de les 
cures», especialment per als pobles més castigats del Sud. Si 
bé en aquests pobles es fa més evident que mai una preca-
rietat que és global, també s’estan obrint noves perspectives 
que pretenen afrontar aquesta realitat a través de la cons-
trucció d’una «nova normalitat» que descansi sobre valors 
com la dignitat, el bé comú, la centralitat de la persona o el 
valor mateix de la cura de la persona i del planeta.  

El terme cura no és nou. Des de fa anys es parla de l’«eco-
nomia de la cura», plantejament aportat sobretot per dones 
per mostrar la rellevància de feines tradicionalment associa-
des a elles i considerades econòmicament irrellevants per ser 
assistencials. S’ha parlat també de «crisi de cures» des de la 
demografia, en referència a una població cada cop més     
envellida i necessitada d’atenció.  

Però diríem que recorrem avui al «valor de la cura» no 
tant per referir-nos a sectors socioeconòmics concrets, sinó 
per repensar el nostre sistema de vida com un tot i així poder 
posar fre a la precarietat. Es tracta, en definitiva, de veure 
com la cura, que bé podria considerar-se com un dret humà, 
pot constituir una clau fonamental per dibuixar, sense oblidar 
el Sud, la nova normalitat que tots anhelem. En unes altres 
paraules, parlaríem del repte de «pensar en grans estratègies 
que detinguin eficaçment la degradació ambiental i enco-
ratgin una cultura de la cura de la vida que impregni tota la 
societat» (Cfr, Laudato si’, 231).  

Així, la cura com a valor configurador de la nostra realitat 
humana en el seu conjunt consisteix a respondre davant els 
altres i dels altres. Sorgeix com a conseqüència de la nostra 
naturalesa d’éssers vinculats els uns amb els altres per fer-
nos càrrec del benestar de tota la comunitat sense que 

ningú es quedi enrere. Per aquest camí aconseguirem pro-
bablement una de les millors vacunes per a la humanitat, que 
ens permetrà passar de la vella normalitat generadora de 
precarietat a una nova normalitat que garanteix les cures 
tant al medi ambient com als seus habitants.  

 
La cura del medi ambient  

L’actual crisi mediambiental fa ja més de dues dècades 
que està present en l’agenda internacional, en les preocupa-
cions en l’àmbit regional i fins i tot nacional. Diversos orga-
nismes, moviments i personalitats ens han alertat sobre l’estat 
cada cop més precari del nostre planeta. Recordem al papa 
Francesc amb la seva encíclica Laudato si’, sobre la cura de 
la casa comuna, del 24 de maig de 2015. Amb cinc anys com-

plerts, la Carta encíclica segueix d’actualitat perquè poc hem 
avançat en la sostenibilitat de la nostra terra. L’anàlisi que 
va fer el Papa en el seu dia es manté. Les esquerdes que      
assenyala en el text continuen al planeta que habitem: des 
del desglaç dels casquets polars a l’Àrtic fins als incendis      
forestals a l’Amazònia; des dels fenòmens meteorològics ex-
trems fins a la disminució sense precedents de la biodiversitat 
que sustenta tota la trama de la vida.  

Hem tingut prou temps per pensar, des de la serenitat i el 
rigor, els factors que ens han conduït a aquesta crisi. Pràcti-

Recorrem avui al «valor de la cura»  
no tant per referir-nos a sectors  
socioeconòmics concrets, sinó  
per repensar el nostre sistema  
de vida com un tot.
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cament totes les anàlisis van en la mateixa línia: molts hem 
consumit i pretenem continuar consumint com si els recursos 
naturals fossin inesgotables. En nom del creixement, hem pro-
duït i pretenem continuar produint, negant o minimitzant les 
conseqüències del canvi climàtic.  

Així, necessitem una nova vacuna per vèncer aquesta crisi 
mediambiental. El Papa la troba entorn del «valor de la cura» 
que encapçala el títol de la seva encíclica, està present en 
totes les seves pàgines i ens recorda gairebé constantment 
allò de «descalça’t, perquè la terra que trepitges és sagrada», 
així com que «tots podem col·laborar com a instruments de 
Déu per a la cura de la creació» (Cfr. Laudato si’, 14). De ma-
nera encara més concreta, el papa Francesc ens convida a 
fer realitat la cura buscant alternatives de ramaderia i agri-
cultura sostenibles, d’energies que no contaminin, de fonts 
dignes de treball que no impliquin la destrucció del medi am-
bient i de les cultures.  

Davant aquesta aposta de dignitat per al nostre planeta i 
els seus custodis, és descoratjador constatar que algunes cor-
poracions i fins i tot governs, especialment a Amèrica Llatina, 
estiguin pressionant per –dins el marc d’un ràpid creixement 
econòmic després de la pandèmia– aturar o debilitar la le-
gislació de sostenibilitat existent i renunciar als estàndards 
ambientals establerts. Plantejaments com aquests fan encara 
més necessàries estratègies de més defensa del planeta com 
les que ja estan plantejades. Recordem, per exemple, els es-
forços que s’estan duent a terme per fer realitat el principi de 
diligència deguda en l’activitat econòmica de les multinacio-
nals. Recordem també l’Aliança Europea per a una Recupe-
ració Verda, que integra ministres, eurodiputats, associacions 
empresarials, sindicats, ONG, buscant el propòsit que les fu-
tures inversions estiguin guiades per principis ecològics reco-
llits en el Pacte Verd Europeu. Pensem finalment en els actes 
commemoratius de la Laudato si’ previstos en els pròxims 
mesos perquè la inquietud mediambiental no desaparegui, 

D
on

Bs
oc

oD
ev

el
op

m
en

tS
oc

ie
ty

19

Superar l’individualisme  
«Sempre és possible tornar a desenvolupar   
la capacitat de sortir de si cap a l’altre.  
Sense aquesta no es reconeix les altres  
criatures en el seu valor mateix, no interessa  
tenir cura de quelcom per als altres, no hi ha  
capacitat de posar-se límits per evitar  
el patiment o el deteriorament del que ens  
envolta. L’actitud bàsica d’autotranscendir-se, 
trencant la consciència aïllada i  
l’autoreferencialitat, és l’arrel que fa  
possible tota cura dels altres i del medi ambient,  
i que fa brollar la reacció moral de considerar 
l’impacte que provoca cada acció i cada  
decisió personal fora d’un mateix. Quan som  
capaços de superar l’individualisme, realment  
es pot desenvolupar un estil de vida  
alternatiu i es torna possible un canvi  
important en la societat» (Cfr. Laudato si’, 208).

