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A causa de la crisi originada  
per la pandèmia a les grans  

ciutats de l’Índia, molts emigrants 
rurals s’han vist obligats  

a reconstruir les seves vides  
i tornar a les aldees on  

van néixer. 

Què està passant a  
Llatinoamèrica? Els nostres socis 
locals responen a aquesta difícil 

pregunta als temps de pandèmia, 
i Moema Miranda fa el mateix en 

una entrevista (p. 8) sobre els 
reptes ambientals i socials. 

Una trobada fortuïta va canviar  
la vida d’en Matthew.  

El suport que va rebre de nen  
s’ha convertit, avui, en  

una professió amb què ajuda  
milers de famílies en un deprimit 

barri de Nairobi, Kenya.

PORTADA:  
Adaptació del cartell de Campanya 2021

#ManosUnidasContagiaSolidaridad
Les opinions dels col·laboradors de la Revista no expressen  

necessàriament el pensament de Mans Unides.
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índex

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.

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

11.385 kg  
 de residus

22.850 km d’un viatge en  
un cotxe europeu estàndard

2.290 kg de CO2 de gasos 
amb efecte d’hivernacle

362.175  
litres d’aigua

18.930 kg  
de fusta

31.945 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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Quan aquesta revista arribi a les teves mans estarem a punt de llançar la nostra Campanya  
de 2021: «Contagia solidaritat per posar fi a la fam». Una Campanya que ens parla d’enfortir  
les comunitats, de dotar les persones amb més i millors recursos –no sols econòmics– per  
accedir a una alimentació sana, a l’aigua i al sanejament, a l’educació, a la sanitat… I, per  
a això, res millor que la solidaritat i el bé comú, perquè fan possible que les comunitats  
afrontin per si mateixes els problemes que viuen.  
 
Fa gairebé un any que fem front a la crisi sanitària, social i econòmica que ha comportat  
la pandèmia. ¿Quines haurien estat les conseqüències si a Espanya no hi hagués hagut  
un sistema sanitari organitzat i eficaç, una xarxa de solidaritat i compromís ciutadà per ajudar 
els qui els faltava l’aliment, un sistema educatiu que continua funcionant o uns subsidis que,  
millor o pitjor, alleugen la difícil situació de precarietat? De gairebé tot això estan mancades  
les comunitats amb què treballem i, per això, és urgent que una part del nostre esforç es  
dirigeixi a dotar aquestes persones de mitjans per afrontar aquesta crisi.  
 
Per això, el compromís de Mans Unides, guiat per l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església,  
és lluitar contra les múltiples facetes de la fam i la pobresa. Només un canvi en els nostres cors, 
des de la solidaritat i el bé comú –entès aquest com a condicions de vida digna per a tothom–, 
podrà treure les persones de la pobresa, l’exclusió, 
la violència o l’explotació.  
 
La nostra acció es basa en la realització de  
projectes concrets i pràctics i en la difusió de  
les causes de la fam i la pobresa. La nostra acció  
és també un compromís organitzat de la voluntat 
de moltes persones per fer possible un somni al qual no podem renunciar. Fa més de seixanta 
anys que millorem les condicions de vida de moltes persones. I això només ho hem pogut  
fer perquè estem compromesos, tots plegats, amb una tasca que demana que cada dia  
visquem la justícia, l’amor, la solidaritat, la preocupació per l’altre.  
 
Vivim el missatge de Jesús que ens encoratja a comprometre’ns amb la sort de l’altre, que és el 
nostre germà, de qui no ens podem amagar. Com ens recorda el papa Francesc a Fratelli Tutti, 
el bé comú només el construirem en sentir l’altre tan important com a nosaltres mateixos.  
Construir la fraternitat universal, projecte de Déu per al món, exigeix que visquem la justícia i  
la solidaritat no com a metes, sinó com a accions que s’han de repetir cada dia per fer possible 
un altre món. Ens diran bojos, utòpics o somiadors, però sabem que l’esperança farà possible 
que continuem ferms en el nostre compromís en la construcció d’aquest món millor, sense  
abandonats, descartats o persones utilitzades com a simple mercaderia.  
 
A la construcció d’aquest altre món va encaminat tot el treball de Mans Unides i aquesta feina 
no seria possible sense la teva col·laboració. Avui, més que mai, necessitem que ens continuïs 
donant suport. Per això, i ateses les limitacions de desplaçament que vivim, en aquesta revista  
et fem arribar un sobre que podràs dipositar a la teva parròquia –o enviar-nos-el, si així ho  
prefereixes– el pròxim 14 de febrer, jornada en què la col·lecta de l’Església es destinarà a donar 
suport a la tasca de Mans Unides acompanyant els pobles del Sud en el seu desenvolupament.  
 
Només una cosa més: moltes gràcies i cuida’t molt!

Solidaritat i bé comú

Fa gairebé un any que fem front  
a la crisi sanitària, social i econòmica 
que ha comportat la pandèmia.

editorial
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Una difícil tornada a casa
La pandèmia i la paralització de l’activitat econòmica  
ha provocat la tornada a casa de nombroses persones  
que havien emigrat anys abans del camp a les grans ciutats. 
Avui, de tornada als seus llocs d’origen, viuen el repte  
de reconstruir els seus mitjans de vida.

àsia

Índia
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L’Índia és un dels països més afectats per la pandèmia de Covid-19. El dur 
confinament que van patir durant mesos va provocar situacions dramàtiques 
en una població ja de per si terriblement empobrida i vulnerable que viu al 
dia per poder subsistir.  

Aquesta situació ha afectat molt especialment el gran nombre de migrants 
que, davant la falta de feina a les zones rurals, surten dels seus pobles per 
treballar a les ciutats i poder mantenir les seves famílies, i acaben vivint en si-
tuació d’amuntegament en barris marginals o en cabanes de lona als marges 
de les carreteres, amb ocupacions precàries de pagament diari.  

 
Milions de persones caminant de tornada a les seves aldees  

En aturar-se tota activitat econòmica a les ciutats, moltes persones es van 
veure al carrer d’un dia per a un altre i van haver de tornar a les seves aldees 
d’origen, fet que va originar impressionants «riuades humanes» de milions de 
persones que travessaven el país a peu durant setmanes, en unes condicions 
duríssimes, per finalment arribar exhaustos i sense diners ni cap mitjà per 
poder viure en un entorn rural ja de per si molt difícil.  

Davant aquest terrible escenari, la congregació dels Pares Carmelites, que 
treballen des de fa molts anys per a aquestes comunitats rurals de la Diòcesi 
de Nagpur (estat de Madhya Pradesh), van plantejar una acció d’emergència 
de tres mesos de durada amb l’objectiu que aquesta població retornada po-
gués sortir de la difícil situació en què es trobava, a través de la generació de 
mitjans de vida alternatius i immediats.  

Per a això, van seleccionar seixanta migrants –caps de família sense terres i 
molt necessitats– que obtindran ingressos a canvi de la realització de diverses 
feines, la qual cosa els permetrà accedir a productes de primera necessitat 
durant uns quants mesos. Mans Unides ha estat l’encarregada de proveir les 
primeres matèries i el soci local en aquest projecte té la funció d’«ocupador», 
buscant per als participants petites feines com la reparació d’habitatges, la 
venda casa per casa de productes alimentaris o la fabricació i posterior venda 
de cordes, escombres o polseres; tasques totes elles per les quals reben una 
retribució mensual. Alhora, amb els diners obtinguts per la venda de tots 
aquests productes, es podrà donar suport a nous beneficiaris perquè em-
prenguin alguna d’aquestes activitats.  

Aquest projecte ha permès a les persones retornades integrar-se novament 
a les aldees i trobar una ocupació útil, que els dignifica i millora la seva auto-
estima, alhora que els proporciona una font d’ingressos per mantenir les seves 
famílies. Així mateix, se’ls anima que intentin estalviar part dels diners obtin-
guts perquè puguin adquirir més material que els permeti continuar fabricant 
més productes i així tirar endavant ja de manera autònoma i independent l
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Text d’ELENA FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA.  
Departament de Projectes d’Àsia.

Matiya Bai i Asadu Dandoliya són un matrimoni de migrants que van haver de 
tornar a la seva aldea després d’imposar-se el confinament i perdre la seva feina 
per la qual cobraven un salari diari amb què alimentaven els cinc fills. Gràcies al 
projecte, van començar a fabricar escombres amb fulles de palma, feina per la 
qual reben una retribució mensual. D’aquesta manera han aconseguit sufragar 
les seves despeses quotidianes i estalviar una petita quantitat cada mes per com-
prar ells mateixos la primera matèria i fer d’aquesta activitat el seu mitjà de vida.
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Quin és el camí que cal seguir  
a Amèrica Llatina?

Els socis locals de Mans Unides analitzen  
la situació del continent i ofereixen  
una panoràmica dels reptes existents  
davant la crisi generada per la pandèmia.

amèrica

La bretxa tecnologicoeducativa   
Els intents d’educació a distància, amb les escoles tancades, han fracassat en 
àmplies zones rurals sense subministrament elèctric ni cobertura d’internet i, 
per descomptat, sense ordinadors ni tauletes tàctils per als joves i nens. Són els 
governs, no les ONG, els que han de solucionar aquest seriós problema que ha 
causat no sols retards en l’educació sinó molts casos d’abandonament escolar.M

an
s 

Un
id

es



7

Des que va començar la pandèmia –que està provocant la pitjor crisi 
sanitària, econòmica i social des de la Segona Guerra Mundial–, hem estat 
en contacte amb els nostres socis locals per conèixer les seves necessitats 
i, recentment, hem fet una enquesta amb vint-i-quatre d’ells per estudiar 
amb detall els principals impactes i establir un marc d’actuació estratègic.  

La primera conclusió és que la pandèmia, lluny d’estar remetent, està 
sent especialment greu al continent americà. Segons l’OMS, una gran part 
dels països amb pitjors indicadors es troba a Llatinoamèrica.  

Així mateix, es preveu que les repercussions econòmiques seran enormes 
i prolongades en el temps, amb un augment de la pobresa i la desigualtat 
que afectarà especialment els col·lectius més vulnerables. Els governs han 
abandonat no sols el sector informal, sinó també la petita empresa, en es-
pecial el sector turístic, l’hoteleria i els serveis, la qual cosa ha incrementat 
els nivells de desocupació.  

En aquest context, l’ajuda humanitària continuarà sent fonamental. Molts 
països continuaran necessitant material sanitari i repartiment d’aliments, 
potser ja de manera més selectiva per donar suport de manera específica 
a les comunitats més afectades.  

Tanmateix, els nostres socis ens confirmen que els projectes de desenvo-
lupament continuen sent estratègics en sectors en què Mans Unides treballa 
des de fa anys. És el cas dels projectes d’accés a aigua potable, la protecció 
de les fonts i el seu ús racional, així com les iniciatives agroecològiques 
que recolzem amb fins d’autoconsum i comercialització; un camp d’actuació 
que, amb la sobirania alimentària com a horitzó, ha resultat un encert per 
enfortir l’economia social i solidària de les comunitats.  

