
Mans Unides

Moltes gràcies per la teva ajuda com 
a soci col·laborador de Mans Unides 
Diocesana de Terrassa. Si vols pots 
col·labo rar també com a voluntari. 

T’esperem al c/ Duran i Sors 11, 1r 1a / 
08201 Sabadell / Tel. 937 637 106. 

terrassa@mansunides.org 
www.mansunides.org
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Mirar des dels últims
Iniciem una nova campanya. Una nova opor-
tunitat per continuar treballant pels més em-
pobrits. Amb el lema «La nostra indiferència els 
condemna a l’oblit», tornem a posar al centre 
les persones, especialment les més vulnerables, 
per mirar des de la seva realitat, les seves preo-
cupacions i els seus somnis. Només des dels últims 
podrem comprendre un món on la desigualtat,  
la fam i la pobresa fan impossible una vida dig-
na per a milions de persones. 

Deia el papa Francesc en el seu missatge de 
la Jornada Mundial dels Pobres del novembre 
passat: «Tota l’obra de Jesús referma que la po-
bresa no és fruit de la fatalitat, sinó un signe con-
cret de la seva presència entre nosaltres. No el 
trobem quan i on voldríem, sinó que el reconei-
xem en la vida dels pobres, en el seu patiment i in-
digència, en les condicions de vegades inhuma-
nes en què es veuen obligats a viure.»

A Mans Unides volem col·laborar en la transfor- 
mació del nostre món. Aportar-hi creativitat, es-
perança i compromís concret. En la nostra missió  
destaca el suport als qui necessiten la nostra mà  
per deixar de ser invisibles, per no ser condemnats  
a l’oblit. Lluitem contra la cultura de la indiferència.

Sembla que s’està imposant la idea que els 
pobres no sols són responsables de la seva con-
dició, sinó que constitueixen una càrrega intole-
rable. I mentre, el mercat, mancat de sentit huma-
nitari i de responsabilitat social, ignora els principis  
ètics i crea condicions inhumanes per a moltes per- 
sones que ja viuen amb mitjans molt precaris. 

Un estil de vida individualista és còmplice en la  
generació de pobresa i, sovint, descarrega sobre  
els pobres la responsabilitat de la seva condició.  
Però la pobresa no és fruit del destí sinó conse-
qüència de l’egoisme. És decisiu donar vida a pro-
cessos de desenvolupament en què es valorin  
les capacitats de tothom i es fomenti la partici-
pació en comunitat.

Com diu el Papa recordant Primo Mazzolari: 
«Voldria demanar-los que no em preguntin si hi 
ha pobres, qui són i quants són, perquè temo que 
aquestes preguntes representin una distracció o 
el pretext per apartar-se d’una indicació precisa  
de la consciència i del cor. […] Mai he comptat els  
pobres, perquè no es poden comptar: als pobres  
cal abraçar-los, no comptar-los.»

Delegacions catalanes de Mans Unides
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Pots col·laborar amb Mans Unides,  

en aquest compte bancari

BBVA 
ES19-0182-4532-5802-0172-0422 

de la Delegació diocesana de Terrassa

Els donatius donen dret a la deducció fiscal corresponent, 
amb els límits legals establerts. No oblidis identificar-te   

per rebre el corresponent certificat d’Hisenda.

Campanya 2022
A Mans Unides, des dels nostres inicis 
vam entendre que, entre les causes 
de la fam, hi ha la desigualtat que 
caracteritza el nostre món. Una des-
igualtat que impedeix que tots els 
éssers humans, sense cap distinció, 
puguin gaudir dels seus drets fona-
mentals. Una desigualtat que no sols 
és econòmica, sinó que limita les op-
cions i oportunitats de les persones 
per tenir una vida digna. 

Cal transformar les estructures 
que perpetuen aquestes diferències  
i afavorir l’accés i la participació de 
tots en el desenvolupament de la hu- 
manitat com a projecte comú. Sobre- 
tot en aquest moment, en què enfron- 
tem un repte global, la pandè mia de 
la Covid, que ha agreujat les conse-
qüències de la desigualtat. 

Prenem dolorosa consciència de la  
realitat que volem transformar a tra-
vés de la sensibilització de la nostra 
societat i de l’experiència dels nos-
tres projectes de cooperació. Els Ob-
jectius de Desenvolupament Soste-
nible són el marc de la nostra lluita  
per a la igualtat. Convidem totes i tots  
a sumar-se, de manera esperança-
da i solidària, a la construcció d’un 
món on ningú no quedi enrere.

Què és Mans Unides
Mans Unides és una ONG catòlica, de  
voluntaris, que des del 1959 lluita con- 
tra la fam, la misèria i l’explotació que  
ofeguen els països del Tercer Món, on 
milions d’éssers humans ni tan sols  
tenen cobertes les seves necessitats  
bàsiques. 

