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MANS UNIDES 
QUÈ ÉS I QUÈ FEM?

QUÈ PRETENEM?

Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya
que es dedica a la cooperació i que dona vida a les paraules
de Jesucrist: «Vaig tenir fam i em vau donar de menjar; 
vaig tenir set i em vau donar de beure».

A Mans Unides volem que s’escolti la veu dels nostres
germans més necessitats a les comunitats més pobres i
treballar amb ells perquè tinguin una vida digna i plena.

Ho fem mitjançant activitats d’educació per al 
desenvolupament: xerrades, cursos, campanyes, 
publicacions, tallers, exposicions, pel·lícules, contes…, 
i a través de projectes de cooperació al desenvolupament,
treballant braç a braç amb els nostres socis locals i 
les comunitats a les quals acompanyen.

Sensibilitzar la comunitat cristiana i convidar a compartir vida, 
experiència i béns; així, plegats, farem realitat el somni de Déu: 
que tots tinguem una vida digna i ens preocupem per buscar el bé, 
la bondat i la bellesa.

Oferir, a catequistes i formadors, recursos dirigits a nens, 
adolescents, joves i adults, per a una formació que ajudi al compromís
pel desenvolupament integral i al canvi d’actituds consumistes, 
prenent consciència de la responsabilitat que tenim en la perpetuació
de les estructures de pecat.

El papa Francesc, a la carta encíclica Laudato Si, 
ens ajuda a prendre consciència de la nostra responsabilitat.

«Fa falta la consciència d’un origen comú, 
d’una pertinença mútua i d’un futur compartit per

tots.» (LS 202)

«No hi ha sistemes que anul·lin completament 
l’obertura al bé, a la veritat i a la bellesa, ni la capacitat

de reacció que Déu continua encoratjant des del profund
dels cors humans.» (LS 206)

«Un canvi en els estils de vida podria arribar a exercir 
una pressió sana sobre els que tenen poder polític, 
econòmic i social.» (LS 206)

«Quan som capaços de superar l’individualisme, 
realment es pot desenvolupar un estil de vida alternatiu 

i es torna possible un canvi important en la societat.» (LS 208)



Som en el tercer any del trienni «Planta-li cara a la

fam», que vam iniciar el 2016. Té l’objectiu de dismi-

nuir la fam al món i reforçar el Dret a l’Alimentació de

les persones més pobres i vulnerables del planeta.

Aquesta és la nostra missió fundacional.

La fam no és una fatalitat, un destí del qual moltes persones al món no poden escapar;

és el resultat d’una injustícia que es pot combatre i eliminar: el que es va donar per a tota

la humanitat, suficient per a tots, ha estat acaparat per uns quants i hi ha multituds que

no tenen el que cal per viure dignament. És la paradoxa de l’abundància. (Joan Pau II)

A Mans Unides fa 58 anys que lluitem contra aquesta situació injusta i contrària al que

Déu vol.

La solidaritat fonamenta la nostra feina. Ens ensenya a entendre que som «nosaltres»,

no sols jo i tu; que formem una comunitat global, que compartim una casa comuna, uns

recursos, unes necessitats i unes possibilitats. Es realitza quan totes les persones po-

dem prendre part del que està a la nostra disposició. A més, la fe en Jesús ens convida

a compartir com a forma de vida. El senyal que som seguidors del Senyor és que posem

en comú, «comuniquem», la nostra vida, les nostres alegries i penes, les nostres inquie-

tuds i esperances, els nostres béns, participant del Regne que Jesús va inaugurar.

En aquest tercer any del trienni, amb el lema «Comparteix el que importa», posarem

en comú experiències, iniciatives i propostes de canvi que ens ajuden a viure aquesta

solidaritat, COMPARTINT:

A. Iniciatives d’accés als aliments per al consum humà i no per al benefici econò-

mic, mitjançant alternatives de producció i consum i accions de denúncia contra

l’especulació.

B. Sistemes de producció mediambientalment sostenibles, a través de l’educació en

sostenibilitat, la producció sostenible i la denúncia de les causes estructurals de la

producció agrícola insostenible.

C. Propostes i experiències contra la pèrdua i el desaprofitament d’aliments als països

empobrits i a Espanya: grups de consum, horts urbans… A més, denunciarem la

realitat i els impactes d’aquesta pèrdua.