L’amor social i altres claus  
per a una cultura de la cura  
a l’encíclica Laudato si’

Revalorar l’amor 
 
«L’amor social és la clau d’un autèntic  
desenvolupament: “Per plasmar una societat  
més humana, més digna de la persona,  
cal revalorar l’amor en la vida social  
–en l’àmbit polític, econòmic, cultural–,  
i fer-ho la norma constant i suprema de  
l’acció”. En aquest marc, amb la importància  
dels petits gestos quotidians, l’amor social  
ens mou a pensar en grans estratègies  
que aturin eficaçment la degradació  
ambiental i encoratgin una cultura  
de la cura que impregni tota la societat»  
(Cfr. Laudato si’, 231).



atès que el nostre actuar irrespectuós amb l’entorn natural 
podria comprometre la vida humana de manera decisiva. En 
efecte, la pèrdua d’hàbitat per a fins agrícoles, el creixent co-
merç amb la vida silvestre, i fins i tot una ramaderia intensiva 
descontrolada, podrien exposar-nos cada cop més al salt de 
patògens d’animals a humans.  
 
La cura de les persones  

Els éssers humans que s’enfronten avui a una profunda 
precarietat són tants com no es recordava des de fa dècades. 
Es tracta d’un desafiament molt present en l’agenda inter-
nacional que planteja per a tot el món la necessitat d’un canvi 
urgent de rumb, especialment en la línia que marquen els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible. Ens trobem da-
vant la necessitat d’un canvi de concepte, de paradigma, de 
discurs, on el valor de la cura dirigida a les persones té també 
un significat de gran repercussió.  

Pensem que és urgent passar d’una globalització del mer-
cat que s’enriqueix amb els béns a una globalització de la 
cura que dignifica les persones contra la precarietat. Perquè 
si sabíem alguna cosa abans i ens ho ha tornat a recordar 
aquesta pandèmia és que, com a persones, com a comunitats 
i com a planeta som extremadament precaris. Sense cures 
per a les persones i el medi ambient on habitem, no hi haurà 
economia sinó més col·lapse, perquè al final la vertadera 
economia es presenta com a gestió de la casa, l’administració 
de la llar i la cura de persones i béns perquè tots tinguem vida 
i vida en abundància.  

Es tracta, per tant, d’apostar per una «cultura de la cura» 
que garanteixi mitjans de vida dignes per a tot ésser humà. 
Concretament, es tracta de canviar el centre de gravetat de 
l’economia, del PIB, a les condicions i necessitats reals de la 
població dins el marc de desenvolupament sostenible. Es 
tracta de diversificar la producció, sobretot aquella que asse-
gura el dret a l’alimentació, sense transgredir els límits de la 

sostenibilitat. Es tracta de defensar un treball remunerat de 
manera digna, per satisfer les necessitats d’una vida autèn-
ticament humana. Es tracta de construir polítiques públiques 
de protecció social perquè ningú caigui en la precarietat.  

Una nova crisi mundial de la fam, amb un important com-
ponent mediambiental, ja s’ha sumat a la crisi sanitària del 
coronavirus. Com sabem, n’hi ha prou amb una mala venda 
de productes d’exportació, una mala collita d’aliments bàsics, 
una plaga de llagostes o una pujada del nivell del mar perquè 
milions de persones puguin veure’s sumides en una profunda 

misèria també causada per la desigualtat. I si permetem un 
accés desigual a les condicions per a una vida digna, mai 
aconseguirem eradicar la pobresa.  

Amb tot i això, aquests canvis cap a una cultura de la cura 
de les persones i el seu entorn no podran donar-se amb in-
tervencions aïllades. Requerirà l’acció concertada de tothom 
per actuar alhora des d’una perspectiva local –incloent ac-
cions i mesures individuals– i des d’una perspectiva global 
amb enfocaments multilaterals. Per a això, resulta ineludible 
el compromís solidari de la societat civil, tant a l’interior dels 
països com entre ells. Un compromís que haurà de fer-se des 
dels empobrits i comptant amb ells si volem afrontar la reali-
tat des de la perspectiva dels qui més pateixen. Perquè si en 
aquest procés descartem novament els ja exclosos, haurem 
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Pensem que és urgent passar  
d’una globalització del mercat  
que s’enriqueix amb els béns a  
una globalització de la cura que  
dignifica les persones contra  
la precarietat.



perdut una altra oportunitat per posar la dignitat humana, la 
de tothom, al centre del futur al qual aspirem.  
 
EL COMPROMÍS COMUNITARI  
COM A MOTOR DEL CANVI  

La precarietat és, sens dubte, el revers d’una moneda l’an-
vers de la qual ve constituït per les condicions de vida digna. 
El repte consisteix, per tant, a passar de l’anomenada «socie-
tat del risc» a la «societat de les cures». Però aquest pas no 
és automàtic ni irreversible. Això implica, entre altres coses, 
un compromís sempre renovat de la societat civil mateixa 
perquè seria realment improbable un canvi de les nostres 
precàries societats actuals cap a comunitats de cures sense 
el concurs de l’associacionisme, de la participació transfor-
madora o del vot polític. El nou món ha d’obrir-se a tothom, 
especialment a les persones víctimes de la precarietat, o no 
serà nou ni més digne.  

Hauria de ser així perquè la societat civil s’ha convertit en 
nexe d’unió entre els legítims anhels dels ciutadans del món i 
els centres de presa de decisió que recauen sobre els estats. 
Ara bé, siguem clars: encarnar el valor de la cura en la nostra 
realitat constitueix un desafiament no sols per als governs 
sinó també i, sobretot, per a les societats mateixes i per a ca-
dascun de nosaltres com a individus que tenim la capacitat 
de marcar el canvi. És com a mínim sorprenent constatar 
com, a títol individual, a gairebé tothom ens indignen les xifres 
de la fam i de la pobresa i ens horroritza l’abast del deterio-
rament mediambiental, però, alhora, gairebé tothom, homes 
i dones, trobem sempre raons suficients –des de la inacció 
dels altres fins a la intocable sobirania de les estructures po-
lítiques i econòmiques, passant pel sagrat deure modern de 
no denunciar per no culpabilitzar– per mantenir-nos en la 
nostra comoditat i permetre que tot continuï igual.  