Les comunitats indígenes, pageses i migrants han quedat molt despro-
tegides davant la pandèmia, fet que és més patent per als habitants de 
l’Amazònia, víctimes d’un oblit històric. Per això és necessari abordar accions 
que defensin aquestes comunitats, els seus drets i tradicions, perquè parti-
cipin activament en la governança dels seus territoris. De la mateixa manera, 
resulta urgent acompanyar migrants i refugiats que han vist i veuran in-
crementades les vulneracions dels seus drets.  

En aquests mesos s’ha incrementat, així mateix, la violència contra líders 
pagesos i indígenes i contra els defensors dels drets humans. En aquest 
sentit, és vital l’enfortiment de la societat civil i el suport a iniciatives que 
denunciïn el model extractivista, amb l’objectiu d’assegurar el respecte als 
drets humans, la participació ciutadana i la protecció ambiental.  

La pandèmia ha empitjorat també la situació de dones i nenes i ha 
agreujat la violència de gènere. A fi de promoure l’equitat i contribuir a 
l’eradicació d’aquesta xacra, continuarem promovent intervencions que 
dotin de formació, eines i recursos les dones, acompanyant les víctimes i 
incrementant les accions d’incidència.  

La consulta als nostres socis locals ofereix, en síntesi, una conclusió molt 
clara: Mans Unides, com altres ONG, ha de centrar-se, en aquest difícil 
context, en les necessitats més urgents, sense oblidar en cap moment el 
desenvolupament a llarg termini l
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Text de JUAN DE AMUNÁTEGUI.  
Departament de Projectes d’Amèrica.



«Continuem fomentant  
   l’esperança ran de l’abisme!»

Entrevista d’ÁNGEL CANO.  
Departament de Comunicació.

Moema Miranda, secretària de la xarxa Iglesias y Minería i 
assessora de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM)

Amb la pandèmia ha augmentat la violència i la pressió a les 
comunitats per part d’interessos miners i agroindustrials. 
Com interpreta el que està passant?  
La pandèmia no ha estat un accident ni un desastre, sinó el 
resultat, per acumulació, de la manera hegemònica en què viu 
la població més instal·lada de la humanitat. Una manera que 
arrasa, contamina, concentra els ingressos i augmenta la fra-
gilitat de la vida. En un món marcat per una economia extrac-
tivista, la pandèmia ha reforçat dinàmiques ja presents. En 
països com el Brasil, cas extrem de devastació socioambiental, 
es va debilitar la legislació que protegia el medi ambient i es 
va considerar la mineria com a activitat prioritària.  
 
Quin és el paper de xarxes com la REPAM i Iglesias y Minería 
davant les lluites i reivindicacions de les comunitats en de-
fensa dels seus territoris?  
Hem vist un augment de les lluites comunitàries en defensa 
dels territoris i la xarxa Iglesias y Minería, en aliança amb 
REPAM, treballa per enfortir els vincles entre les comunitats 
que resisteixen davant l’expansió de la mineria, perquè les co-
munitats aïllades són més fràgils. Les xarxes també ajuden en 
la construcció d’alternatives, l’aprenentatge comú i l’intercanvi 
de coneixements. I aprenem a valorar la dimensió espiritual de 
les comunitats autoorganitzades. La fe, alimentada en comuni-
tat, fomenta l’esperança que és més forta que la dinàmica de 
la mort; ensenya maneres de viure i compartir.  
 
Estem veient esforços per impulsar lleis que aconsegueixin 
un compromís real de les empreses amb els drets humans. 

Vostè és optimista sobre la responsabilitat d’estats i com-
panyies en el compliment dels drets de les poblacions?  
En el nostre món no s’ha conquerit cap dret, ja sigui social, 
ambiental o laboral, sense l’organització de la població afec-
tada. Les comunitats necessiten lluitar perquè les empreses i 
els estats es vegin obligats per la llei a respectar els seus drets. 
No crec que les empreses, motivades pel lucre, siguin capaces 
per si mateixes de garantir aquests drets i una millor qualitat 
de vida. Però sí que crec que la força de les societats, amb el 
suport d’esglésies, moviments socials i altres entitats, pot 
aconseguir acords i lleis internacionals. Exemple d’això són les 
lluites actuals per la promulgació del Tractat Vinculant sobre 
empreses i drets humans.  
 
Què poden fer ONG com ara Mans Unides per millorar la 
seva feina en suport a les poblacions del Sud?  
Les organitzacions internacionals tenen un paper fonamental 
a través del seu suport i solidaritat. Tanmateix, cada cop són 
més intenses les amenaces a la vida a la Terra, de les quals 
l’escalfament global és l’indicador més evident. La situació ex-
igeix més de les organitzacions; no n’hi ha prou amb la soli-
daritat. Cal que assumeixin la responsabilitat per les conse-
qüències que té al planeta la forma de vida del Nord. Les po-
blacions empobrides suporten el màxim impacte de la devas-
tació ambiental però no són les principals responsables. Més 
que mai, el Nord ha de «fer els deures» per buscar la «conver-
sió ecològica» de la que parla el Papa, ampliant la solidaritat 
i el compromís compartit amb la defensa de la vida i de la 
nostra casa comuna. 
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entrevista

Des de la seva tasca d’acompanyament a comunitats indígenes i  
amazòniques i la seva participació en xarxes eclesials en l’àmbit  
llatinoamericà, la franciscana Moema Miranda té una mirada que  
comprèn la realitat social i ambiental de la regió, les lluites en defensa 
del territori i les forces i tensions que caracteritzen una època marcada 
per la pandèmia i pel qüestionament al model econòmic extractivista.M
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Moema Miranda 



Des de lluny, el Brasil resulta molt complicat d’entendre      
per la seva enormitat i complexitat. Com resumiria la situa-
ció del país?  
Veiem la situació actual amb una immensa preocupació. 
Estem al caire de la crisi més gran dels últims 50 anys. El nom-
bre de morts per Covid-19 és brutal.  

Tenim un govern desacreditat i denunciat com a genocida 
i ecocida i que no assumeix la responsabilitat del benestar de 
la seva població. I tenim una societat profundament desigual 
i violenta.  

Però també veiem processos de canvi molt intensos, amb 
una societat civil molt activa. Crec en la lluita del nostre poble. 
Com deia Rubem Alves, continuem fomentant «l’esperança 
ran de l’abisme»!  
 
La pensadora brasilera Suely Rolnik creu que «la vida sempre 
troba la manera de perseverar». Podem mantenir aquesta 
«confiança en la vida» en un sistema que, segons ha dit vostè 
alguna vegada, transforma tot en mercaderia?  
Sí, com la Suely, crec que la vida vol viure. El Papa és savi 
quan a Fratelli Tutti observa que entre les «ombres profundes» 
hi guanya força una «esperança obstinada». Estem travessant 
una «llarga nit fosca» en la qual no estem segurs de trobar el 
camí a casa. I, no obstant això, la solidaritat i la resistència es 
multipliquen i reneixen. La mort de George Floyd per la bru-
talitat de la policia estatunidenca va portar milers de joves als 
carrers i crec que això va ser fonamental per a la derrota de 
Trump. De maneres que no podem preveure, l’esperit de Déu 
es fa present quan ens unim per lluitar per la justícia. 

Per què creu que «viure en comunitat» és tan important per 
tenir cura del planeta? És possible això en societats modernes 
tan atomitzades i individualistes?  
La pandèmia ha revelat que, amb els nostres cossos fràgils i forts, 
amb les nostres ànimes cansades i masegades, mai podrem 
salvar-nos pel nostre compte. El sistema actual, amb una 
«economia que mata» i que converteix tot en diners, vol fer-nos 
creure que som mers individus. Petits fragments aïllats. Però 
els desastres també mobilitzen una immensa energia i força 
vital a partir de la solidaritat. Aquestes forces estan avui en 
disputa. Fins i tot en el vòrtex de l’huracà, enmig de la foscor, 
podem triar l’amor enfront de la por. Però no podem estimar 
sols, aïllats. Estimar, com deia un poeta brasiler, és un «verb 
transitiu», requereix un complement.  
 
A Fratelli Tutti el Papa arremet contra un «neoliberalisme que 
es reprodueix a si mateix». Com podríem sortir d’aquesta 
roda que sembla avançar descontrolada i indiferent?  
La nostra sortida, com diu el Papa, és l’«esperança obs-
tinada». Maria Magdalena i altres dones que van seguir Jesús 
se’n van anar a la nit fosca. Se’n van anar juntes, en comunitat. 
Van sortir espantades, conscients del perill. Però les movia un 
sentiment molt més gran que la por. Van ser portades per l’amor, 
el mateix amor que va permetre a Jesús donar-los la notícia 
que encara avui ressona en els nostres cors: la mort no tindrà 
l’última paraula! L’amor segueix molts camins. Però és ell, i 
només ell, qui avui ens anima a seguir encara que sigui de nit 
i estigui fosc. Nosaltres també podem dir: Marana Tha! [«El 
Senyor ve!»] l
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Compromís solidari  
amb la justícia global

emergències

Text d’ENCARNI ESCOBAR.  
Àrea de Projectes.
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Les xifres globals donen compte del treball desenvolupat 
per la nostra organització fins al novembre de 2020, data 
d’impressió d’aquesta revista. 

Tota la feina que representen aquestes xifres o, en altres 
paraules, l’atenció a aquest milió de dones, homes, nens, nenes, 
persones grans no hauria estat possible sense les aportacions 
de milers de persones i entitats que canalitzen la seva solidaritat 
a través de Mans Unides. En nom seu i, a través d’aquestes 
ratlles, transmetem el seu agraïment. 

Perquè gràcies als projectes recolzats, moltes persones no 
sols han pogut obtenir màscares, sinó que han enfortit els seus 
mitjans de vida a través del suport a la producció local, com 
és el cas de les dones en situació de pobresa en països com 
l’Índia. O perquè moltes persones amb símptomes han pogut 
accedir a tests ràpids als racons més apartats d’Àfrica, com a 
Kribi (Camerun), on es van fer gairebé 2.500 proves per iden-
tificar 350 positius, 343 dels quals van seguir un confinament 
domiciliari per evitar nous contagis i només 7 van haver de ser 
derivats a hospitals.  

Més de 133 projectes, més de 133 motius per a l’agraïment, ja 
que Mans Unides i totes les organitzacions sòcies en cadascun 
dels països han actuat amb eficàcia i coordinació i de manera 
inclusiva i respectuosa amb l’entorn, per pal·liar els impactes 
sanitaris, socials i econòmics de la pandèmia.  

Així mateix, reconeixem l’esforç de les institucions públiques 
que ens han ajudat durant aquests mesos, des de l’Agència 
Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament a través 
dels convenis que venim executant a l’Equador, les Filipines i 
el Senegal, fins als organismes de la cooperació descentralit-
zada que ens han atorgat subvencions d’emergència per 
donar suport a accions a Guatemala i Nicaragua.  

Aquest mes de març es compleix un any des que l’OMS va declarar  
la pandèmia del coronavirus. Mans Unides va reaccionar amb rapidesa  
per sumar-se al treball de prevenció de la Covid-19 i a l’assistència  
a les poblacions més empobrides del Sud.