Participem en les campanyes «Si tens cura del planeta, combats la pobresa» (dins

la iniciativa Enllaça’t per la Justícia, amb Càritas, Justícia i Pau, REDES i CONFER) i

«Canviem pel planeta- tinguem cura de les persones» (amb l’Aliança Internacional

d’Organitzacions Catòliques de Desenvolupament CIDSE).
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Compartir el que importa és posar en comú la nostra vida, els nostres béns i el nostre 
compromís per un món millor, on cada persona pugui viure feliç segons la seva dignitat.

COMPARTEIX
EL QUE IMPORTA



CONEIXEM 

Si algú ens preguntés quanta gent passa fam avui al món, 

potser no sabríem respondre’l.

REFLEXIONEM I COMPRENEM

Compartir és la manera que tenim d’explicar als altres qui és Jesús, com feia les

coses, què deia als seus deixebles que era el més important. També significa

partir alguna cosa junts. La paraula company vol dir qui menja el mateix pa, qui

comparteix. Vosaltres teniu molts companys i companyes amb qui compartiu

l’escola, el pati, els jocs, però hi ha molts nens i nenes al món que no tenen tot

això per compartir.

Amb la vostra família també compartiu el menjar. Altres nens com vosaltres no

tenen el menjar necessari per viure, no poden compartir-lo. Jesús ens proposa

posar en comú el que tenim perquè tots puguem viure i ningú no mori de fam.

4 Lectura de Mt 25,31-46 (Llegiu-la i dialogueu)

4 Creus que és important compartir? Per què?

4 Què pots compartir tu?

4 Com pots animar altres nens i nenes, com tu, 

que comparteixin amb altres persones que no tenen prou per viure?

Catequesi de nens
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Algunes dades que ens hi poden ajudar:

l Més de 3 milions de nens i nenes menors de cinc anys

moren al món cada any per desnutrició.

(Aproximadament tants com els habitants que té Madrid).

l La majoria dels 795 milions de persones que passen fam

viuen als països empobrits.

(Són més que tots els habitants d’Europa).

l 663 milions de persones viuen sense subministrament 

d’aigua potable prop de casa.

(Una mica més que 14 vegades la població espanyola).

l 66 milions de nens i nenes van a escola amb fam.

(Una mica menys que la població de França).

CONEIXEM
REFLEXIONEM

COMPARTIM
ENS COMPROMETEM

CELEBREM7



ENS COMPROMETEM

CELEBREM I COMPARTIM

Ens podem reunir tots els grups de catequesi per fer una festa, la festa del

compartir. Portem alguna cosa cadascú: menjar, cançó, joc… i ho compartim.

Podem portar diners i missatges per compartir amb altres que en qualsevol lloc

del món esperin la nostra solidaritat.

En la celebració/berenar llegirem un conte:

Temps era temps, hi havia un nen que es deia Toni que tenia moltes joguines,

però, com que era garrepa, no tenia amics. Ell deia, “jo no necessito amics,

amb les meves joguines en tinc prou”. Un dia es va organitzar una excursió

al seu col·legi. Tots els alumnes del centre se’n van alegrar molt i cadascú 

va anar a buscar els seus amics per posar-se junts als autocars i, un cop 

a la neu, ajuntar-se per jugar. Tots tenien la seva colla, reien, jugaven, 

però el nostre protagonista es trobava tot sol, sense amics, no tenia a ningú

per jugar. Tots es divertien menys ell.

Aleshores, va començar a comprendre que un amic era millor que una 

joguina. Llavors, un noi de la seva mateixa edat se li va apropar i li va 

demanar prestat el trineu. El Toni s’ho va rumiar un moment i després l’hi 

va deixar. El noi, agraït, el va convidar a jugar amb ell i amb els seus amics. 

El Toni no s’ho podia creure: per primera vegada havia trobat amics. 

Aquell dia va ser el millor de la seva vida i va pensar: les joguines no valen

res si no tinc amb qui compartir-les”.

María Salsamendi - 14 anys (butlletí de 1981).

Podem acabar amb aquesta oració:

Pare nostre,

Et donem les gràcies per les meravelles de la creació, 

pels amics, la família, l’aigua i els aliments. 

Et demanem que ens ensenyis a ser generosos per 

compartir el que tenim amb qui més ho necessita. 

Volem comprometre’ns a seguir els ensenyaments de Jesús 

i estar sempre disposats a ajudar els nostres germans.