Perquè el valor de la cura no admet neutralitat. Planteja 
més aviat un compromís pel medi ambient i la dignitat de les 
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«La pandèmia ha posat en relleu com  
de vulnerables i interconnectats estem tots.  
Si no tenim cura l’un de l’altre, començant  
pels últims, pels que estan més afectats, fins  
i tot de la creació, no podem curar el món. (…) 
Aquesta renovada consciència de la dignitat  
de tot ésser humà té serioses implicacions socials, 
econòmiques i polítiques. Mirar el germà i tota  
la creació com el senyor rebut per l’amor del  
Pare suscita un comportament d’atenció,  
de cura i d’estupor. Així, el creient, contemplant  
el proïsme com un germà i no com un estrany,  
el mira amb compassió i empatia, no amb 
menyspreu o enemistat».   

(Cfr. Papa Francesc, 
 audiència general, 12 d’agost de 2020).

El proïsme no és un estrany
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persones, sobretot de les atrapades en la màxima precarietat. 
Requereix consumir i produir de manera sostenible per asse-
gurar la vida al planeta. Implica l’obtenció de mitjans de vida 
dignes en pobles molts cops condemnats per endavant per 
l’especulació amb els preus de les primeres matèries. Necessita 
la mobilització ciutadana per fer valer els drets de tothom.  

Per tot això, resulta essencial continuar enfortint les or-
ganitzacions de la societat civil al Sud. Això ajudarà a instau-
rar el valor de la cura com a indicador del desenvolupament 
inclusiu, com a mecanisme de reducció de la desigualtat i com 
a mesura de protecció mediambiental. Es tracta així de comen-
çar a reconstruir comunitats dignes, educant i empoderant 
també la ciutadania global, per evitar que les ja precàries de-
mocràcies es converteixin en altres víctimes del coronavirus. 
No podem aturar-nos perquè, com diria el papa Francesc, «la 
necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobresa 
no pot esperar» (Cfr. Evangelii Gaudium, 202).  

I és possible que el vent estigui encara al nostre favor, ja 
que, fins i tot en aquests temps de pandèmia, molts movi-
ments i organitzacions socials estan impulsant polítiques en-
èrgiques d’inclusió social i de sostenibilitat mediambiental. 
Com bé deia Albert Camus al final de la seva obra La Pesta, 
«s’aprèn enmig de les plagues: que hi ha en els homes [éssers 
humans] més coses dignes d’admiració que de menyspreu». 
Si ens sumem, el canvi serà possible.  

Per acabar, reconeguem simplement que la sensibilitat 
per la cura de la creació està guanyant espai en la nostra or-
ganització. És el que explica –entre altres línies d’actuació– 
aquesta Campanya dedicada específicament a la «cura de 
la casa comuna» dins un pla de treball triennal sobre drets 
humans. Així, des de l’acompanyament a socis locals i pro-
jectes, i des de l’educació per al desenvolupament, Mans Uni-
des ja fa un temps gens menyspreable que promou i proposa 
estils de vida, de producció i consum més sobris, justos i res-
pectuosos amb l’entorn.  

També resulta evident que la lluita contra la precarietat 
al Sud forma part dels objectius fundacionals de Mans Uni-
des. Des dels seus orígens, la nostra institució ha posat el 
focus en la urgència de fer valer els drets dels més empobrits 
com a requisit per a la construcció d’un món més just i solidari. 
Pensar, actuar i comprometre’ns des «del valor de la cura» 
podria ser una oportunitat que ens ajudi a entendre que no 
som davant una opció més, sinó davant una obligació mà-
xima si volem construir un món de vida digna en un entorn 
saludable per a tothom, especialment per als més desfavorits. 
Com diu el papa Francesc: «Ells saben ser feliços amb poc, 

gaudeixen dels petits dons de Déu sense acumular tantes 
coses, no destrueixen sense necessitat, tenen cura dels eco-
sistemes i reconeixen que la terra, alhora que s’ofereix per 
sostenir la seva vida, com una font generosa, té un sentit ma-
tern que desperta respectuosa tendresa» (Cfr. Estimada 
Amazònia, 71).  

Tant de bo siguem recordats com aquells que vam       
empenyorar les nostres vides a intentar canviar el rumb   
d’aquest món precaritzat cap a un camí de cures l 

 

Departament d’Estudis i Documentació
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Des dels seus orígens, la nostra institució 
ha posat el focus en la urgència de  
fer valer els drets dels més empobrits  
com a requisit per a la construcció  
d’un món més just i solidari.
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Tot i que les xifres de contagiats i di-
funts per covid-19 als països d’Orient Mitjà 
no hagin estat fins avui tan elevades com 
en molts països europeus i americans, 
l’impacte de la pandèmia a la regió ha 
estat catastròfic a causa dels problemes 
estructurals de gran repercussió que la 
població pateix des de fa molts anys.  

Si posem el focus en Síria, veiem 
com més de 9 anys de guerra –amb un 
saldo de 400.000 morts, 12 milions de 
desplaçats i refugiats, les infraestructu-
res destruïdes i un injust bloqueig inter-
nacional– han deixat més de 17 milions 
d’habitants en situació de misèria. Amb 
el confinament i el toc de queda, a més 
a més, es va tancar la frontera amb el 
Líban i amb això l’única entrada i sor-
tida de béns i serveis, per la qual cosa 
tots els petits productors i jornalers van 
haver d’aturar la seva activitat. Així, en-
cara que l’ajuda humanitària no està 
prohibida, en la pràctica és irrealitzable. 
Amb la «tornada a la normalitat», en-
cara més sirians depenen de les ONG 
que, d’altra banda, no poden comprar 
res fora a causa del bloqueig. Els sirians 
estan cansats, desesperats i deprimits: 
vuit de cada deu persones se situen avui 
per sota del llindar de la pobresa. 

Si mirem al Líban, veiem una pobla-
ció cada cop més ofegada. Des d’octu-
bre de 2019, a l’inici de les revoltes po-
pulars originades per la situació econò-
mica provocada en bona part per la 
corrupció política i la crisi dels refugiats 
–el país ha acollit 1,5 milions de refugiats 
sirians i al voltant de 500.000 palestins–
, la lliura libanesa ha perdut el 75 % del 
seu valor. A això se sumen les terribles 
explosions que van sacsejar Beirut al 
principi d’agost i que el Líban segueix en 
situació de guerra amb Israel, país que 
continua fent incursions aèries en terri-
tori libanès. Les revoltes que fins al març 
passat van paralitzar el país exigint re-
formes polítiques i econòmiques es van 
aturar amb el confinament, així com les 
activitats econòmiques, educatives i cul-
turals. Ara, amb la relaxació d’aquestes 
mesures, han tornat les revoltes socials 
en un context social en què la pobresa 
extrema és molt superior.  