10

Mans Unides i  
l’emergència  
del coronavirus

l Fons aprovats relacionats  
amb la Covid-19: 4.578.251,13 €

l Projectes d’emergència  
aprovats: 133

l Persones recolzades a través dels  
   projectes d’emergència: 1.227.932 



Des de Mans Unides, pensem que tota aquesta feina de-
riva de la responsabilitat compartida que tenim com a so-
cietat civil organitzada i compromesa amb la justícia global. 
Ens adonem que som persones privilegiades que podem 
mirar més enllà de les nostres fronteres i conèixer el dia a dia 
en moltes comunitats indígenes, migrants, pageses.  

És cert que, en alguns contextos africans, el coronavirus no 
ha regirat tant les seves vides i, en preguntar-nos la raó, ens 
adonem que ja vivien vides regirades i que el seu dia a dia ja 
era una lluita per sobreviure, per aconseguir una alimentació 
adequada, per accedir a l’educació primària, per aconseguir 
una font d’ingressos estable... Per tot això, hem de continuar 
fomentant l’apoderament i l’autonomia de les comunitats i 
recolzar-les perquè la seva resiliència davant les dificultats 
sigui cada cop més gran.  

Continuem comptant amb vostès –sòcies, socis, empreses, 
institucions públiques i privades– per lluitar decididament 
contra la pobresa i les seves causes, a les quals ara se suma 
també la Covid-19. Continuem comptant amb tu l 
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Mans Unides ha promogut l’ajuda mútua i la solidaritat 
entre el camp i la ciutat, entre comunitats pageses a les quals 
havíem donat suport abans en la seva sobirania alimentària 
i assentaments urbans vulnerables, com és el cas, a l’Equa-
dor, de la ciutat de Loja i de la província d’Azuay.  

En aquesta última província, es va organitzar l’aple-
gada i comercialització de productes de temporada com 
ara hortalisses, fruites, cacau, canya de sucre i arròs orgà-
nic, entre d’altres. Amb aquests productes es van muntar 
lots d’aliments per a més de 1.000 famílies de la ciutat. La 
venda va comportar per a les organitzacions pageses uns 
importants ingressos que van beneficiar 50 famílies pro-
ductores. Així, es va aconseguir evitar la compra a grans 
empreses, moltes vegades estrangeres, es va facilitar la 
sortida dels productes a un preu just, i es va salvar l’espe-
culació habitual en moments de crisi com el generat per 
la Covid-19.  

D’aquesta manera, i gràcies a la implicació de diferents 
actors per identificar circuits de comercialització alternatius 
i solidaris, es va aconseguir apropar la producció del 
camp a la ciutat, la qual cosa va fer possible l’oferta de la 
producció de comunitats rurals a la població urbana de 
14 barris marginals de Loja l
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Economia social i solidària  
als temps de pandèmia



Ambaixadors del canvi

àfrica

Davant la creixent violència sexual i de gènere,  
Sierra Leone manté viva l’esperança i aposta per  
l’atenció a les víctimes i la prevenció a les escoles.
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«Soc professora, però també mare, així que em toca molt de 
prop aquest problema», afirma Alimata Massaquioi, una de les 
participants en el projecte. «He vist quantes noies es van quedar 
embarassades després de l’Ebola. I no volem veure’n unes altres 
més d’embarassades després del “corona”».M
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«Prou! Fins aquí hem arribat! Fora les mans de les nostres noies!» ¿Què va 
haver d’ocórrer a Sierra Leone perquè aquest crit corregués de nord a sud, inde-
pendentment de l’ètnia, de la religió o del partit polític? El que va passa va ser la 
violació, el 2018, d’una nena de cinc anys. Immediatament, el Govern va declarar 
la violència sexual com una emergència nacional.  

La Província Oest –on es troba Freetown, la capital del país– encapçalava 
el 2017 els informes sobre violència de gènere amb 1.491 violacions, en les quals 
més de la meitat de les víctimes tenia entre 11 i 15 anys, 259 eren menors de 10 
anys i 128 van acabar en embaràs; unes xifres alarmants que, per a Agatha Ada 
Levi, de l’ONG Rainbo Initiative, s’expliquen per l’alta densitat de població, el baix 
nivell educatiu i el sistema patriarcal imperant a les llars d’aquesta regió.  

Això passa en un país que compta amb lleis contra la violència domèstica i 
sexual, que disposa d’una Unitat Familiar de la Policia dedicada als casos de 
violència sexual i que compta amb un Protocol Nacional sobre Violència de Gènere 
que preveu l’atenció sanitària a les víctimes, així com el suport per al transport 
a les comissaries i als jutjats. Tot i això, la Comissió de Drets Humans de Sierra 
Leone acusa la Judicatura de les ineficiències i de la corrupció del sistema, la 
qual cosa provoca que molts casos es resolguin fora del jutjat –amb acords 
entre el perpetrador i la família de la víctima– o no arribin a ser jutjats per falta 
de mitjans econòmics de la víctima per denunciar.  

Davant aquesta realitat, Mans Unides dona suport a Caritas Freetown per 
combatre la violència sexual i de gènere, els matrimonis primerencs i els em-
barassos entre adolescents. El projecte atén noies d’entorn de 16 anys –algunes 
d’elles amb els seus nadons– que són víctimes d’abús sexual i que viuen en cases 
d’acollida. Les joves reben assistència sanitària a Rainbo Initiative, únic centre 
certificat per fer exàmens mèdics a víctimes de violació; assistència legal a tra-
vés de LAWYERS, un grup d’advocades que defensen dones i nenes; així com 
acompanyament, aliments i ajudes per al transport.  

Moltes autoritats locals són favorables al projecte, però algunes són escèp-
tiques, ja que pensen que va en contra de les pràctiques culturals. D’aquí la     
importància de la sensibilització comunitària que també du a terme el projecte 
per trencar amb la «cultura del silenci» per la qual s’oculten els casos de violència 
sexual i és el cap tradicional qui jutja i decideix el que ha de fer-se.  

Un tercer pilar de la iniciativa són les 40 escoles de secundària on professors 
i alumnes creen clubs antiviolència i es converteixen en «ambaixadors del canvi» 
a través de tallers de formació en què aprenen eines per accedir a la justícia i 
prevenir la violència sexual i de gènere, els matrimonis precoços i els embarassos 
adolescents.  

Com acompanyar i protegir les nostres noies? ¿Com fer-ho en tot moment, 
però més ara, quan sabem que durant les crisis i emergències són les dones i 
les nenes qui més pateixen? No tenim una resposta única, però donem suport a 
aquests joves «ambaixadors» que tenen a les seves mans el futur del país l
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Departament de Projectes d’Àfrica. 
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Mukuru és un suburbi empobrit de Nairobi, capital  
de Kenya, on conviuen prop de 600.000 persones  
en unes condicions inhumanes. Enmig d’aquesta  
multitud, el destí va voler que en Matthew, un nen  
orfe de pare, i la germana Mary Killeen, arribada  
al país el 1976, encreuessin els seus camins de  
manera inseparable. Aquesta trobada fortuïta  
va canviar la vida d’en Matthew i ara és ell qui  
s’esforça diàriament per donar suport a  
les 2.000 famílies que es beneficien de la feina  
del Centre de Promoció de Mukuru.  

 
Avui, Matthew Ochieng té 24 anys i es dedica a la gestió i 

adquisició de material per al Centre de Promoció de Mukuru. 
Quan era només un nen, la seva mare va enviudar molt jove 
i es va quedar sola amb quatre fills als quals cuidar. 

«En aquell moment, l’educació era un desafiament molt 
gran. La meva mare estava desocupada. Feia feines informals 
i anava a zones de la ciutat on viuen els rics i esperava que li 
donessin la roba per rentar. Podia guanyar, més o menys, 100 
xílings kenyans (0,78 €) i amb això, d’acord amb el nivell de 
vida d’avui dia, només tenia per a dos paquets de farina de 
blat de moro», explica en Matthew.  

Dia a dia, en Matthew deambulava, sense rumb fix, pels 
carrers dels barris deprimits de Nairobi –coneguts com slums–. 
Els diners que la mare guanyava amb tant d’esforç no arribaven  

 
perquè ell pogués anar a escola. La germana Mary Killeen, 
coneguda afectuosament com Sister Mary, es va fixar en la 
seva situació i li va oferir a ell i a la seva mare la possibilitat que 
en Matthew ingressés a l’escola de primària de Mukuru.  

El centre educatiu era, i continua sent, part de les iniciatives 
del Centre de Promoció de Mukuru, dirigit per les Germanes 
de la Caritat; una congregació que fa dècades que lluita per 
proporcionar educació a milers de nens sense recursos arreu 
del món.  

«La vida a l’slum era molt difícil. Gairebé acabo al carrer, 
però em va rescatar la germana Mary i em va portar a l’escola. 
Així que puc dir que el Centre de Promoció ha transformat la 
meva vida. Realment em van ajudar perquè em van donar 
motxilles, llibres i tot el que necessitava per a la meva educació», 
narra un emocionat Matthew.  

Gràcies a l’aportació de Mans Unides i els seus col·labora-
dors, així com a la incansable tasca de les Germanes de la 
Caritat, centenars de nens kenyans de primària i secundària 
han tingut una segona oportunitat al Centre de Promoció de 
Mukuru.  

La gratitud d’aquest nen a qui van ajudar Sister Mary i el 
seu projecte, amb el suport des de fa dècades de Mans Unides, 
és eterna, i així es desprèn de les seves paraules: «Mai podré 
tornar el suport que m’han donat, ni tan sols en un any o en 
dos… Així que treballo dur per demostrar que estic agraït per 
l’ajuda que m’han ofert al llarg de la meva vida» l

Encreuament de 
destins a Kenya
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canviant vides

Text d’HUGO PÉREZ.  
Departament de Comunicació.
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En Mathew treballa avui en el mateix centre que 
el va ajudar quan era nen: «La meva feina aquí 
consisteix a garantir que el centre tingui el que 
necessita a temps i assegurar que els productes 
que obtenim tenen la millor relació qualitat-preu 
per a l’organització».

Aquí tens un vídeo amb la història d’en Matthew: bit.ly/3feEELu

JUNTS

canv iem vides



214INFORME  
A FONS

En línia amb l’última encíclica del papa Francesc,  
Fratelli Tutti, la Campanya de Mans Unides  
per a 2021 aborda la solidaritat i el bé comú com  
a fonaments per construir comunitats dignes.

Caminar en esperança
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El passat mes d’octubre, l’Organització de les Nacions 
Unides ens convidava a commemorar el Dia Internacional per 
a l’Eradicació de la Pobresa amb el lema «Actuar plegats per 
aconseguir justícia social i mediambiental per a totes les 
persones»; un lema centrat en aquest doble desafiament que 
representa la dimensió «social» i «mediambiental» perquè la 
justícia sigui plena per a totes les persones.  

Ens trobem amb un món en què, com ens recordava el 
papa Francesc a Laudato si’, els nivells sense precedents de 
creixement econòmic, mitjans tecnològics, recursos financers i 
consumisme conviuen sense estupor amb la misèria de milions 
de persones incapaces de viure en condicions d’acord amb 
la seva dignitat. La situació està empitjorant a tal punt que, 
en paraules del Papa, «un projecte amb grans objectius per 

al desenvolupament de tota la humanitat avui sona a deliri. 
Augmenten les distàncies entre nosaltres, i la marxa dura i lenta 
cap a un món unit i més just pateix un nou i dràstic retrocés».  