Amén
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Què podem fer? Com podem compartir més?

n Sortir de nosaltres mateixos i apropar-nos als altres.

n Educar-nos per ser persones, no sols tècnics.

n Comprendre i estimar la natura.

n Treballar amb els amics i comprendre’s.

n Donar generosament.

n ………………………………………………



CONEIXEM
REFLEXIONEM

COMPARTIM
ENS COMPROMETEM

CELEBREM
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Catequesi d’adolescents7

CONEIXEM

Emplena el qüestionari i pensa:

Alternatives de consum: Enfront de l’excés, nous hàbits de consum.

Potser pensem que les coses i els plaers ens faran feliços. Potser pensem que 

la publicitat i l’ambient que ens envolta no ens influeixen en el que decidim

comprar i on comprar-ho. Segur? Llegiu aquest text i reviseu les respostes 

que heu donat al qüestionari. Podeu treure’n algunes conclusions.

A Espanya, el consumidor no sempre disposa de la informació necessària

per poder triar la millor opció. La societat actual ha passat de consumir

allò que necessita per viure a un consumisme excessiu i, sovint, 

innecessari. Per això, definir una sèrie de pautes, mitjançant dades 

molt senzilles i fàcilment comprensibles, pot aportar-nos criteris per 

a la presa de decisions en el moment de la compra.

El nostre consumisme actual està causant gran perjudici per al medi 

ambient. Tanmateix, és possible un consum sostenible en què 

el consumidor exerceixi el seu poder de compra. Si, a més, es tenen 

en compte criteris de sostenibilitat, solidaritat i racionalització, es pot

contribuir d’una manera més eficaç a crear un nou model de producció.

A l’hora de comprar roba compro sempre la més barata.

Quan compro prefereixo anar a una gran superfície.

A l’hora de comprar miro únicament el que m’agrada.

Abans de comprar roba m’informo de les condicions de producció.

Quan em ve de gust alguna cosa penso si és un producte de temporada.

A l’hora de comprar roba compro només el que és de marca coneguda.

Abans d’anar a comprar penso en allò que necessito realment.

Quan estic estressat me’n vaig a comprar perquè això em relaxa.

Quan m’encapritxo amb una marca, 
no penso que estic influenciat per alguna cosa.

SÍ que ho faig   NO ho faig      

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

l

l
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Algunes dades per pensar-hi

REFLEXIONEM I COMPRENEM

Per a l’Església, sempre ha estat una prioritat compartir els béns que estan 

destinats a tots. S’ha destacat la importància de compartir (no sols béns, 

sinó també experiències de vida i alternatives de canvi), com un compromís

dels creients per construir entre tots un món més just i solidari.

La proporció del DESAPROFITAMENT a les llars espanyoles 

és del 4,53% sobre el total de l’alimentació comprada per 

les llars espanyoles. No es malgasta en la mateixa proporció 

el que es compra, hi ha diferències significatives per productes.

8 de cada 10 llars llencen aliments a les escombraries 

(sense processar) per no considerar-los en bon estat. 

Fruites, verdures i pa fresc, els aliments més rebutjats, 

representen el 48,1% del volum de deixalles.

L’estacionalitat es fa patent a les escombraries: tant en ingredients

sense cuinar, com en plats preparats. A la primavera-estiu 

es malgasta un 9,4% més que a la tardor-hivern.

Font: Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
(Primer Panell de quantificació del desaprofitament alimentari a les llars. www.mapama.gob.es) 



Organitzeu tres grups per reflexionar i

dialogar. Cada grup se centra en una

d’aquestes cites i respon les preguntes

següents:

4 Coneixes algú (amics, veïns, 

companys) que passi necessitats?

4 Penses que pots fer res 

personalment per ajudar 

els que passen necessitats?

4 Coneixes alguna experiència 

de persones que hagin 

compartit amb 

qui ho necessitava?

4 Recordes alguna situació 

en què tu hagis compartit 

alguna cosa? Com et vas sentir?

Deixeu uns minuts de reflexió i cada

grup explica el que ha pensat sobre

aquestes preguntes.
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ENS COMPROMETEM
Fes una llista de petits compromisos que pots fer en la teva vida quotidiana. Ca-

dascú es compromet, públicament, amb un dels de la llista.