Davant aquesta situació, l’acció de 
Mans Unides al Líban s’ha centrat essen-
cialment a alleujar la situació del milió i 
mig de refugiats sirians, sense oblidar la 
població libanesa més empobrida. Així, 
en l’actualitat estan en marxa sis projectes 
per un import total de 295.000 € per do-

tar d’aliments bàsics i atenció sanitària 
la població més vulnerable, suport psi-
cològic a famílies refugiades sirianes, 
suport a cooperatives agrícoles i un gran 
programa educatiu per a nens i nenes 
que viuen en campaments de refugiats 
a la regió de Sidó.  

A Síria, Mans Unides ha continuat 
acompanyant els més vulnerables i en 
l’actualitat hi té quatre projectes oberts 
per un valor de 175.000 €. Aquestes ini-
ciatives fan possible l’ajuda humanitària 
per a un campament de 700 desplaçats 
kurds; la posada en marxa d’un petit 
centre de formació en informàtica; la 
formació en gestió bàsica de petits ne-
gocis a microemprenedors i la formació 
a 120 universitaris que encara viuen a 
Síria perquè puguin accedir al mercat 
laboral tant en ONG internacionals com 
en empreses nacionals. Aquests joves 
seran, probablement, els líders del futur.  

A Mans Unides seguim compromesos 
en la denúncia de les causes que per-
meten que aquests milions de persones 
romanguin en situació de pobresa i no 
deixarem de treballar i entestar-nos a 
acompanyar aquestes comunitats en la 
seva lluita per recobrar l’esperança i 
una vida digna l 

Plou sobre mullat

col·laboració

Text d’ÁFRICA MARCITLLACH.  
Departament de Projectes d’Àsia.
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Les delegacions  
tornen a l’activitat

Amb les mesures decretades el passat mes de març, les nostres delegacions  
es van veure obligades a tancar les seves portes i van cancel·lar totes les activitats  
presencials. Però, malgrat això, van aconseguir adaptar-se al teletreball i a  
les noves circumstàncies transformant algunes de les seves iniciatives més  
tradicionals a nous formats per convertir-les en accions plenes de creativitat.   
Aquesta és una petita mostra de l’esforç, l’entrega i la il·lusió posades en marxa  
a les diòcesis per recaptar fons, impulsar la campanya d’emergència i, en definitiva, 
continuar donant suport a les poblacions més empobrides del Sud.

Ruta turística a Toledo  
En col·laboració amb l’Associació de Guies Ofi-
cials de Turisme de Castella-la Manxa, Mans 
Unides Toledo va organitzar el juny passat una 
nova ruta turística solidària pel nucli antic de la 
ciutat, que va finalitzar al convent de les reli-
gioses comendadoras de Santiago amb una 
degustació de dolços i llimonada l

«Sopar de la fam virtual»  
en València  
La delegació de València va 
transformar el seu tradicional 
«sopar de la fam» per a més de 
500 comensals en un senzill sopar 
solidari virtual. Col·laboradors, 
famílies i amics de Mans Unides 
es van reunir al juny a les seves 
cases per compartir pa, oli i aigua, i van donar l’estalvi d’aquest àpat frugal 
al compte d’emergència de Mans Unides destinat a pal·liar els efectes de 
la pandèmia als països més desfavorits l

Te amb dolços solidaris a Albacete  
També en format virtual, al juny es va dur a terme un «te amb dolços» 
benèfic impulsat per Mans Unides Albacete. Per difondre l’activitat i 
promoure la nostra campanya d’emergència «Que la teva solidaritat 
no s’aturi a les nostres fronteres», es va llançar un vídeo a les xarxes 
socials amb el suport de l’alcalde i dos mitjans de comunicació de la 
ciutat. L’activitat va resultar un èxit i fins i tot es van aconseguir resultats 
superiors als de passades edicions l

Sabatilles solidàries a Jaén  
Al maig, la delegació de Jaén va donar 
suport a un grup de joves de la diòcesi 
per posar en marxa la carrera solidària 
virtual «Contagiant Esperança», en la 
qual es va poder participar, tot sol o en 
companyia, des de casa, al carrer, a la 
natura, caminant, corrent, amb bici… A 
través d’un formulari en línia i un petit 
donatiu es rebia a casa no sols el dorsal, 
sinó la possibilitat de contribuir a una 
vida més digna per a les comunitats més 
vulnerables l
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La delegació de Mondoñedo-Ferrol va inaugurar la seva 
nova seu al carrer Magdalena del Ferrol. L’acte va ser pre-
sidit pel bisbe i va comptar amb l’assistència del missioner 
convidat per a la Campanya de 2020, personalitats civils, 
representants polítics i altres associacions. Agraïm al Bisbat 
la generosa cessió del local i desitgem molts èxits a la de-
legació i als seus voluntaris en aquesta nova ubicació.

Finalment, la delegació de Lugo es troba també 
entre les que van canviar d’ubicació enguany. El 
bisbe de Lugo va beneir els nous locals del carrer 
Ángel López Pérez i les voluntàries de la delegació 
es van sentir molt emparades per autoritats civils i 
eclesiàstiques, socis i públic en general, als qui van 
agrair l’assistència i el seu suport constant al llarg 
dels anys l 

Així mateix, la delegació va acollir amb goig una nova comarcal 
situada a Cariño, un poble pesquer de la Corunya. La seva ober-
tura va ser possible gràcies a la tenacitat del rector de Cariño i al 
suport incondicional del bisbe i del consiliari. Des d’aquestes ratlles 
donem una càlida benvinguda a aquesta nova comarcal com a 
part de la gran família que és Mans Unides.
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Obertura de noves seus  
i comarcals 

Reconeixement a Ciudad Rodrigo  
L’Ajuntament de Ciudad Rodrigo va homenatjar diverses en-
titats sense ànim de lucre, entre les quals Mans Unides, per 
l’ajuda social prestada durant l’estat d’alarma. La tresorera 
de la delegació, Pilar Corchete, va recollir el premi i va 
agrair a l’Ajuntament que s’hagin recordat dels països del 
Sud «perquè aquests països també estan lluitant contra el 
coronavirus i amb moltes més dificultats per accedir als ser-
veis sanitaris» l

D’altra banda, la delegació de Toledo també va estrenar 
nova seu a l’avinguda d’Europa, núm. 40. A l’acte d’inaugu-
ració i benedicció dels nous locals van assistir-hi l’arquebisbe 
administrador apostòlic de la diòcesi, autoritats civils i militars 
i la presidenta de Mans Unides. Augurem tot el millor a la de-
legació i al seu equip de voluntaris.
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Les delegacions de la Corunya, Mondoñedo-Ferrol, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostel·la i Vigo, amb 
el suport de la Xunta de Galícia, van fer del 6 al 9 d’agost un 
Campament de Voluntariat per a la Sostenibilitat a Vilasantar. 
La idea va partir del Primer Campament Sostenible Nacio-
nal de Joves de Mans Unides de l’estiu de 2018, inspirat al 
seu torn en l’encíclica Laudato si’ del papa Francesc.  