En aquest temps, l’acció de Mans 
Unides ha permès salvar moltes vides  
i millorar la situació de milions de per- 
sones, a 75 països d’Àsia, Àfrica, Amè- 
rica i Oceania.

Com actua
Al Tercer Món, Mans Unides finança 
projectes de desenvolupament co-
munitari sorgits de la iniciativa de les 
mateixes poblacions locals: creació  
d’hospitals i escoles, construcció d’ha- 

bitatges, producció d’aliments, pro-
tecció del medi ambient, accés a l’ai- 
gua potable, l’energia i altres recur-
sos bàsics, etc.

Els diners arriben directament al seu  
destí sense passar per cap interme- 
diari. 

Mans Unides audita els seus comp- 
tes, supervisa els progressos dels pro- 
jectes i publica cada any una memò-
ria de realitzacions, a fi de donar la 
màxima transparència a la seva ac- 
tuació. 

Aquests documents es poden con- 
sultar a: www.mansunides.org 

Al nostre país, Mans Unides informa 
i sensibilitza la població i les institu-
cions públiques, a fi de contribuir a 
impulsar un esperit col·lectiu de so-
lidaritat, del qual sorgeixin iniciatives 
efectives en la lluita contra la fam i la  
pobresa. 

Com es finança
Per tal d’assolir els seus objectius, 
Mans Unides compta amb la col·la-
boració desinteressada de persones,  
parròquies, comunitats religioses, es-
coles, institucions, mitjans de comu-
nicació, empreses, fundacions, enti-
tats cíviques, grups de joves i altres  
col·lectius.

És la societat civil qui fa possible la  
tasca humanitària de Mans Unides tot  
aportant la major part dels recursos  
de l’entitat (quasi 35 milions d’euros  
el 2020). 

Altres fons provenen d’institucions 
públiques (prop de 7 milions d’euros).

La nostra indiferència  
els condemna a l’oblit

Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 12 i 13 de febrer

63a CAMPANYA DE MANS UNIDES
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Mans Unides

Delegació diocesana  
de Terrassa: projectes 2022

Aquest any volem lluitar per reforçar l’educació de la població dels països en els quals treballem, per tal 
d’assolir la reinserció social, educativa i la independència econòmica, entre d’altres.

Arxiprestats de Granollers, Mollet,  
Montseny i Montbui-Puiggraciós  
(Vallès Oriental)
Formació i integració socioeconòmica de joves de Kisantu II 
(República Democràtica del Congo)

La Diòcesi de Kisantu dis- 
posa d’espais en desús 
on abans de la guerra 
hi havia tallers. El 2020  
van rehabilitar-ne un es- 
pecialitzat en mecàni-
ca i ara es vol ampliar 
aquesta formació po-
sant en marxa un taller 
de fusteria, amb dues 
aules per a formació i 
una sala de pràctiques, 
així com l’equipament  
i la construcció d’un bloc  
sanitari. El seu objectiu és la reinserció social dels joves vulnerables gràcies 
a una formació professional de qualitat de dos anys de durada.

Comarcal Vallès Oriental: c/ Roger de Flor 74 D, (Anníbal, 60), 08401 Granollers -  
t. 938 706 249.

Arxiprestat de Sabadell  
(Vallès Occidental)
Empoderament econòmic i social de dones responsables de 
família de Kibamba (Tanzània)

En els suburbis de Kibam- 
 ba hi ha moltes mares 
solteres joves i dones 
caps de família. Amb 
aquest programa, es 
vol promocionar els 
drets de les dones afa-
vorint la seva indepen-
dència econòmica. Es 
seleccionaran 155 do-
nes, a les quals s’impar-
tiran cursos de forma-
ció en emprenedoria i 
manteniment de petits 
negocis, cria domèstica 

d’ocells de corral i agricultura sostenible. També es proporcionaran petits 
préstecs per a l’emprenedoria d’aquests negocis. 

Comarcal Sabadell: c/ Sant Joan 20, 08202 Sabadell - t. 937 459 430.

Arxiprestat de Terrassa-Rubí  
(Vallès Occidental)
Programa d’educació per a nenes i dones de diverses barriades  
pobres d’Indore (Índia)

Al cinturó industrial d’In-
dore viuen, en condicions  
de pobresa extrema, grups  
marginats que no tenen 
estudis ni esperança de 
millorar la seva qualitat  
de vida. El programa té 
l’objectiu de promoure  
l’educació dels nens d’a- 
questes barriades i vol  
iniciar 10 centres d’edu-
cació no formal, perquè  
els nens d’entre 5 i 15 anys  

puguin accedir posteriorment a l’escola pública, o ser-hi reinserits. També 
inclou la realització d’activitats de conscienciació i capacitació, especial-
ment per a les dones i noies adolescents amb la formació de grups d’auto-
ajuda i activitats de generació d’ingressos.