És en aquest context –on «els sentiments de pertinença a 
una mateixa humanitat es debiliten», on «el somni de cons-
truir plegats la justícia i la pau sembla una utopia d’altres 
èpoques»– on Mans Unides es proposa precisament dur a 
terme una campanya centrada en el repte d’acompanyar els 
més empobrits en la construcció de comunitats dignes des 
de la solidaritat i el bé comú.  

Deliri, desvariejament, despropòsit o disbarat, podran dir 
uns. Utopia, ingenuïtat, quimera, somni o al·lucinació, diran 
uns altres. Esperança i dret a l’esperança, direm a Mans Unides, 
perquè la seva força descansa en la profunda convicció que 
el canvi que ens dignifica i dignifica tota la humanitat és po-
ssible. Perquè, encara que sembli absurda per a molts raona-
ments humans, «així és l’esperança –ens diu el Papa–: sorprèn 
i obre horitzons, ens fa somiar l’inimaginable i ho realitza».  

 
 

LA CULTURA DEL REBUIG O LA DOLOROSA 
CONSCIÈNCIA DE LA VULNERABILITAT  
DE LA NOSTRA HUMANITAT  

El treball de Mans Unides en general i en aquesta Cam-
panya en particular troben la seva raó de ser en el profund 
coneixement de la situació en què milions d’éssers humans a 
Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia lluiten simplement per sobre-
viure, sense que per a ells tingui cabuda la «vida digna». Per 
fer-nos càrrec d’aquesta realitat recorrem a l’expressió «cul-
tura del rebuig» carregada d’un tremend significat. En efecte, 
sorgeix per indicar una manera de vida caracteritzat pel nostre 
afany de confort –amb el seu usar i llençar–, per l’obsolescència 
programada de la indústria i per la publicitat que alimenta la 
nostra recerca desenfrenada de plaers immediats. Ha acabat, 
així mateix, fent referència també a aquest dolorós procés pel 
qual hem convertit milions d’éssers humans en béns de con-
sum que poden ser usats i llençats, esclavitzats, exclosos o 
sotmesos a desigualtat i falta de recursos i drets, com recalca 
el Papa a l’Encíclica Fratelli Tutti: «Parts de la humanitat sem-
blen sacrificables en benefici d’una selecció que afavoreix un 
sector humà digne de viure sense límits».  

Amb un sol ésser humà descartat, ja n’hi hauria prou perquè 
tinguéssim l’obligació de fer-nos càrrec de la seva situació 
d’exclusió i ser capaços de tornar-li les condicions d’una vida 

Hem convertit milions d’éssers humans  
en béns de consum que poden ser usats  
i llençats, esclavitzats, exclosos o  
sotmesos a desigualtat.
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digna. Però la magnitud del drama actual, agreujat encara 
més per la crisi sanitària mundial, ofereix dades descoratja-
dores. Recordem que la pobresa continuaen augment: 1.300 
milions de persones pateixen pobresa multidimensional –dels 
quals el 84,5 % viu al sud d’Àsia i a l’Àfrica subsahariana–, als 
quals poden sumar-se uns altres 500 milions a causa de la 
pandèmia. Prop de 690 milions de persones pateixen fam 

crònica: el 8,9 % de la població mundial. I, com era d’esperar, 
la crisi generada per la Covid-19 està augmentant el nombre 
total de persones subalimentades al món que el 2030 podria 
superar els 840 milions. Al voltant de 2.000 milions de perso-
nes no disposen d’accés regular a aliments innocus, nutritius 
i suficients; això representa el 25,9 % de la població mundial, 
la majoria a Àsia i Àfrica.  

En l’àmbit de la salut, a Llatinoamèrica i el Carib hi ha 21,4 
metges i 15,8 infermeres per cada 10.000 habitants, segons 
l’Organització Panamericana de Salut. A Àfrica hi ha 2,8 metges 
i 11 infermeres per a cada 10.000 persones, enfront dels 33,8 i 
80,6, respectivament, a Europa, segons dades de l’Organització 
Mundial de la Salut. Són 3.000 milions les persones que no 
tenen a casa seva aigua per rentar-se les mans, una mesura 
elemental en la lluita contra el coronavirus. El confinament 
domiciliari es converteix simplement en un luxe inabastable 
per als 1.000 milions de persones que, segons ONU Hàbitat, 
malviuen als assentaments informals i barris marginals de 
les grans ciutats.  

És cert que l’impacte de la pandèmia té rostre de desigual-
tat, pobresa, fam i mort. Però és molt probable que massa 
rostres d’aquest drama provinguin, també, no de «l’economia» 
sempre necessària per al desenvolupament de les persones i 
els pobles, sinó d’un concret «model econòmic basat en els 
guanys, que no dubte a explotar, descartar i fins i tot matar 
l’home» (Fratelli Tutti, 22).  

No oblidem tampoc que, darrere aquesta tragèdia humana, 
hi trobem, a més, una alarmant crisi mediambiental vinculada 
al canvi climàtic, l’origen de la qual trobem en l’explotació 
abusiva dels recursos naturals. Tot això no seria possible 
sense un context com el nostre, on «impera una indiferència 
còmoda, freda i globalitzada», en paraules del papa Francesc. 
Potser haurem oblidat que, davant els actuals reptes de la 
humanitat –pobresa, fam, malaltia, desigualtat, canvi climàtic, 
esclavitud, l’exclusió o la mateixa pandèmia– «ens necessitem 
i ens devem els uns als altres, perquè la humanitat reneixi 
amb tots els rostres, totes les mans i totes les veus, més enllà 
de les fronteres que hem creat» (Fratelli Tutti, 35).  

 
 

«SOMIEM COM UNA ÚNICA HUMANITAT»:  
LA FORÇA DE LA SOLIDARITAT I  
DEL BÉ COMÚ.  

Havent provocat, certament, un empitjorament de la situa-
ció, la Covid-19 ha destapat també la precarietat, vulnerabi-
litat i misèria en què es trobaven ja milions d’éssers humans, 
molts als països del Sud, tot i que també en països rics del 
planeta. Com a individus i com a societat, ens correspon a tots 
fer el que sigui necessari per salvaguardar la condició i dig-
nitat de la persona humana, ja que «mentre el nostre sistema 
econòmic i social produeixi una sola víctima i hi hagi una sola 
persona rebutjada, no hi haurà una festa de fraternitat uni-
versal» (Fratelli Tutti, 110).  

Darrere aquesta tragèdia humana,  
hi trobem, a més, una alarmant crisi  
mediambiental vinculada al canvi climàtic.
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Per a això, Mans Unides s’ha proposat en aquesta Cam-
panya somiar i compartir el seu somni per la construcció d’un 
món millor, més just i més sostenible, especialment en les     
comunitats del Sud. Es tracta de tornar a encendre amb sin-
ceritat en els nostres cors les flames de la solidaritat i el bé 
comú, dos principis fonamentals de la nostra ètica humana i 
cristiana que poden il·luminar les nostres accions davant els 

reptes a què s’enfronta la humanitat. És un somni que pot fer-se 
realitat. Prova d’això és que, per lluitar contra el coronavirus, 
fa mesos que fem possible el que abans semblava simplement 
impensable. Com a individus i com a societat, demostrem que 
som capaços de mobilitzar-nos de manera col·lectiva i a 
gran escala, i així revelem la increïble força de la solidaritat i 
de l’acció col·lectiva tant dins com fora de les nostres fronteres.  

Així, el valor de la solidaritat universal haurà de marcar 
el futur, no sols per superar l’actual pandèmia, sinó per cons-
truir societats dignes per a tothom, homes i dones. Es tracta 
d’una qüestió clau en la missió i visió de Mans Unides. En 
efecte, en un moment de crisi sanitària en què el finançament 
comença a escassejar i els nivells de fam, pobresa i misèria 
continuen disparats a les poblacions del Sud, sorgeix la més que 
legítima inquietud d’esforçar-nos en la recerca de fons per 
alleujar les necessitats elementals i bàsiques de milions d’éssers 
humans. És simplement un deure de solidaritat econòmica per 

salvar vides, que no pot sotmetre’s a cap tipus de debat.  
Ara bé, aquesta imperiosa i alhora irrenunciable solidari-

tat econòmica no hauria de condicionar la nostra missió de 
convocar una solidaritat humana més plena, fundada en una 
justa coresponsabilitat entre persones i pobles, que ens ajudi 
a veure «l’altre» com a semblant i fer-lo partícip amb nosaltres 
del banquet de la vida. En efecte, la solidaritat necessària per 
a la construcció de comunitats dignes als pobles de Sud re-
quereix, a més de recursos econòmics, un profund sentit del 
«nosaltres» que generi actituds, estils de vida i modes de con-
sum compatibles amb la protecció de la dignitat de l’altre.  

«Solidaritat és una paraula que no cau bé sempre –reconeix 
el papa Francesc a Fratelli Tutti–, jo diria que alguns cops l’hem 
transformat en una mala paraula, no es pot dir; però és una 
paraula que expressa molt més que alguns actes de generositat 
esporàdics. És pensar i actuar en termes de comunitat, de 
prioritat de la vida de tots sobre l’apropiació dels béns per part 
d’alguns. També és lluitar contra les causes estructurals de la 
pobresa, la desigualtat, la falta de feina, de terra i d’habitatge, 
la negació dels drets socials i laborals».  

La solidaritat –des d’aquest sentit més fondo– ens obre de 
ple al significat del bé comú, pedra angular per edificar comu-
nitats instal·lades sobre el principi fonamental de la dignitat 
humana. Així, mentre la solidaritat és una invitació a «donar 
un cop de mà», el bé comú orienta aquest esforç col·lectiu cap 
a la construcció de comunitats justes, igualitàries, sòlides i sos-
tenibles, i així evitar formes d’ajuda insuficients conegudes en la 
història com paternalisme, assistencialisme o beneficència.  

Bé comú no és donar als que no tenen. No és una selecció 
dels privilegiats. No és un càlcul per registre de mèrits. Ni tan 
sols és l’interès general. És senzillament participar en l’esta-
bliment de condicions de vida digna que determinen un futur 
digne i esperançador per a totes les persones. És, en altres 
paraules, construir comunitats on «ningú es quedi enrere» o 

Mentre la solidaritat és una invitació  
a «donar un cop de mà», el bé comú 
orienta aquest esforç col·lectiu cap  
a la construcció de comunitats justes, 
igualitàries, sòlides i sostenibles.
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«preocupar-se per garantir de manera eficient i estable que 
tothom sigui acompanyat en el recorregut de les seves vides, 
no sols per assegurar les seves necessitats bàsiques, sinó perquè 
puguin donar el millor de si, tot i que el seu rendiment no sigui 
el millor, encara que vagin lents, encara que la seva eficiència 
sigui poc destacada» (Fratelli Tutti, 110).  

Així, el bé comú té poc d’abstracte. Remet a realitats que 
ens són ben conegudes a Mans Unides i que haurem de pre-
veure de manera global, ja que unes condicionen les altres. 

Parlem de programes públics per lluitar contra la pobresa 
multidimensional i garantir a tota persona els seus drets més 
elementals: aliment, aigua, salut, habitatge, educació, etc.  