«Teníem molta il·lusió en aquest campament i s’han  
complert totes les nostres expectatives. Les delegacions   
gallegues van aprofitar un projecte conjunt d’educació per 
al desenvolupament per reforçar el contacte amb els joves. 
Per a nosal-tres va ser fonamental haver anat al campa-
ment anterior, arran del qual ens vam fer voluntaris de 
Mans Unides», relaten l’Adrián i l’Alicia, els dos joves de 
Mans Unides Vigo que van participar com a monitors en 
aquesta edició. «L’experiència amb uns altres 20 joves par-
ticipants, amb les mateixes inquietuds per millorar el món, 
ens ha encantat. En quatre dies hem après i aprofundit 
sobre la complexitat global en l’aspecte econòmic, social i 
mediambiental. Ens falten paraules per descriure-ho tot, 
però podem resumir-ho en una: repetirem» l

Un cop obres els ulls...

26

Només feia un mes que era delegada i de sobte tot 
va canviar, el món es va aturar: de la nit al dia, el coro-
navirus ens va fer vulnerables a tots, grans i petits, gent 
del Sud i del Nord, i es va fer evident que als països més 
desenvolupats teníem més eines per lluitar contra 
aquesta o qualsevol altra pandèmia.  

Als països més empobrits és la comunitat organitza-
da i solidària la que, amb l’ajuda d’organitzacions com 
Mans Unides, sosté la vida de milions de persones que 
han quedat en la intempèrie, vivint una crisi no sols sa-
nitària sinó de subsistència. Ens neguiteja l’ànima intuir 
com se senten cada dia els nostres germans més des-
favorits, als qui la vida els penja sempre d’un fil, sense 
l’aliment necessari o vivint en condicions molt precàries 
de salut, higiene, habitatge o educació. Posar-nos a la 
seva pell ens fa sentir responsables i ens dona l’energia 
per continuar lluitant amb Mans Unides i denunciar 
aquesta realitat inacceptable que ens incumbeix a    
tothom.  

Estic segura que la situació actual ha despertat la 
solidaritat en moltes persones que han pres consciència 
que en un món global on tothom està interconnectat 
només ens en sortirem si treballem plegats per acabar 
amb el patiment en el nostre planeta; aquesta preciosa 
«casa comuna» que hem de compartir amb agraïment, 
pau i germandat.  

La constatació de les injustícies d’avui ens obliguen 
a actuar encara amb més contundència i a continuar 
sensibilitzant en tots els àmbits per emprendre la gran 
tasca comuna de la lluita contra la fam, la pobresa i les 
desigualtats. Perquè, un cop obres els ulls, ja no pots ni 
vols donar l’esquena als qui més ens necessiten l

Text de MIREIA ANGERRI.  
Delegada de Barcelona.

Campament de  
voluntariat a Galícia
Text de CLAUDIA BELTRÁN.  
Àrea de Delegacions.
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En aquesta pàgina recollim les paraules que monsenyor Escribano 
ha escrit en memòria de totes les víctimes del coronavirus unides, 
d’una manera o una altra, amb l’Organització.

El passat 30 de març va morir  
Fructuoso Mangas, qui va ser  

durant molts anys consiliari  
de Mans Unides a Salamanca.  

Tot just començava la pandèmia  
i en Fructuoso se’n va anar com se 

n’han anat, a causa d’aquesta, moltes 
persones properes a Mans Unides.  
Recollim el sentit homenatge que li 

han volgut retre els seus companys.

En memòria dels qui 
ens han deixat

En Fructuoso era el nostre consiliari, però era molt més que això: ja en la dè-
cada dels 60 es va fer voluntari de Mans Unides a Salamanca. Va ser, per tant, 
un voluntari amb solera. Els últims eren per a ell els primers; estimava els de prop, 
però sentia passió per millorar la vida als de lluny.  

Conegut, estimat i admirat per gran nombre de gent de Salamanca, era gran 
conversador, treballador incansable, buscador d’utopies, fructuós torrent d’entu-
siasme. Que profètics els seus pares amb el nom que li van posar: Fructuós!  

Fruitós i fructífer fins a l’exageració. Quant de fruit dormia en la seva ànima! 
Era un sense parar d’idees i propostes, que començaven a la matinada i a la    
matinada (següent) acabaven… I tot amb verdader fervor, amb un entusiasme 
irresistible, presentant de tal manera les propostes que aquells que escoltàvem 
ens sentíem enganxats a seguir-lo.  

Realment en Fructuoso estava ple de Déu (en Theos), d’aquí li brollava l’entu-
siasme que contagiava, el vivia i transmetia amb passió.  

Però, a més de tot això, ens tocava el cor cada cop que assegurava amb el 
mateix entusiasme i emoció fins a la llàgrima que del millor que hi havia en la 
seva vida era treballar amb Mans Unides per tants famolencs de lluny, que amb 
els nostres projectes podrien ser protagonistes en els seus propis països i no 
veure’s forçats a migracions indesitjades i doloroses.  

Estàvem acabant la Quaresma, però enguany no la va viure ja amb nosaltres: 
va ser cridat a viure-la en la Utopia. Gràcies, Fructuoso, per tant de bo… l

«Et donem gràcies, Déu de misericòrdia, per tots els dons 
amb què vas enriquir els nostres germans al llarg de la seva 
vida; en ells reconeixem un signe del teu amor i de la comunió 
dels sants». Aquestes paraules recollides en el ritual d’exèquies 
il·lustren molt bé el sentir del nostre cor a l’hora d’acomiadar 
els nostres germans i germanes pertanyents a Mans Unides i 
que han mort durant aquest temps de pandèmia.  