Comarcal Terrassa: c/ De l’Església 5, 08221 Terrassa - t. 937 836 520.

Arxiprestats de Montcada i Sant Cugat 
(Collserola) 
Millora de l’educació intercultural i la incidència política de  
joves indígenes d’Atalaia do Norte (Brasil)

El projecte tracta d’enfor- 
tir les condicions socials,  
educatives, de seguretat  
alimentària i polítiques 
de joves indígenes que  
viuen i estudien a la ciutat  
d’Atalaia do Norte. La ma- 
joria d’ells, quan marxen 
de les aldees no aconse- 
gueixen inserir-se a la  
ciutat i acaben treballant  
informalment i com a mà  
d’obra barata. Per això, es  
duran a terme accions  
de reforç escolar en el 
context d’emergència per la pandèmia i es realitzaran tallers de formació  
social i política amb aquests joves vinculats a la seva organització indíge-
na UNIVAJA.

Comarcal Cerdanyola: Local parroquial de Sant Martí - Plaça Joan Pau II s/n,  
08290 Cerdanyola del Vallès.
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Campaña 2022
En Manos Unidas entendimos desde 
nuestros inicios que entre las causas 
del hambre está la desigualdad que 
caracteriza nuestro mundo. Una des-
igualdad que impide que todos los 
seres humanos, sin distinción algu-
na, puedan disfrutar de sus derechos 
fundamentales. Una desigualdad  
que no sólo es económica, sino que 
limita las opciones y oportunidades 
de las personas para tener una vida  
digna. 

Hay que transformar las estructu-
ras que perpetúan esas diferencias 
y favorecer el acceso y la participa-
ción de todos en el desarrollo de la 
humanidad como proyecto común. 
Sobre todo en este momento, en que 
nos enfrentamos a un reto global, la 
pandemia del Covid, que ha agrava-
do las consecuencias de la desigual-
dad. 

Nos hacemos conscientes de la 
realidad que queremos transformar  
a través de la sensibilización de nues- 
tra sociedad y de la experiencia de 
nuestros proyectos de cooperación. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
son el marco de nuestra lucha por la  
igualdad. Invitamos a todos a sumar- 
se, de manera esperanzada y solida- 
ria, a la construcción de un mundo 
donde nadie quede atrás.

Qué es Manos Unidas
Manos Unidas es una ONG católica, 
de voluntarios, que desde 1959 lu- 
cha contra el hambre, la miseria y la 
explotación que ahogan a los pue-
blos del Tercer Mundo, donde mi- 
llo nes de seres humanos ni siquiera  
tienen cubiertas sus necesidades bá- 
sicas.

En este tiempo, la acción de Manos  
Unidas ha permitido salvar muchas 

vidas y mejorar la situación de millo-
nes de personas en 75 países de Asia,  
África, América y Oceanía.

Cómo actúa
En el Tercer Mundo, Manos Unidas fi-
nancia proyectos de desarrollo co-
munitario surgidos de la iniciativa de  
las propias poblaciones locales: crea- 
ción de hospitales y escuelas, cons-
trucción de viviendas, protección  
del medio ambiente, producción de 
alimentos, acceso al agua potable,  
la energía y otros recursos básicos, 
etc.

El dinero llega directamente a su 
destino sin pasar por ningún interme- 
diario. Manos Unidas audita sus cuen- 
tas, supervisa los progresos de los 
proyectos y publica cada año una  
memoria de realizaciones a fin de dar  
la máxima transparencia a su actua- 
ción. Estos documentos se pueden 
consultar en: www.manosunidas.org 

En nuestro país, Manos Unidas infor-
ma y sensibiliza a la población y a las 
instituciones públicas a fin de contri- 
buir a impulsar un espíritu colectivo 
de solidaridad, del cual surjan inicia-
tivas efectivas en la lucha contra el 
hambre y la pobreza. 

Cómo se financia
Para conseguir sus objetivos, Manos 
Unidas cuenta con la colaboración 
desinteresada de personas, parro- 
quias, comunidades religiosas, es-
cuelas, instituciones, medios de co-
municación, empresas, fundaciones, 
entidades cívicas, grupos de jóvenes 
y otros colectivos. 

Es la sociedad civil quien hace po-
sible la labor humanitaria de Manos 
Unidas aportando la mayor parte de 
los recursos de la entidad (casi 35 mi- 
llones de euros en 2020). Otros fondos  
provienen de las instituciones públi-
cas (cerca de 7 millones).

Nuestra indiferencia  
los condena al olvido

Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 12 y 13 de febrero
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