RECURSOS DE SUPORT: 

Mans Unides: Recursos formatius 

http://www.manosunidas-online.org/biblioteca/index.php/videos 

“Sembrando chocolate”

http://www.youtube.com/watch?v=AzgAy6fgtOI 

Una de les injustícies més grans del món contemporani 
consisteix precisament en això: que són relativament pocs 
els que tenen molt, i molts els que no tenen gairebé res. 
És la injustícia de la mala distribució dels béns i serveis 
destinats originàriament a tots.

(Sollicitudo Rei Socialis, n. 28)

«Avui, creients i no creients estem d’acord que la terra 
és essencialment una herència comuna, els fruits de la qual
han de beneficiar a tots. Per als creients, això es converteix
en una qüestió de fidelitat al Creador, perquè Déu va crear 
el món per a tots.»

(Laudato Si’ n.93)

«SI ALGÚ QUE TÉ BÉNS DEL MÓN 
VEU EL SEU GERMÀ QUE ESTÀ 

NECESSITAT I LI TANCA 
LES SEVES ENTRANYES, 
COM POT ROMANDRE EN 

ELL L’AMOR DE DÉU?» (1JN 3, 17)

S. JUAN PAU II: POCS TENEN MOLT, 
MOLTS NO TENEN GAIREBÉ RES

PAPA FRANCESC: EL DESTÍ
COMÚ DELS BÉNS.

COMPARTEIX



CELEBREM I COMPARTIM 

El tiberi

Diu el papa Francesc:

“El consumisme –en el qual les nostres societats es veuen inserides– ens ha induït a

acostumar-nos al superflu i al desaprofitament quotidià d’aliment, al qual de vegades

ja no som capaços de donar el valor just, que va més enllà dels simples paràmetres

econòmics. Però ens farà bé recordar que l’aliment que es rebutja és com si es robés

de la taula del pobre, de qui té fam. Aquesta realitat ens demana reflexionar sobre 

el problema de la pèrdua i del desaprofitament de l’aliment per d’identificar vies i

modes que, afrontant seriosament aquesta problemàtica, siguin vehicle de solidaritat

i de compartició amb els més necessitats”.
(Discurs del Sant Pare a la sessió anual de 

la Junta Executiva del Programa Mundial d’Aliments, 13 de juny de 2016)

Als països desenvolupats es produeixen molts més aliments dels que es 

consumeixen, alhora que grans quantitats d’aquests aliments es desaprofiten.

Feu la proposta següent que hem anomenat «El tiberi».

,

Pensem abans de començar: Ens sembla just el que es reflecteix? Quines poden

ser les causes de realitats com aquesta? Hi ha solució a la situació plantejada?

Uniu les dues taules i compartiu tots els aliments preparats, que estan destinats a 

satisfer les necessitats de totes les persones independentment del seu país d’origen.

Primer donem gràcies a Déu beneint la taula.

Gràcies, Senyor, per aquesta reunió; per aquest tiberi i pel que junts 

hem après. Dona’ns un cor sensible, per descobrir les necessitats dels 

nostres germans, i generós per compartir el que tenim i som amb 

els més necessitats. Amén
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l Organitzeu un bon dinar (o berenar). Comp-

teu el nombre de persones que hi participaran

i prepareu aliments suficients per a tots: barres

de pa, embotit, aigua, refrescos, algun aperitiu

i fruita.

l Pareu dues taules que estaran enfrontades.

Col·loqueu, en una, una barra de pa, una am-

polla d’aigua i una peça de fruita. En l’altra,

tots els altres aliments.

l Distribuïu els comensals. Cadascun dels parti-

cipants haurà nascut en un país diferent que

es decidirà per sorteig (escriviu en papers

noms de països desenvolupats i països pobres

en proporció de tres a set, aproximadament).

Cada participant agafa un paper amb el nom

del país on li ha tocat “néixer”. Si és d’un país 

pobre, es col·loca a la taula amb pocs aliments;

si és un país ric, se situa a la taula amb ali-

ments abundants.

l Queda davant per davant un grup nombrós

amb poc menjar i un petit grup amb molts

aliments.



CONEIXEM

Què en saps, de la fam? 

Busqueu a internet, mapa de la fam al món:

http://www.fao.org/3/a-i4674s.pdf

Observeu el mapa i feu una relació de les regions i els

països on es viu una situació de fam.