Els presentem davant el Pare amb el cor afligit, però al-
hora ple d’esperança i gratitud. Pot resultar paradoxal que, 
quan els catòlics acomiadem els nostres germans difunts, ho 
fem donant gràcies. Si ho penseu, això és el que significa la 
paraula eucaristia: acció de gràcies. Donem gràcies pels dons 
que el Senyor els va concedir i que tant bé van fer als seus és-
sers estimats més propers i a molta altra gent que el Senyor 
va posar en el seu camí per, a través seu, manifestar com Déu 

ens estima. Aquest amor, en els membres de Mans Unides, es 
concreta en una dedicació generosa i entregada a favor dels 
més desfavorits, dels més pobres, amb la idea que puguin 
viure plenament les seves vides, conforme a la dignitat dels 
fills de Déu.  

Els acomiadem agraïts pels seus afanys, pel seu compro-
mís, pel seu amor als més necessitats i a Mans Unides. Ens 
consolen les paraules que Crist diu als seus deixebles lloant 
els que donen de menjar als seus germans necessitats, en els 
quals Ell mateix es reconeix (cf. Mateu 25, 31-46); que el Se-
nyor els premiï tant bé que han fet.  

Nosaltres, des de Mans Unides, preguem per ells perquè 
puguin gaudir eternament del Déu de la Vida i perquè el Se-
nyor consoli els seus familiars i amics, a qui envio una abra-
çada plena d’afecte. Descansin en pau! l

Text de Mª MERCEDES MARCOS.  
Delegada de Salamanca.

Text de MONSEÑOR CARLOS ESCRIBANO.  
Consiliari nacional de Mans Unides.
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El passat 29 d’agost, la delegació de Valladolid en col·labo-
ració amb l’Ajuntament de Rueda va dur a terme una jornada 
de sensibilització sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) per a les famílies del municipi vallisoletà de 
Rueda i pobles veïns. La jornada es va centrar a donar a conèi-
xer la importància dels ODS amb especial èmfasi en el núm. 
13 –Acció pel clima– i en la promoció de conceptes com «la 
triple R»: reducció, reutilització i reciclatge.  

Per a això es va fer un taller de pintura mural per a les fa-
mílies a partir d’un disseny dels artistes vallisoletans Jorge    
Peligro i Icha Bolita. Amb aquesta activitat es va aprofundir 
en la importància de tenir cura del planeta i de ser conscients 

de com els nostres hàbits de vida influeixen en els països del 
Sud. Després, va tenir lloc un concert pedagògic de la mà del 
grup burgalès FETEN FETEN que, mitjançant els seus insòlits 
instruments –com la flauta-cadira de càmping o la flauta-   
escombra–, van donar a conèixer la importància de reduir i 
reutilitzar i van demostrar que la màgia i les melodies poden 
sorgir d’elements reciclats.  

Aquesta iniciativa forma part d’un programa que Mans 
Unides durà a terme als pobles de Castella i Lleó a través de 
les seves delegacions, amb un objectiu general de difusió i 
sensibilització a la població castellanolleonesa sobre la      
necessitat de tenir cura del planeta l

Aquest 15 d’octubre arrenca la XII Edició del 
Festival de Clipmetratges i en aquesta ocasió amb 
l’objectiu de promoure la defensa del dret a la salut.  

La pandèmia ens ha fet dubtar de coses que, 
potser, crèiem assegurades: la nostra salut, el nos-
tre estil de vida i una existència més o menys cò-
moda. Això hauria d’ajudar-nos a prendre cons-
ciència i no permetre que la indiferència ens faci 
oblidar-nos dels que, dia a dia, veuen vulnerats els 
seus drets.  

Enregistra un vídeo d’un minut que visibilitzi la 
desigualtat en l’accés als recursos sanitaris de les 
persones més empobrides i ajuda’ns a defensar el 
seu dret a la salut l
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Palmarès guanyador de  
l’XI Edició del Festival de Clipmetratges  

La pandèmia ens va sorprendre i ens va impedir celebrar les gales de lliura-
ment de premis de la passada edició de Clipmetratges. Tanmateix, ja s’havia 
complert la data de recepció de treballs i, per tant, no va tenir repercussions 
en la xifra de participants. Tant és així que vam batre el rècord de participació 
en la categoria d’Escoles, amb un total de 1.224 clipmetratges rebuts.   
Volem agrair a tots els participants i felicitar els premiats. Cada clipmetratge 
ha estat una empremta que referma el camí cap a la cura del planeta i la de-
fensa dels drets de totes les persones. 
 

CATEGORIA ESCOLES 

Primària 

Primer premi: Reportaciclaje (Fundación Caldeiro, Madrid);  
Segon premi: El efecto mariposa (Colegio San José, Zamora);  

Tercer premi: Anoche soñé (CEIP Arcos de Torrecuevas, Almuñecar, Granada). 
 

Secundària 

Primer premi: Dejando huella (Inst. Vall de Llémena, Sant Gregori, Girona); 
Segon premi: Tic Tac (Fundación Flors, Vila-Real, Castelló);  

Tercer premi: No es un juego (Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Málaga). 
 

CATEGORIA GENERAL 

Primer premi: El dilema del prisionero, d’Inés Sánchez. 
Segon Premi: Game Over, de Gemma Planas. 

Tercer Premi: Mar Mayor, de Raquel Agea.

Mans Unides porta els ODS  
a les àrees rurals de Castella i Lleó

Nova edició  
de Clipmetratges:   
«Combat  
 el virus de la   
 desigualtat»



El 2011, el Consell de Drets Humans de Nacions Unides va 
aprovar els «Principis Rectors sobre les Empreses i els Drets 
Humans»; principis fonamentats en tres paraules: protegir, 
respectar, reparar. Si els estats tenen l’obligació de «protegir» 
els drets humans, les empreses tenen el deure de «respectar» 
aquests drets i complir les lleis. I, en aquells casos en què els 
drets siguin violentats, les empreses han de «reparar» el dany 
causat i indemnitzar les persones afectades.  

Tanmateix, mentre per als estats és obligatori complir 
aquests principis, per a les empreses roman en l’àmbit del que 
és voluntari. Qualsevol empresa pot subscriure’ls, però no hi 
ha cap obligació, jurídicament vinculant, que els exigeixi res-
pectar tant els drets humans com el medi ambient, o la seva 
reparació quan aquesta sigui legítima i necessària.  