Però no es tracta només de drets bàsics. El bé comú recau 
també sobre la configuració d’un desenvolupament que ha 
de ser –com s’ha dit molts cops– digne, inclusiu, sostenible i 
basant-se en una tributació justa i suficient. En paraules del 
papa Francesc: «El desenvolupament no ha d’orientar-se a 
l’acumulació creixent d’uns pocs, sinó que ha d’assegurar “els 
drets humans, personals i socials, econòmics i polítics, inclosos 
els drets de les Nacions i dels pobles”. El dret d’alguns a la lli-
bertat d’empresa o de mercat no pot estar per sobre dels drets 
dels pobles, ni de la dignitat dels pobres, ni tampoc del respecte 
al medi ambient, ja que “qui s’apropia una cosa és només per 
administrar-la en bé de tothom”» (Fratelli Tutti, 122).  

El bé comú té poc d’abstracte. Remet  
a realitats que ens són ben conegudes  
a Mans Unides i que haurem  
de preveure de manera global,  
ja que unes condicionen les altres.
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Convido a l’esperança, que «ens parla  
d’una realitat que està arrelada en allò  
profund de l’ésser humà, independentment  
de les circumstàncies concretes i els  
condicionaments històrics en què viu.  
Ens parla d’una set, d’una aspiració,  
d’un anhel de plenitud, de vida aconseguida, 
d’un voler tocar allò gran, el que omple el cor i 
eleva l’esperit cap a coses grans, com la veritat, 
la bondat i la bellesa, la justícia i l’amor.  
 
[...] L’esperança és audaç, sap mirar més  
enllà de la comoditat personal, de les petites  
seguretats i compensacions que estrenyen  
l’horitzó, per obrir-se a grans ideals que  
fan la vida més bella i digna». Caminem  
en esperança.   

Papa Francesc, Fratelli Tutti, 55. 

L’esperanza és audaç
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Finalment, no hi ha bé comú sense la participació activa 
i sense exclusions d’una ciutadania cohesionada i capacitada 
per exigir una política i una economia coherents amb la seva 
dignitat. Sense aquesta participació, el bé comú trontolla. I, 
de la mateixa manera, si el nou món no és més participatiu, 
no serà nou ni millor.  

Aquest és el significat del bé comú capaç de construir dig-
nitat. Apostar per ell ens crea una angoixa recollida en la Parà-
bola dels obrers de la vinya que resulta injusta, incomprensible, 
desorientadora, provocadora i poc raonable des de la simple 
lògica calculadora humana. Però així ha de ser la lògica de 
Déu que –pagant igual per feines diferents– ens proposa 
passar de la lògica del pur mèrit a la lògica del cor, capaç 
d’integrar tothom i de contemplar tot ésser humà de la ma-
teixa manera.  

 
 

UNA ESPERANÇA QUE NO DECEP: ACCIONS 
QUE CONSTRUEIXEN COMUNITATS DIGNES  

Quan la pandèmia copeja amb força, quan les xifres de 
persones famolenques es disparen, quan la pobresa s’endú la 
vida de milions d’éssers humans, quan comença a estendre’s 
el més profund desànim, hem de ser capaços de girar la mirada 
cap als nostres orígens per abraçar novament la nostra iden-
titat que ens parla de dignitat.  

Així mateix, ens sembla molt edificant que compartim –en-
cara que només sigui a títol de testimoni– algunes accions dutes 
a terme amb el nostre suport; signes evidents de l’esperança 
que mantenim en la construcció de comunitats dignes. Fins i 
tot en aquests temps de tribulacions, tinguem present que els 
nostres orígens situen el nostre esforç solidari de lluita contra 
la fam, la pobresa i la misèria dins el marc del bé comú. És 
així perquè la nostra missió és fer que l’altre, trepitjat en la 
seva dignitat, home o dona, «sigui capaç de ser per si mateix 

agent responsable de la seva millora material, del seu progrés 
moral i del seu desenvolupament espiritual» (Populorum Pro-
gressio, 34). El nostre és un camí més dificultós, més tortuós, que, 
tanmateix, té el valor d’anar a les causes dels problemes que 
converteixen un ésser humà en rebutjat per a així rehabilitar-lo.  

La construcció de comunitats dignes al Sud té com a pri-
mer repte vèncer les consciències anestesiades davant el 
dolor humà, i despertar així la necessària solidaritat per posar 

en peu les condicions d’un desenvolupament humà integral 
per a tothom. Requereix el pas de la indiferència que ali-
menta la «cultura del rebuig» a la fraternitat universal que 
genera la «cultura de la solidaritat», la «civilització d’amor», 
compromesa amb l’edificació de societats humanes on ningú 
es quedi enrere. En aquesta tasca, Mans Unides gaudeix 
d’una àmplia experiència de més de 60 anys que podem i 
hem de posar en valor.  

En efecte, tant en aquesta campanya institucional com en 
les anteriors –amb les ineludibles necessitats de finançament–, 
presentem a la societat espanyola la realitat d’un món desi-
gual, fomentant una actitud crítica davant aquesta realitat i 
convidant a un genuí compromís solidari en la lluita contra la 
pobresa, la misèria, la desigualtat. És un compromís que passa 
evidentment per una profunda revisió de les nostres actituds 
diàries amb els altres, especialment amb els més desfavorits. 
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No hi ha bé comú sense la participació 
activa i sense exclusions d’una ciutadania 
cohesionada i capacitada per exigir  
una política i una economia coherents 
amb la seva dignitat.



Perquè és probable que ens sembli evident la necessitat de 
respectar els drets i de treballar pel bé comú, però que, alhora, 
visquem la quotidianitat des d’un pragmatisme que relegui a 
l’oblit les «condicions» que defineixen el bé comú.  

Evidentment, aquest interès per un futur de dignitat per a 
tothom, homes i dones, no és quelcom exclusiu de Mans Unides. 
Per això, a més dels nostres socis locals, treballem en xarxa 
amb altres organitzacions i aliances que comparteixen els 
nostres objectius: CIDSE, Acció Catòlica General, la UMOFC i 
Enllaça’t per la Justícia, entre d’altres. Així, amb una única veu, 
intentem que «solidaritat» i «bé comú» no sols guanyin més 
presència en diferents espais de la societat civil, sinó que arri-
bin també als àmbits de presa de decisió política.  

Sent fonamental, seria, tanmateix, reduccionista pensar 
que la construcció de comunitats dignes al Sud conclou amb 
la sensibilització, denúncia, mobilització i processos d’inci-
dència política. Són mecanismes de transcendental impor-
tància que, no obstant això, han de culminar en projectes 
concrets que aportin i garanteixin condicions reals de vida 
digna dins les comunitats locals. En altres paraules, es tracta 
d’accions del bé comú que ens mostren dignitat i que són 
conseqüències d’un amor a l’altre que –sent germà o germana 
com és– ens mou a buscar amb ell el millor per a la seva vida. 
Així, i seguint el papa Francesc, «l’amor implica aleshores 
quelcom més que una sèrie d’accions benèfiques. Les accions 
brollen d’una unió que s’inclina més i més cap a l’altre consi-
derant-lo valuós, digne, grat i bell, més enllà de les aparences 
físiques o morals» (Fratelli Tutti, 94).  

En aquest sentit, i sense ignorar que les dades continuen 
sent desoladores, fa dècades que som al costat dels nostres 
socis locals a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia fent veure que l’espe-
rança és possible. Són moltes les comunitats que, gràcies a 
l’esforç col·lectiu, han aconseguit, tot i que sigui en part, millo-
rar les condicions estructurals que dignifiquen la seva vida: 
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Només amb una mirada l’horitzó de la qual  
estigui transformat per la caritat, que el porta  
a percebre la dignitat de l’altre, els pobres  
són descoberts i valorats en la seva immensa 
dignitat, respectats en el seu estil propi i  
en la seva cultura i, per tant, veritablement  
integrats en la societat. Aquesta mirada és  
el nucli del vertader esperit de la política.  
Des d’allà els camins que s’obren són diferents 
dels d’un pragmatisme sense ànima.  
 
Per exemple, «no es pot abordar l’escàndol de  
la pobresa promovent estratègies de contenció 
que únicament tranquil·litzin i converteixin  
els pobres en éssers domesticats i inofensius.  
Que trist veure quan darrere suposades obres  
altruistes es redueix l’altre a la passivitat».    

Papa Francesc, Fratelli Tutti, 187.

Una mirada que no redueix  
l’altre a la passivitat
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accés a aliments, a la sanitat, a l’educació o a l’aigua; millora 
de les condicions mediambientals; reforç de les capacitats lo-
cals entorn de la protecció dels drets humans, especialment 
els drets de la dona, etc.  

Aquest és el camí de la nostra esperança que descansa 
no sols en els resultats sinó, sobretot, en la fortalesa de saber 
que el que fem acabarà dignificant les condicions de vida de 
l’ésser humà rebutjat. Aquest és el camí de la nostra pròpia 
dignitat, ja que «hem estat fets per a la plenitud que només 

s’aconsegueix en l’amor. No és una opció possible viure indi-
ferents davant el dolor, no podem deixar que ningú quedi a 
un costat de la vida. Això ens ha d’indignar, fins a fer-nos baixar 
de la nostra serenitat per alterar-nos pel patiment humà. Això 
és dignitat» (Fratelli Tutti, 68).  

 
 

CONCLUSIÓ  
Estem encara immersos en una dura pandèmia que cada 

dia empitjora les ja fràgils condicions de vida de moltes co-
munitats del Sud. Mai més que ara, la immensa vulnerabilitat 
que ha accentuat aquesta crisi sanitària fa que els seus rostres, 
les seves vides, busquin les nostres mans, el nostre compromís 
solidari per continuar construint plegats comunitats humanes 

dignes. La nostra institució té capacitat i experiència per a 
això, des de la solidaritat i el bé comú que defineixen la nostra 
fonda naturalesa humana i que coincideixen amb els valors 
del Regne de Déu. Però, parafrasejant d’alguna manera 
Eleanor Roosevelt: «No n’hi ha prou amb parlar dels principis 
de la solidaritat i el bé comú. Cal creure-hi. I no n’hi ha prou 
amb creure-hi. Cal treballar per arribar-hi».  

Com que a Mans Unides creiem que tots els drets brollen 
del sol fet de posseir la inalienable dignitat humana, acceptem 
sense més el desafiament de somiar amb una altra humanitat 
que pensi menys a acumular guanys i més a guanyar terra, 
sostre i treball per a tothom. Perquè «la fragilitat dels sistemes 
mundials enfront de les pandèmies ha evidenciat que no tot 
es resol amb la llibertat de mercat i que, a més de rehabilitar 
una sana política que no estigui sotmesa al dictat de les finan-
ces, “hem de tornar a portar la dignitat humana al centre i 
que sobre aquest pilar es construeixin les estructures socials 
alternatives que necessitem”» (Fratelli Tutti, 168).l 

 

Departament d’Estudis i Documentació
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de somiar amb una altra humanitat  
que pensi menys a acumular guanys  
i més a guanyar terra, sostre i treball  
per a tothom.
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Burkina Faso era fins fa uns anys un 
país en pau, on convivien més de sei-
xanta ètnies i diverses religions. Des de 
2015, després del cop d’estat que va en-
derrocar el president Blaise Compaoré, 
la situació va canviar i es va incrementar 
de manera exponencial la violència de 
grups islamistes, molts dels quals infil-
trats des de Mali i Níger.  