REFLEXIONEM I COMPRENEM 

Algunes preguntes per prendre consciència. On em situo?

l Quantes vegades he malgastat aigua o aliments en aquesta última setmana?

l En quantes accions quotidianes he fet un consum excessiu d’energia? Per exem-

ple: he utilitzat el cotxe en lloc del transport públic; he engegat la calefacció

o l’aire condicionat sense ser necessari; he deixat llums encesos …

l Quantes vegades he llençat menjar perquè no m’agradava o perquè no tenia

més gana? Quant he menjat de més?

l Saps que hi ha formes de producció d’aliments que no contaminen el medi

ambient?

Catequesi de joves7
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CONEIXEM
REFLEXIONEM

COMPARTIM
ENS COMPROMETEM

CELEBREM

700 milions de persones tenen menys d’1,90 dòlars al dia 
per viure, viuen en pobresa extrema.

795 milions de persones no tenen aliments suficients.

La desnutrició és la causa del 45% de les morts de nens i nenes.

Per saber més sobre el tema: 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/
estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/

(Definició de desaprofitament alimentari i xifres 
actuals a Espanya i al món del Ministeri d’Agricultura  
i Medi Ambient)



El dret a l’alimentació és un dels principis proclamats el 1948 per la Declaració

Universal de Drets Humans. Malgrat això, el desaprofitament alimentari existeix,

estem acostumats a veure’l. Segons la FAO (Organització de les Nacions Unides

per a l’Alimentació i l’Agricultura) es desaprofita un terç dels aliments produïts

cada any.

Quan som testimonis d’això:

w ens recordem que una gran part de la població mundial sent la fam cada dia,

conviu o malviu amb ella, sense haver-la escollit com a companya?

w què hem de fer?

A l’Evangeli es parla dels que 

passen fam i tenen set, i de com

els cristians se’n preocupen, 

com si fossin el mateix Jesús: 

«Perquè vaig tenir fam, i em vau

donar de menjar; vaig tenir set, i

em vau donar de beure; (…) 

“Senyor, quan et vam veure 

famolenc, i et vam donar de 

menjar; o assedegat, i et vam

donar de beure?’”(…) I el Rei 

els dirà: “De veritat us dic que tot

allò que vau fer a un d’aquests

germans meus més petits, a mi

m’ho vau fer”.»(Mt 25,31- 46)

El papa Francesc defensa mesures

orientades al reciclatge: 

“També podem esmentar una

bona gestió del transport o formes

de construcció i de sanejament

d’edificis que redueixin el seu 

consum energètic i el seu nivell de contaminació. D’altra banda, l’acció política

local pot orientar-se a la modificació del consum, al desenvolupament d’una

economia de residus i de reciclatge, a la protecció d’espècies i a la programació

d’una agricultura diversificada amb rotació de conreus” (Laudato Si, 180)

w Massa sovint, es pensa que la fam al món és un problema que no ens

afecta i que únicament han d’arreglar-lo els polítics i les institucions. Pen-

seu que això és així? 

w Després de veure la realitat de la fam al món i els vostres hàbits de con-

sum, traieu conclusions tenint en compte l’Evangeli i l’ensenyament de

l’Església.
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CELEBREM I COMPARTIM

En gairebé totes les delegacions de Mans Unides s’organitzen «sopars de la fam»

per sensibilitzar sobre la realitat dels milers de persones que passen fam al món

i solidaritzar-s’hi.

Esbrineu si a la vostra parròquia es fa aquesta activitat. Si és així, uniu-vos a la cele-

bració; si no, podeu organitzar vosaltres un sopar pregària, i convideu la comunitat

parroquial a participar-hi. Un sopar frugal i una aportació econòmica per desti-

nar-la a un projecte de desenvolupament, per exemple, d’agricultura sostenible.

Acabeu amb una pregària:

Senyor de la vida, Déu tot afectuós. Et donem gràcies pels béns

que ens has regalat. Fes-nos sensibles a les necessitats dels nos-

tres germans i dona’ns un cor generós. Que aprenguem a des-

prendre’ns del consumisme, a viure amb austeritat, a tenir cura

de la terra, que és la nostra casa, i a compartir amb qui ho ne-

cessita. Amén

ENS COMPROMETEM 

Els nostres hàbits de consum generen malbaratament i desigualtat. Aquest any,

COMPARTIM experiències personals i comunitàries, en relació al desaprofitament

d’aliments i al reciclatge. Es tracta de canviar la realitat. Petites decisions generen

grans canvis. El pas previ, i el més important, és canviar el nostre cor.