Citem dos casos seguits per Mans Unides. El primer va 
tenir lloc el 2019 al Brasil, quan la presa de Brumadinho va 
col·lapsar i va inundar la regió amb aigües tòxiques provinents 
d’una mina. Amb més de 250 morts i un dany ambiental en-
cara en expansió, l’empresa es nega a indemnitzar les famílies 
i reparar els danys. Tenim el segon exemple a Yurimaguas, 
territori indígena peruà on 22 comunitats es van veure afec-
tades el 2016 per una dotzena d’abocaments de cru a l’oleo-
ducte gestionat per l’empresa estatal Petroperú. A hores d’ara, 
l’aigua està contaminada, el petroli continua baixant pel riu i 
no s’han construït els pous promesos perquè les comunitats 
accedeixin a aigua neta.  

 
Diligència deguda vs. voluntarisme  

Per aquesta raó, des de fa temps es treballa en diversos 
àmbits per una llei de «diligència deguda» que obligui jurídi-
cament les empreses a respectar els drets humans i ambien-
tals, així com a reparar els danys amb independència del lloc 
on s’hagin provocat.  

Seguint la idea expressada en aquest sentit pel papa Fran-
cesc a Laudato si’, en demanar «marcs reguladors globals», 

des de Mans Unides treballem a Espanya com a part de    
l’Observatori per a la Responsabilitat Social Corporativa; a  
Ginebra seguim les converses dels estats per instaurar un me-
canisme jurídic vinculant per a les companyies trasnacionals 
i, recentment, seguim la iniciativa per aprovar una llei que reguli 
la diligència deguda de les empreses de la Unió Europea.  

Així mateix, com a part de CIDSE –l’aliança internacional 
d’organitzacions catòliques de desenvolupament–, promovem 
que bisbes d’arreu del món donin suport a un comunicat dirigit 
a la UE a favor d’una llei de diligència deguda. En el text, signat 
per més de 110 bisbes, s’insta els estats a «mantenir les seves 
promeses i obligacions d’acord amb el dret internacional per 
protegir els drets humans enfront d’abusos corporatius».  

Per a Mans Unides el sector privat empresarial és un actor 
clau per construir un nou món. Creiem en l’enorme potencial 
d’aquelles empreses que, a més de generar beneficis, actuen 
de manera socialment responsable, creen riquesa local, pa-
guen impostos, respecten els drets humans i laborals i com-
pleixen la normativa ambiental. El nostre futur comú i la lluita 
contra la fam i la pobresa depenen, també, del lideratge 
transformador d’aquest tipus d’empreses justes, solidàries i 
sostenibles l
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Nous desafiaments per a les empreses  
socialment responsables

Text de MARCO GORDILLO.  
Departament de Campanyas.

Què es la  
diligència deguda?

Una versió més àmplia d’aquest article pot llegi-se a: 
bit.ly/3jJdvS9

Els principis rectors sobre les empreses 
i els drets humans

PROTEGIR 
Obligacions  

dels estats davant 
tractats de  

Drets Humans.

RESPECTAR 
El rol de les empreses 

a complir les lleis i  
els estàndards  

de Drets Humans.

REMEIAR 
Proveir recursos  

efectius judicials i  
no judicials en cas 
d’incompliments.
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Les empreses continuen mostrant el seu costat més soli-
dari, també en aquests durs moments que estem vivint, amb 
la promoció d’iniciatives que tenen com a objectiu millorar la 
protecció de les persones més vulnerables i pal·liar les conse-
qüències de la crisi del coronavirus.  

Aquest ha estat el cas de la emprese Indra, que, sota el 
nom «Temps d’apropar-nos», ha posat en marxa entre els 
seus professionals una campanya solidària de recaptació de 
fons per fer front a la covid-19 i aportar el seu granet de sorra 
per combatre els efectes de la pandèmia. 

Gràcies a la generositat dels seus treballadors i a través 
d’un crowdfunding solidari, hem rebut 12.500 €, quantitat que 
s’ha duplicat a 25.000 €, ja que la companyia ha aportat la 
mateixa quantitat recaptada pels seus empleats per al 
compte obert per Mans Unides per donar suport a projectes 
d’ajuda d’emergència sol·licitats pels nostres socis locals.  

Aquest és un exemple més de la importància de fomentar 
iniciatives solidàries entre els professionals i empleats de les 
companyies a fi de sumar forces des del sector empresarial. 
Perquè junts sempre arribem més lluny l

30

«Temp d’apropar-nos», crowfunding solidari

Targeta solidària d’Openbank   
Mans Unides ha estat inclosa entre les ONG 
beneficiàries d’un programa solidari  
d’Openbank pel qual totes les persones  
que disposin de la seva targeta solidària 
podran fer, en cada transacció que duguin 
a terme, una donació destinada a donar  
suport a la lluita contra la fam i la pobresa.   
Com fer-ho? És ben fàcil: només has  
de triar Mans Unides entre les organitzacions 
beneficiàries i, amb cada pagament  
que facis, automàticament s’aplicarà  
un arrodoniment a l’alça de l’euro més  
pròxim, i es donarà la diferència als  
projectes de Mans Unides l

Crowdfunding Solidari

Ara que estem més  
a prop els uns dels altres, 
unim forces per donar  
suport als més vulnerables.

Temp 
d’apropar-nos
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Deixar un llegat a Mans Unides  
en el testament és un gest senzill,  
econòmic i reversible que cada  
cop fan més persones i que pot  
canviar la vida dels qui més  
ho necessiten.

Les herències i els llegats solidaris són un instrument 
cada cop més important i estès per mantenir viu l’esforç de 
tantes persones compromeses per aconseguir un món mi-
llor i més just.  

«Aquest gest a favor d’organitzacions com ara Mans Uni-
des és una manera generosa d’oferir una vida millor a les 
generacions futures. És també una via de col·laboració que 
està adquirint cada cop més rellevància», explica Alberto 
Mora, responsable d’herències i llegats a Mans Unides.  

«Es tracta d’un acte senzill, econòmic i reversible, que 
respecta els drets dels hereus legítims i que, dia a dia, està 
adquirint més importància al nostre país. La societat es-   
panyola, com prèviament ja ha ocorregut en altres països, 
ha començat a veure que atorgar testament solidari és un 
gest necessari per poder continuar treballant al costat dels 
més empobrits i prova d’això és l’increment que, en els últims 
anys, les entitats sense ànim de lucre han experimentat per 
aquest concepte», prossegueix Mora.  