El país pateix des de fa decennis 
greus injustícies socials i aquests grups 
van dirigir els seus primers atacs a sím-
bols d’aquestes injustícies: les mines d’or, 
els beneficis de les quals no arriben mai 
a la població, i els boscos que abans eren 
comunals i en els quals ara es prohibeix 
caçar. Van atacar els guàrdies forestals 
i els treballadors de les mines per, tot 
seguit, oferir a la població l’ús d’aquests 
espais. Després van iniciar l’ofensiva 
contra els símbols de l’estat: casernes de 
l’exèrcit, policia i alcaldes, així com les 
escoles, en considerar que perpetuen la 
ideologia colonial. Finalment, els atacs 
es van dirigir també a la població civil i 
a l’Església, considerada com un símbol 
d’Occident que cal destruir. 

La violència ha sumit el país en una 
gravíssima crisi socioeconòmica, amb 
importants conflictes intercomunitaris 
avivats per patrulles ciutadanes creades 
per combatre aquests grups. Els xocs 
han provocat la fugida massiva de la 
població a la recerca de zones més se-
gures, en un context en què el conflicte 
s’ha generalitzat arreu del país.  

Segons l’últim informe de l’Oficina 
per a la Coordinació d’Afers Humanitaris 
de l’ONU, els atacs armats i la inseguretat 
a les regions de l’Est, centre-nord, Nord 
i zona del Sahel a Burkina Faso han pro-
vocat una emergència humanitària 
sense precedents. Hi ha gairebé un milió 
de persones desplaçades internament, 
la majoria d’elles fora dels escassos 
camps de refugiats existents. Aquestes 
poblacions abandonen les seves llars i 
arriben a altres zones la feble economia 
de les quals és incapaç d’absorbir-les. 
Algunes persones han trobat refugi a 
casa de familiars o amics, però la ma-
joria sobreviu amuntegada, a la intem-
pèrie, sense accés a una alimentació 
bàsica, sanitat, educació, sanejament o 

mínimes condicions higièniques.  
A causa de la recrudescència de la 

violència contra la població civil, el nom-
bre de persones que necessiten assis-
tència humanitària augmenta cada dia 
i es preveuen nous desplaçaments de 
centenars de famílies. Han tancat més 
de 2.500 col·legis i prop d’un milió i mig 
de persones no té accés a la sanitat, ja 
que molts centres de salut han tancat o 
reduït la seva activitat. Malgrat les crides 
a la comunitat internacional, només s’ha 
aconseguit recaptar un 26 % dels recur-
sos necessaris per ajudar els gairebé 
tres milions de persones en situació de 
vulnerabilitat.  

Per donar suport a la població des-
plaçada, Mans Unides ha canalitzat la 
seva col·laboració en diverses zones del 
país a través de diverses associacions i 
de Càrites locals, finançant diversos 
projectes d’emergència amb fins sani-
taris, higiènics i de seguretat alimentà-
ria, i actualment estem treballant per 
engegar la construcció d’una escola 
destinada a la infància desplaçada a la 
ciutat de Kaya l 

Fugir de la violència  
per salvar la vida

colaboración

Text de FERNANDA CASTILLO i CARMEN LEVENFELD.  
Departament de Projectes d’Àfrica.
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Burkina Faso



 
 
 
 

Hi ha rostres que irradien lliçons de vida. Se’n pot aprendre 
molt. Contemplar-los, escrutar-los i fotografiar-los ajuda a 
recol·locar prioritats vitals i escurçar distàncies socials.  

Mans Unides també té rostre. Una fisonomia molt rica. 
Amb semblants, tan diferents com necessaris, que donen sabor 
universal en temps insípids i de mesquinesa on les màscares 
oculten la boca, però no sadollen la fam.  

Jo continuo aprenent amb els gestos de Mans Unides. Són 
llibres oberts amb cicatrius d’un dur passat, arrugues resistents 
a les llàgrimes i somriures que brollen d’agraïment. Tot a un 
temps. Expressions que planten cara al conformisme o a les 
injustícies i que llueixen en primera persona per exhibir que 
«un altre món és possible» si estrenyem esforços.  

Estudio amb atenció les faccions marcades d’un antic 
guerriller criat «amb alcohol de blat de moro torrat» i reconciliat 
amb el seu passat. M’aplico com a alumne per escoltar, amb 
tremolor al cor, els qui lluiten per una terra, un sostre i pa per 
als seus fills, amb salaris de fam i amenaces de mort. 

Ploro amb el testimoni de dones violentades que s’han unit 

per defensar els seus drets i recuperar, amb ajuda de pocs i 
amb moltes amargures, la dignitat apallissada. I exercito el 
somriure contagiós amb una nena que celebra l’arribada 
d’aigua potable a la seva casa prefabricada, coberta de 
xapes per on escapa la pluja.  

Més que projectes, els rostres de Mans Unides són lliçons. 
Perquè es mullen en els processos de vida, fraternalment. És 
una amistat social que neix de les comunitats i organitzacions 
amb què col·labora. Evoquen i provoquen, en aquests retrats 
reals, millores visibles. Són radiografies que escurcen les fron-
teres existencials. Coneixen el proïsme sense passar de llarg. 
Desafien la por i posen nom al germà que habita aquesta 
casa comuna on cabem tots. Cuiden i atenen de la mateixa 
manera, sense discriminar, per evitar que morin per corona-
virus, per fam o viceversa.  

Aquests semblants es transformen en entrar en contacte 
amb aquesta ONG de desenvolupament. Ho fan a través de 
les mans samaritanes dels missioners i contraparts que, en tot 
temps i lloc, eixuguen el semblant d’un Déu que plora, riu i es-
tima amb el seu poble confinat.  

Amb les seves paraules i campanyes sensibilitzen i conviden 
a l’ajuda; amb els seus projectes executen els gestos que 
donen coherència a la seva existència. Mans Unides destapa 
la vertadera cara de la pobresa per, en definitiva, aprendre 
a reconèixer els rostres de Déu entre els últims del seu Poble 
i mostrar la misericòrdia del Pare l

Els rostres de Déu
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companys de viatge

Text i fotos d’ANTONIO MONTERO.  
Director de «Pueblo de Dios» (TVE).



El mes d’octubre va tenir lloc la primera sessió dels 
«Dissabtes en línia amb joves de Mans Unides», una 
sèrie de tres trobades per Internet en què proposem a 
joves amb inquietuds –vinculats o no a la tasca de Mans 
Unides– un lloc on es puguin trobar, conèixer-se, dialogar, 
reflexionar i fer propostes sobre elements de la seva 
vida quotidiana perquè el seu dia a dia sigui cada cop 
més solidari i sostenible.  

A les trobades, fetes a l’octubre, novembre i gener, 
van participar-hi una mitjana de 25 joves de diverses 
delegacions de Mans Unides i es van abordar tres àmbits 
decisius en el marc de les campanyes de CIDSE i Enllaça’t 
per la Justícia: l’alimentació, la roba i el transport.  

L’activitat és una iniciativa del departament de 
Campanyes de Mans Unides i compta per a la seva pre-
paració i execució amb la col·laboració de cinc joves 
que, des de 2015, ens acompanyen en el camí marcat 
per l’Encíclica Laudato si’, vinculant la lluita contra la po-
bresa amb la cura del medi ambient i amb els nostres 
estils de vida l

L’1 de setembre va començar l’última fase de la 
campanya «Si tens cura del planeta, combats la 
pobresa», en la qual Mans Unides treballa amb En-
llaça’t per la Justícia i que va néixer a la llum de 
l’Encíclica Laudato si’, amb l’objectiu de contribuir 
a la transformació de l’actual model de desenvolu-
pament injust, insolidari i insostenible i a la cons-
trucció d’una ciutadania global i solidària que sigui 
capaç de canviar els seus hàbits i prioritats per tenir 
cura del planeta i lluitar contra la pobresa.  

En aquesta etapa final, i en el context d’una 
pandèmia que està aprofundint les desigualtats  
socials, posem el focus de la campanya en tres 
temes clau proposats pel papa Francesc: la cura de 
la casa comuna, a través del «temps de la creació»; 
l’aposta per un futur comú, a través del «pacte 
mundial per l’educació», i la coresponsabilitat en el 
bé comú, unint-nos a les reflexions i propostes de 
«l’economia de Francesc». Tot això, fomentant el 
treball en xarxa en les diferents diòcesis on coinci-
deixen diverses de les organitzacions que confor-
men Enllaça’t per la Justícia l M
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Dissabtes en línia  
amb joves  
de Mans Unides

«Si tens cura del planeta, combats la pobresa»

la nostra feina a espanya



Gràcies al finançament de l’Ajuntament de Valladolid, el 
passat 7 d’octubre, Mans Unides va dur a terme una jornada 
de sensibilització per apropar a la societat val·lisoletana la 
importància del comerç just i el consum responsable en el 
nostre dia a dia.  

Amb aquesta iniciativa, Mans Unides va promoure la 
presa de consciència sobre les conseqüències que la nostra 
manera de consumir –incloent el que adquirim en els nostres 
supermercats, centres comercials i fins i tot a través del comerç 
en línia– té en la realitat de moltes famílies que viuen en països 
d’Amèrica, Àfrica i Àsia, on es fabriquen els articles que comprem 
i que, moltes vegades, es produeixen en espais inadequats, 
en condicions insegures i a canvi de salaris molt insuficients 
que no permeten a les famílies viure en condicions dignes.  

L’activitat va tenir lloc al pati del Centre d’Iniciatives Ciu-

tadanes «El Empecinado», al barri val·lisoletà de Girón. A la 
jornada, va assistir-hi més d’un centenar de persones per 
gaudir de la música de l’artista burgalès Jorge Arribas qui, a 
través del seu espectacle El barco de Martín, va donar a      
conèixer la música de diferents cultures i la importància del 
respecte a les diverses identitats culturals que s’expressen a 
través de les cançons. Els participants van rebre un díptic   
elaborat per Mans Unides amb informació sobre el comerç 
just, perquè poguessin reflexionar sobre la importància de 
comprar a través d’aquells canals comercials que garantei-
xen un preu just i respecten els drets dels seus proveïdors.  

La jornada, que es va dur a terme en col·laboració amb 
l’Associació de Veïns del Barri de Girón «Valle de Olid», va tenir 
una gran acceptació i els assistents la van valorar molt         
positivament l

Encara estàs a temps de participar 
en el Festival de Clipmetratges!
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Si participes en la categoria Escoles, pots presentar els clipmetratges 
fins al 17 de febrer i votar els teus favorits a través de Facebook fins al 
23 d’abril a les 11 hores.   
En la categoria General, per a majors de 18 anys, tens de termini fins 
al 14 d’abril per registrar els clipmetratges.   

Anima-t’hi, volem conèixer el teu punt de vista!   
Així mateix, podràs donar suport als clipmetratges preferits en la     
votació popular fins al 12 de maig a les 11 hores. Les finals nacionals 
seran els dies 8 de maig (Escoles) i 29 de maig (General),   

no te les perdis!  
 