Què podem fer? Gestos senzills, però decisius per acabar amb

la fam al món:

l Consum ecològic (Reduir, Repartir, Reutilitzar, Reciclar).

w Documental: Demain. Presenta iniciatives que reinventen 

l’agricultura, l’economia, l’energia.

w Hort ecològic “Hermana tierra”

http://www.huertohermanatierra.org/

l Consum solidari (comerç just). Compra responsable.

Cuina creativa amb les restes d’altres àpats, bescanvi 

solidari…

l Desaprofitament: vídeo “Doce horas por la tierra”.

Planteja la relació entre consum, medi ambient i desenvolupament 

a Santo Domingo, Lima i Madrid.

(Les dades són una mica antigues, però el missatge és actual).

https://www.youtube.com/watch?v=Mo7vKkkRg_4 

l Reciclatge: a les pàgines web següents hi ha experiències.

w Rejuguete: http://www.santegidiomadrid.org/?p=25      

w Jugando juguetes: http://jugandojuguetes.blogspot.com.es/       



Mans Unides va néixer amb el convenciment

que es pot treballar en aquesta direcció a favor

dels nostres germans més desfavorits. «Un sol

obstacle en la lluita contra la fam seria insalva-

ble: creure la victòria impossible», deia el seu

primer manifest.

L’àpat i el dejuni van plegats als «sopars de la

fam». Es tracta de mostrar la nostra proximitat

amb els milions de persones que al món dejunen

per necessitat no un sol dia, sinó al llarg de tot

l’any.

La campanya d’aquest any, amb el lema «COM-

PARTEIX EL QUE IMPORTA» se centra en:

s Compartir com a comunitat.

s Compartir experiències.

s Compartir amb el Sud.

Compartir és important en tota comunitat que

vulgui ser-ho. Per a nosaltres, com a comunitat

cristiana, aquest és un moment de convivència i

de trobada; també de compartir, des de la dis-

tància geogràfica, però amb la proximitat del

cor, amb els més pobres del món.

PREPARACIÓ DEL SOPAR/DINAR 
(suggeriments) 

w Ambienteu la sala amb el cartell de Campanya.

w Distribuïu les taules de manera que representin

els continents i decoreu-les amb alguna cosa

significativa de cada un: costums, mitjans de

vida, vestimenta, algun aliment.

w Un pa de pagès i un got de vi. Són el símbol de

l’Eucaristia, menjar i beguda espirituals; fem-ne,

també, un símbol d’aquest compartir entre

nosaltres i amb els més humils.

w El millor tresor dels «sopars de la fam» és

un bon ambient. «Solidari», «emotiu», «ale-

gre», «molt agradable», «cordial», «distès»,

«motivador».

Catequesi d’adults

SOPAR/DINAR DE LA FAM

Ens reuneix un somni, un vell somni que han mantingut viu moltíssimes persones
de bé i que no s’ha fet realitat encara, però al qual no podem renunciar: el somni
d’un món en el qual puguin ser superades la pobresa extrema i la fam.

És un ideal d’acord amb l’Evangeli:

«Vaig tenir fam i em vau donar de menjar» 
(Mt 25).

«Si algú que té béns del món veu el seu 
germà necessitat i li tanca les seves 
entranyes, com pot romandre en 
ell l’amor de Déu?» (1 Jn 3,17).
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CONEIXEM
REFLEXIONEM

COMPARTIM
ENS COMPROMETEM

CELEBREM7



DESENVOLUPAMENT DEL SOPAR

l Cant: “Dime cómo ser pan”, de Salomé Arricibita (vegeu-lo a Youtube)

l Presa de consciència de la realitat i reflexió, abans de passar a l’àpat.

w Projecció i comentari del vídeo de Campanya de Mans Unides

Aprofundiu amb la DSI (Doctrina Social de l’Església).

w Presentació de projectes de desenvolupament

El projecte amb què col·laborarem ens permet posar un rostre concret als pobres. 

La Delegació de Mans Unides de la Diòcesi pot facilitar-ne informació.

w Testimoni

Testimonis de persones que coneguin la realitat de la pobresa dels països del Sud.