Al llarg dels nostres més de 60 anys de treball, a Mans 
Unides hem vist com han millorat alguns indicadors relatius 
a la pobresa extrema, la nutrició infantil i l’accés a l’educació. 
També hem treballat per aconseguir més compromís amb 
els drets humans i el medi ambient i hem comprovat que, 
cada cop més, el món disposa de solucions accessibles per 
a més malalties. Tanmateix, la pobresa, la fam i la desigual-
tat continuen sent desafiaments vigents i, per això, cal 
apel·lar al compromís de tothom, perquè la solidaritat per-
duri més enllà de la vida i continuï transformant el món i 
portant esperança i un futur millor als més empobrits del 
planeta.  

Sabem que és possible acabar amb la fam i la pobresa 
i sabem, també, que cal la participació de tothom per acon-
seguir-ho. Potser no sigui avui ni demà… però a les nostres 
mans està aconseguir-ho. Si vols saber com, t’animem a visitar 
la nostra web, on t’expliquem què pots fer perquè els pro-
pòsits de tota la teva vida perdurin en el temps. I, si encara tens 
dubtes, consulta’ns!, estarem encantats d’explicar-te com un 
llegat solidari pot canviar la vida de moltes persones l

Visita: manosunidas.org/herencias-legados-manos-unidas

Els propòsits de tota  
una vida continuen  
amb el teu llegat
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MATERIALS DE FORMACIÓ CRISTIANA 

Materials per al 2020-2021

Mans Unides elabora materials de formació  
cristiana per a catequistes, grups de formació,  
professors de religió i famílies.

Calendaris  
de paret i  
de taula

Pots sol·licitar aquests materials a la teva delegació i als Serveis Centrals de Mans Unides

MATERIALS CORPORATIUS 2021 

Agenda

Postals  
de Nadal

Guia per a catequistes i  
formadors de nens,  
adolescents, joves i adults.

Full Eucarístic per a l’Eucaristia  
de Mans Unides que se celebra  
el 2n diumenge de febrer.

Díptic de Quaresma 
2021 amb activitats 
per a nens i famílies.

VIII edició
de les de

Del 14 al 15 de novembre de 2020  
ENCÉN EL TEU COMPROMÍS

24 Mans Unides
HORES

«Encén el teu compromís» i ajuda’ns  
a tornar a crear l’halo de llum virtual  

amb què, cada any, il·luminem el món.  
 

Suma-t’hi i demostra el teu suport  
als països del Sud, a les persones que  

hi viuen, i al treball de Mans Unides.

Més informació a: manosunidas.org/24horas

24
H

O
RE

S



33

web i xarxes socials

Novetats a la nostra web 

A les nostres xarxes socials

Després d’un important procés de reflexió i treball, estrenem la 
nostra pàgina dedicada a «Herències i Llegats». L’acció de llegar 
a una ONG és una decisió admirable però també delicada, i Mans 
Unides ha volgut crear una pàgina que ajudi i guiï aquelles perso-
nes que estan valorant la possibilitat de fer un testament a favor 
de Mans Unides i el seu treball en suport a les comunitats més em-
pobrides del Sud.  
A través de diversos blocs informatius, la nova pàgina respon als 
diferents dubtes que suscita la possibilitat de deixar el llegat vital a 
les mans d’una ONG l   

manosunidas.org/herencias-legados-manos-unidas

Segueix-nos a les  
nostres xarxes socials:

Text d’HUGO PÉREZ.  
Departament de Comunicació.

Pots trobar més informació sobre el «Llegat Solidari»  
a favor de Mans Unides a la pàgina 31 d’aquesta revista.

No et perdis el vídeo sobre herèncias i llegats a: 
bit.ly/videolegadosolidario2020
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gent compromesa

Com creus que són els més  
de 75.000 socis de Mans Unides?

Què els motiva a continuar formant part d’aquesta gran família?
El seu compromís continu fa possible la nostra lluita contra la fam i la pobresa al món. 
A través dels seus testimonis pots conèixer algunes d’aquestes persones i, també,  
un trosset de la nostra essència…

Mans Unides

Quan em pregunten des de quan conec i soc  
de Mans Unides, acostumo a dir que des del ventre  
de la meva mare perquè vaig seguir els seus passos, 
primer com a voluntària i després com a delegada  
a Baena.

Berta Guijarro,  
Baena, Còrdova.

Hi ha molts motius i raons per ser soci de Mans Unides. Però avui vull 
explicar-ne un que per a mi és el principal: és un regal que Mans Unides 
em fa a mi perquè em permet, amb la meva aportació (gran o petita), 
poder unir-me a aquesta preciosa i gran tasca de tirar endavant  
programes que de veritat responen a les necessitats de dignitat i  
de promoció de milers de persones. De fer avançar, una mica  
cada dia, el Regne de Déu.

Alejandro Mateu,  
Castelló.

La meva experiència a Mans Unides ha estat sempre 
vinculada al camp de l’educació. Els seus materials 
educatius estan encaminats al canvi d’estructures,  
de valors, d’actituds i de comportaments que  
afavoreixen la construcció d’un món més just i  
d’una societat més solidària, més humana.

Nacho Barcala,  
Salamanca.  

El Senyor m’ha parlat a través d’aquesta Família i el sentiment 
que tinc és que ha estat un do i una benedicció per a la meva 
vida. M’ha donat moltes pistes per continuar el camí i,  
en el meu vocabulari, fa temps que a la paraula «compartir» 
s’hi han sumat «solidaritat» i «fraternitat».

Magdalena Cordero,  
Illescas, Toledo. 

Fa escassament un any que soc voluntària a Cella i  
Mans Unides és per a mi Amor amb majúscules. Amor  
al germà que em necessita. La nostra tasca és avui més  
necessària que mai i hem d’enfortir-la entre tots aportant  
el nostre granet de sorra perquè el món sigui cada cop  
una mica més humà i fratern.

Emi Martínez,  
Cella, Terol.

8

més



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

Fent-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. Tel. 617 273 664 
42002 SÒRIA 
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490 
50300 TARASSONA-CALATAIUD (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) 
Del Sol, 214. 08201 Sabadell. Tel. 937 637 106 
45002 TOLEDO 
Avda. Europa, 40. 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



Amb el vostre suport               

GRÀCIES!!!

desenvolupant projectes per valor  

de més de 4 milions d’euros

ajudant de manera directa  

més d’1,2 milions de persones

estem fent front  
a l’emergència del coronavirus:

900 811 888 mansunides.org