EL TEU VÍDEO POT CANVIAR EL MÓN 
Més informació a clipmetrajesmanosunidas.org

Músiques del món  
i sensibilització
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La Carta Encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternitat i l’amistat social, publicada el passat octubre  
pel papa Francesc, és d’una profunda i àmplia riquesa. Cal llegir-la i reflexionar-hi per  
apreciar-ne la importància i valorar els canvis que pot generar. 

Fratelli Tutti i  
la seva profunda riquesa

L’Encíclica Fratelli Tutti no constitueix, en el fons, una doc-
trina nova, ja que el Papa hi recull qüestions que han estat 
sempre entre les seves preocupacions, ni pretén ser un resum 
sobre l’amor fratern. La seva importància rau en el nou impuls 
que dona a la dimensió social i universal de la fraternitat des 
de l’exemple de Sant Francesc d’Assís, que declara feliç qui  
estimi «tant el seu germà quan és lluny d’ell com quan és al 
costat seu».  

Després de constatar que vivim en una «societat cada cop 
més globalitzada que ens fa més propers però no més         
germans», l’encíclica ens ofereix una relectura de la paràbola 
del bon samarità per recordar-nos la importància d’entendre 
que el germà ferit, empobrit o violentat és una persona que 
existeix avui a prop nostre.  

En un text dirigit a creients i no creients, el Papa ens       
presenta les causes que impedeixen que visquem el missatge 
d’amor fratern, entre d’altres: la indiferència, un model        
econòmic basat en els guanys, la por a l’altre, l’individualisme, 
la divisió entre les persones i la uniformitat de pensament i 
formes de vida. Tot això genera un injust repartiment de les 
riqueses, una minusvaloració de les cultures no dominants, un 
augment del nombre de rebutjats per la pobresa, l’explotació, 
l’exclusió, la soledat o la indiferència.  

Per això el Papa ens convida a sortir de nosaltres mateixos 
i anar a la trobada del germà, a la reconciliació entre perso-
nes i pobles, i a posar damunt de la taula els grans reptes que 

ens ajudin a construir la fraternitat universal: justícia, bé comú, 
honradesa, amabilitat, proximitat. Ens convida, així mateix, a 
una opció de gran impacte: «…hi ha dos tipus de persones:   
les que es fan càrrec del dolor i les que passen de llarg; les 
que s’ajupen reconeixent el caigut i les que distreuen la seva 
mirada i acceleren el pas. (…) Ens ajupirem per tocar i curar 
les ferides dels altres? (…) En aquest moment, tot el que no és 
saltejador o tot el que no passa de llarg, o bé està ferit o està 
posant sobre les seves espatlles algun ferit».  

Per a Mans Unides, l’encíclica planteja un compromís re-
novat en la nostra lluita pel bé comú. Ens reafirma en el nostre 
acompanyament als més empobrits perquè puguin construir 
el seu propi futur de dignitat. Ens anima a continuar fomentant 
un vertader canvi de les consciències, i posar al centre de les 
nostres accions l’autèntic amor cap a l’altre: «L’amor a l’altre 
per ser qui és ens mou a buscar el millor per a la seva vida. 
Només en el conreu d’aquesta manera de relacionar-nos 
farem possibles l’amistat social que no exclou ningú i la fra-
ternitat oberta a tothom».  

Aquesta encíclica és una altra oportunitat per fer més viu 
en nosaltres, en tots i cadascú, el compromís amb l’Evangeli i 
amb la causa dels pobres a qui dediquem la nostra feina i el 
nostre temps. Per això, i per les coses que a cadascú li pugui 
inspirar, us animem a llegir-la, reflexionar-hi i dialogar-la 
sense por, celebrant el que ja vivim i deixant que ens trans-
formi i ens faci millors testimonis de l’amor del Pare l

Text de RICARDO LOY Secretari general de Mans Unides) i  
FIDELE PODGA (Departament d’Estudis i Documentació).
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Una versió més àmplia d’aquest article pot llegir-se a: 
bit.ly/3kauxbG



Aquest acord de col·laboració permet Mans Unides 
utilitzar les instal·lacions del club de futbol durant 
els partits per dur a terme esdeveniments solida-
ris i així recaptar fons per a la nostra tasca de 
desenvolupament. Agraïm a la Fundació, al cos 
tècnic, a la plantilla i a totes les persones volun-
tàries del club, el seu treball i la seva col·laboració 
per continuar lluitant contra la fam i la pobresa a 
Àfrica, Amèrica i Àsia l

La delegació d’Alacant va presentar l’any passat l’exposició de Súper 
Pepo en diferents centres educatius de la ciutat i voltants. La bona accep-
tació que va tenir entre els escolars ha animat la delegació a ampliar 
l’exposició a altres centres i poblacions properes. En un recorregut guiat 
pels professors, els nens i nenes aprenen que l’autèntic superheroi és el 
que es recolza en els valors del sentit crític, la veracitat i la coherència i 
que les petites accions poden implicar canvis importants per combatre 
la fam i les seves causes l

Aquest és el títol d’un llibre de cuina molt personal, 
escrit i editat per tres germanes malaguenyes 
compromeses en la lluita contra la fam. S’hi troben 
receptes de tota la vida elaborades per elles i      
recopilades per Rosalina Santos, voluntària de 
Mans Unides. Tots els beneficis que se n’obtinguin 
aniran destinats a donar suport a projectes de 
desenvolupament l   

Per més informació o comandes:  
malaga@manosunidas.org
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Mans Unides València va organitzar al     
desembre una exposició solidària amb els 
quadres que la seva delegada, Ana Ruiz, va 
pintar durant els mesos de confinament l’any 
passat. Les 52 pintures donades per Ana 
Ruiz, llicenciada en Belles Arts, s’exhibiran 
també en un catàleg en línia, i tots els dona-
tius recaptats es destinaran íntegrament 
als projectes de Mans Unides l

Renovem el conveni amb 
Cadis Club de Futbol

«Receptes contra la fam»

Exposició  
de pintura

Súper Pepo a Alacant

la nostra feina a espanya



El passat octubre, Mans Unides va fer les Jornades de Formació 
que, cada any, organitzen les Àrees d’Educació per al Desenvolupa-
ment i de Delegacions i que permeten als participants aprofundir 
en el contingut de la campanya anual i aprendre del treball de 
les diverses delegacions i departaments de l’ONG.  

El coronavirus va impedir fer les jornades presencialment, 
però no que es compartissin experiències i coneixements en mo-
dalitat virtual. Setmanes de treball i esforç van resultar en un èxit de 
participació, i en cada xerrada es van superar les 200 connexions 
des de tot Espanya.  

Les greus conseqüències socials i econòmiques que la pan-
dèmia està tenint entre les persones més empobrides van marcar 
gran part de les jornades. Luis Ventura, en representació del 
CIMI, soci local de Mans Unides al Brasil; el germà marista Georges 
Sabe, des de Síria, i la missionera Cristina Antolín, amb dècades 
d’experiència mèdica a Àfrica, van oferir un valuós testimoni de 
com el coronavirus ha afectat la població més vulnerable i dels 
desafiaments que encaren en unes circumstàncies inimaginables 
fa uns mesos. A aquests testimonis es va sumar la xerrada sobre 
aquesta nova realitat i els reptes que planteja en l’àmbit personal 
i col·lectiu, impartida per José Manuel Aparicio, professor de Teo-
logia Moral de la Universitat Pontifícia de Comillas.  

Les delegacions de Mans Unides van compartir les experiències 
innovadores que han viscut durant aquests mesos en què s’han 
reinventat i s’han sumat a una nova manera de treballar que, 
amb suport de les «noves» tecnologies, ha aconseguit mantenir 
algunes de les activitats i engegar-ne d’altres: cursos en univer-
sitats, sopars de la fam, gales de Clipmetratges, curses solidàries, 
trobades amb joves… Tot de manera virtual, però amb el mateix 
caliu i entusiasme de sempre l
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Jornades de Formació: virtuals, 
però carregades de caliu

El passat 17 de setembre va tenir lloc una eucaristia 
molt especial en memòria de tots els difunts i malalts a 
causa de la Covid-19, i de totes les persones que pertanyen 
a aquesta gran família que és Mans Unides. L’acte d’unió 
i oració es va fer de manera simultània en nombroses  
delegacions i va ser una oportunitat per a la trobada 
entre voluntaris i familiars de les persones afectades.  

Va ser una bonica ocasió per retrobar-nos, reconèi-
xer-nos rere les màscares i començar el nou curs amb la 
mirada plena d’esperança i la confiança posada en Déu 
per aconseguir el final de la pandèmia i l’arribada de 
temps millors.  

A l’eucaristia a Madrid van assistir-hi la presidenta, la 
vicepresidenta i el secretari general, entre d’altres, i la va 
oficiar el viceconsiliari, l’Óscar, que ens va regalar una 
homilia entranyable, com també ho van ser les paraules 
expressades pels sacerdots diocesans, recordant l’enco-
miable tasca de Mans Unides i els seus projectes l

Un moment per a  
la trobada i el record
Text de CLAUDIA BELTRÁN.  
Àrea de Delegacions.

Cadis

Lleida

Sant Feliu

Saragossa València

Jaca

Menorca
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la nostra feina a espnaya

He agafat amb molta alegria la responsa-
bilitat de Mans Unides a Segòvia per contribuir 
a fer front als desafiaments que representa    
l’emergència social en què ens trobem: ajudar 
les persones més necessitades per reduir el risc 
de la seva exclusió social. L’accés als recursos 
més bàsics, com l’assistència sanitària, és la 
base perquè progressin i puguin arribar a altres 
àrees de desenvolupament com l’educació i   
l’ocupació.  

Cal oferir tota la nostra fortalesa per conti-
nuar acompanyant aquestes persones que viuen 
avui amb greus carències. La solidaritat ha de 
ser el principi que guiï la nostra actuació perquè 
el nostre suport sigui ferm i constant l
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Que la solidaritat ens guiï

L’emoció  
de tota una vida

Em demanen que expliqui la meva trajectòria a Mans Uni-
des... I per a mi és com relatar tota la meva experiència vital 
des de fa gairebé 40 anys.  

Parlar de Mans Unides és parlar d’una gran part de la 
meva vida i de la meva fe. Vaig començar formant part del 
grup de joves de la delegació de la Corunya –al qual continuo 
pertanyent malgrat ser tots de cinquanta anys– i amb el pas 
dels anys ens hem convertit en grans amics.  

Parlar de Mans Unides és parlar del primer camp de treball 
de joves l’any 87 a Arequipa (Perú); un somni que mai vam 
pensar que podríem viure i que es va fer realitat aquell estiu, 
treballant a les més de 30 escoles que un jesuïta italià, el pare 
Pozo, va organitzar en col·laboració amb Mans Unides a les 
zones més pobres de la ciutat. Una experiència que, sens dubte, 
marcaria la meva vida personal i professional com a docent.  

Anys més tard i ja pel meu compte i amb alguns voluntaris 
de la delegació, vam viatjar a l’Índia animats per un altre je-
suïta, el pare Jorge Rivas, que uns anys abans va visitar la nos-

tra ciutat durant la Campanya i va fer que ens llancéssim a 
l’aventura d’amarar-nos de la cultura i espiritualitat d’aquell 
país, de la mà dels missioners que lluitaven per donar vida a 
projectes de desenvolupament en diferents llocs de l’Índia.  
Encara després de tants anys m’emociono en recordar les    
comunitats adivasi i tot el que em va aportar ser amb elles. I 
permeteu-me que m’emocioni també en pensar en tota aquella 
gent que va deixar la seva vida carregada de felicitat i plenitud 
en la lluita pel desenvolupament dels menys afavorits.  