Compartir experiències, no sols béns, forma part de l’orientació de la Campanya d’aquest any.
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Cites de l’Ensenyament Social de l’Església per aprofundir:

n «Mentre els guanys d’uns pocs creixen exponencialment, els de la majoria es queden,

cada cop, més lluny del benestar d’aquesta minoria feliç.» (Evangelii Gaudium 54)

n «Ens escandalitza el fet de saber que hi ha aliment suficient per a tots i que la fam es deu

a la mala distribució dels béns i de la renda. El problema s’agreuja amb la pràctica gene-

ralitzada del desaprofitament.» (Evangelii Gaudium 191)

l Benedicció de la taula

Si aquest pa de pagès fos el món, una gran 

part de la molla seria a Europa i als Estats 

Units; aquí, allà, seria també on més part del 

pa es desaprofita o es tira. Un terç dels 

nostres aliments acaba a les escombraries.

Senyor, dona’ns un cor obert, per

compartir el nostre pa i el nostre

amor. Ajuda’ns a reconèixer el teu

rostre en els pobres d’aquest món. Amén.

l Compartir els aliments

l Aportació solidària

Mans Unides finança cada any centenars de 

projectes de desenvolupament en més de 

cinquanta països, des de fa gairebé 60 anys. 

Ens sumem a aquesta història de solidaritat. 

La nostra col·laboració és com aquells cinc 

pans i dos peixos de l’Evangeli, que es 

multipliquen quan Jesús pronuncia sobre 

ells la benedicció i els reparteix.

COMPTA I CALCULA per quin nombre estan multiplicats els 5 pans i els 2 peixos…



COMIAT

Els que som aquí volem un món on es respecti la dignitat humana i es promogui el bé comú, 

que no deixi una multitud a la cuneta de la vida.

Volem fer el que es pugui perquè siguem un dia una gran família i perquè la Terra sigui una casa

comuna. Tinguem cura de tots els que habiten en aquesta casa, i en especial, els més pobres.

Tot això volem, tot això somiem. Quan els somnis es comparteixen, poden canviar el món. 

(Es pot llegir el manifest de la campanya de Mans Unides.)

COMPARTEIX EL QUE IMPORTA: EXPERIÈNCIES

Les delegacions de Mans Unides organitzen durant tot l’any, i en especial en les dates de 

llançament de Campanya, nombroses activitats. Una de les més tradicionals és el dinar o 

«sopar de la fam».

«Uneix els diversos grups de la parròquia»

(Delegació de Huelva).

Ens reunim en una “Sopar-vetlla-pregària”. 

Preparem l’oració amb els materials de Mans Unides,

posem el vídeo de la Campanya, expliquem 

el sentit del sopar i prenem una mica de pa amb oli.

Sempre és una experiència gratificant, 

ja que uneix els diversos grups de la parròquia 

en la lluita contra la fam.

«Moment de sensibilització 

i agraïment»

(Delegació d’Astorga).

Es comença amb una oració 

recordant els que no poden 

gaudir d’aliments. 

S’explica com i on 

es destinaran els fons 

recaptats i els projectes 

que tenim a la nostra diòcesi. 

Aquest és un bon moment 

de sensibilització i agraïment. 

El bisbe ens hi acompanya

i dirigeix unes paraules 

animant a col·laborar 

amb la Campanya.

«Tot ho preparen els voluntaris»

(Delegació d’Alacant).

Tot ho preparen els voluntaris, amb aliments 

comuns, com són el pa, l’oli, l’aigua, la sal, 

donat per col·laboradors. Generalment, 

es comença l’acte amb una Eucaristia.

«Se sol tancar amb un petit col·loqui»

(Delegació de Santiago de Compostel·la).

S’anuncia entre els actes de llançament 

de Campanya i als mitjans de comunicació. 

Es fa una reflexió sobre el sentit del dejuni, 

es posa el vídeo de campanya i es presenta 

el projecte d’Operació Enllaç de l’any. 

Es beneeixen els aliments i es comparteixen 

pa i aigua. Se sol tancar amb un petit col·loqui

entre els participants.

«L’ambient és enriquidor»

(Delegació de Tarazona).

Tots els que participen en el sopar 

es reuneixen en una parròquia i mengen 

un tros de pa. S’exposa el projecte de 

Mans Unides per a l’any en curs i es parla 

de la manera de treballar amb la finalitat 

de sensibilitzar sobre la fam al món i 

la situació dels més desfavorits. 

L’ambient que es viu és enriquidor.
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Més materials de formació cristiana a: manosunidas.org/manoscreyentes