Ara, aquests amics amb el quals formem el grup, m’han 
nomenat cap de la delegació de la Corunya; una jugada! que, 
per cert, prometo no oblidar i que em fa pensar en les meves 
predecessores, dones per a les quals era un compromís personal 
i vital i que omplen de responsabilitat aquest càrrec.  

Per això, quan a la meva ciutat associen el meu nom amb 
Mans Unides, no puc més que  enorgullir-me i sentir l’emoció 
de qui deu tota la seva vida a aquesta organització.  

GRÀCIES l

Text de TERESA ESQUILICHE.  
Delegada de Mans Unides Segòvia.

Text de PACO COTELO.  
Delegat de Mans Unides la Corunya.
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Que Espanya és un país solidari ja ho sabíem, i a Mans 
Unides tenim la sort de comprovar-ho diàriament amb els 
nostres socis i organitzacions col·laboradores, i més encara 
als temps de crisi com els que vivim.  

De mostra, podem veure la reacció del teixit empresarial 
espanyol, que ha dut a terme nombroses iniciatives dirigides 
a pal·liar la tragèdia que ha viscut el nostre país durant l’últim 
any: donacions a famílies vulnerables, cessió d’espais, ajudes 
a la recerca i un llarg etcètera, incloent aquelles empreses 
que van redirigir la seva activitat per proveir de gels desin-
fectants o màscares.  

Aquesta solidaritat també ha traspassat les nostres fron-
teres… I és que, a Espanya, veure flaquejar la nostra seguretat 
sanitària, el nostre futur econòmic o, fins i tot, el nostre accés 
a l’educació, ens ha permès posar-nos, tot i que sigui remo-
tament, al lloc dels milions de persones que s’enfronten a 
aquestes carències diàriament.  

El cert és que som lluny, per exemple, de Sierra Leone, amb 
un 81 % de mortalitat per la falta d’higiene i l’ús d’aigua insegura; 

o de Guatemala, on el 43 % de la seva població no té accés a 
la sanitat; o de països com Kenya, on gairebé la meitat de les 
famílies viuen sota el llindar de pobresa absoluta. Des de Mans 
Unides no desistim en el nostre interès de donar a conèixer 
l’enorme diferència que implica enfrontar-se a la Covid-19 
sense recursos mínims per a la higiene i l’alimentació o sense 
accés a un sistema sanitari sòlid com del que gaudim a Espanya.  

El nostre és un país solidari que, malgrat els mals temps, 
és capaç d’aprendre de cada experiència. I a Mans Unides 
tenim la sort de comptar amb empreses col·laboradores que 
són conscients que, en un món globalitzat, la seva responsa-
bilitat va més enllà del país en què desenvolupen la seva ac-
tivitat i que la seva solidaritat pot arribar als qui viuen als llocs 
més desfavorits del planeta.  

En temps tan adversos, la col·laboració d’aquestes em-
preses és fonamental per reduir l’impacte de la pandèmia als 
països on treballem. És moment de ser creatius, d’innovar i 
d’unir esforços; en definitiva, d’unir les nostres mans per, ple-
gats, vèncer aquesta batalla l

Mans Unides i la Fundación de Ingenieros ICAI han signat un 
conveni per facilitar suport tècnic en la posada en marxa de pro-
jectes de desenvolupament.  

Amb aquest acord, des de la Fundació es facilitarà que els es-
tudiants d’ICAI puguin oferir allò que han après durant la seva 
formació per assessorar els nostres socis locals en projectes que 
requereixin coneixements d’enginyeria. A més, enginyers d’ICAI 
en actiu i jubilats donaran seguiment de l’execució d’obres i 
instal·lacions en països en què Mans Unides treballa al costat dels 
seus socis locals.  

Entre els projectes en marxa, s’està analitzant la viabilitat eco-
nòmica de la captació d’aigua continguda en l’aire, l’obtenció  
d’energia elèctrica mitjançant aerogeneradors i el disseny d’un 
sistema híbrid per generar energia elèctrica mitjançant gasificació 
de biomassa residual, generació fotovoltaica i generació de calor 
per a diferents usos en països del Sud l

Empreses  
solidàries  
als temps  
de Covid-19

Fundación ICAI i Mans Unides: compartint solucions

IC
AI

Text d’ALEJANDRO GARCÍA.  
Departament de Màrqueting i Empreses.
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Sota el lema «Encén el teu compromís», el passat 14 de 
novembre va tenir lloc la VIII Edició de les «24 hores» de 
Mans Unides, iniciativa amb què, un any més, es va crear 
un halo de llum virtual que va il·luminar les parts del       
planeta «aombrades» per la fam, les desigualtats i les      
injustícies que continuen existint. Una edició, marcada per 
la pandèmia del coronavirus, que Mans Unides va voler 
convertir, més que mai, en símbol d’esperança, d’unió 
entre persones i pobles, i de fraternitat.  

Als centenars de fotos arribades des dels països on 
desenvolupem la nostra tasca van unir-s’hi les de les 72 
delegacions de l’organització, socis, col·laboradors, amics 
i personalitats i rostres coneguts de diversos àmbits de la 
societat, creant, un any més, un corrent de solidaritat de 
Sud a Nord i de Nord a Sud l 

Codi 
33439 l Accedeix a l’app bancària Bizum  

l Selecciona l’opció «DONAR» o  
«Enviar a ONG»  

l Busca en el llistat Mans Unides  
o introdueix el codi 33439  

l Tria la quantitat amb què vols  
col·laborar i envia. 

Ara pots donar amb BIZUM  
de manera ràpida i senzilla

SER SOLIDARI  
i compartir solidaritat   

mai ha estat tan fàcil 

I vam tornar a il·luminar el món

Per veure totes les fotos visita:  
manosunidas.org/24horas Boris Izaguirre Paula Echevarría

Quico TaronjíPerú

BenínÍndia

la nostra feina a espnaya
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Targetes solidaris

Punt de llibre i Targeta Regal personalitzada

Contagia solidaritat, regala Mans Unides

Suma’t a la nostra missió de posar fi  
a la fam al món regalant solidaritat

A més, et proposem una manera de regalar diferent: regala als teus éssers estimats 
una subscripció com a soci o donant gràcies a la Targeta Regal Mans Unides. 
Només cal que triïs la persona a qui vulguis regalar aquesta experiència única i  
decidir el tipus de subscripció amb què sorprendre’l.

l Targeta Regal Donant Mans Unides:  
Tria l’import que millor s’adapti a la teva 
butxaca i regala als teus éssers estimats  
un trosset de solidaritat.

l Targeta Regal Soci Mans Unides: Durant el període  
de temps que triïs, regalaràs la col·laboració com  
a soci a algun familiar o amic. Després d’aquest  
període, la persona que hagi obtingut el regal  
podrà escollir si vol continuar amb la col·laboració.

Mans Unides compta amb Targetes Solidàries personalitzables 
amb les quals celebrar aquell dia tan especial amb els teus  
alhora que col·labores per construir un món més just.

A Mans Unides volem estar presents en tots els moments i celebracions importants que han de venir  
en aquest 2021. Volem compartir al teu costat la felicitat d’un aniversari, d’un casament, d’una comunió  
i de qualsevol esdeveniment important amb el millor regal: la solidaritat.

Fes feliç a molts amb els nostres regals solidaris!
No és el que dones, és el que reben

Apunta les notes i receptes al nostre  
quadern solidari de tapa tova mentre  
col·labores perquè milions de nens tinguin  
un futur millor a través de l’educació.

Et proposem que regalis  
als teus familiars o amics  
una pràctica ampolla alhora 
que contribueixes que  
les comunitats empobrides  
tinguin accés a l’aigua  
potable tot l’any.

Enguany et presentem uns regals solidaris dissenyats acuradament  
per convidar-te a col·laborar en la lluita contra la fam i la pobresa  
de les poblacions més vulnerables.

Llueix el nostre  
colorit fulard i  

contribueix al fet  
que dones víctimes  

de l’explotació  
sexual puguin refer  

les seves vides en  
condicions dignes.

Contagia alegria i solidaritat regalant  
als més petits un punt de llibre infantil

i ajuda a millorar la vida de nens i nenes del Sud 
portant la nostra bonica bossa de comprar.

I, com a novetat, protegeix-te a tu  
i els que més estimes amb les nostres  

màscares de Mans Unides.

Informa-te’n trucant al 91 308 20 20 o escrivint a:  
comunicacion.socios@manosunidas.org 
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gent compromesa

Quins són els avantatges? 
Podràs consultar i modificar…  

l LA TEVA COL·LABORACIÓ 
l DONATIUS PUNTUALS 
l APORTACIONS FETES 
l CERTIFICAT FISCAL 
l ACTUALITZAR DADES PERSONALS 
l ACTUALITZAR DADES DE PAGAMENT

A Mans Unides hem volgut donar als nostres socis i col·laboradors totes  
les facilitats per accedir a la seva informació on i quan vulguin. Per això,  
et convidem, si no ho has fet ja, a entrar a l’àrea privada per a socis des  
d’on podràs gestionar el teu perfil i gaudir de tots els avantatges d’aquest  
espai creat per facilitar la comunicació amb l’organització.

Descobreix l’àrea privada a manosunidas.org

Més d’un milió de gràcies!

La crisi sanitària representa un repte en molts sentits i  
volem que continuïs rebent tota la informació i últimes  
notícies de Mans Unides, independentment de la situació  
en què ens trobem.   
Per això, t’oferim la possibilitat i t’animem a incorporar  
el teu correu electrònic com a mètode de contacte.

Pots sol·licitar més informació trucant al 91 308 20 20  
o a través de l’adreça de correu electrònic següent:   

comunicacion.socios@manosunidas.org 

Com a les grans famílies, a Mans Unides hem fet «pinya» per 
respondre les peticions d’ajuda que els nostres socis locals ens han 
enviat per fer front tant a la crisi sociosanitària que ha copejat fins 
a l’últim cor del planeta, com a la difícil realitat en què ja es trobaven 
les persones més vulnerables.  

Volem donar les gràcies a tots i cadascun dels nostres socis i 
donants perquè els trossets de solidaritat amb què col·laboren han 
fet possible ajudar més d’1,2 milions de persones. I aquesta xifra 
no és un simple número: són 1,2 milions d’històries i motius per 
continuar construint un món millor i més just.  

Gràcies a vosaltres, i malgrat l’horitzó d’incertesa a què ens  
enfrontem, és un honor poder dir que, JUNTS, continuem apostant 
per posar fi a la fam al món i eradicar les causes estructurals que 
la provoquen.

Moltes gràcies, més d’un milió, per continuar al costat dels qui més ho necessiten

M
an

s 
Un

id
es

/J
av

ie
r M

ár
m

ol



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  
06006 BADAJOZ 
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
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



EN BONES MANS
herències i llegats

91 308 20 20 - herencias@manosunidas.org

Tens l’oportunitat de transformar  
la vida de futures generacions

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

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


