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MANS UNIDES
QUI SOM?
QUÈ FEM?
Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya
que es dedica a la cooperació i que dóna vida a les paraules
de Jesucrist: “Vaig tenir fam i em vau donar de menjar; vaig
tenir set i em vau donar de beure”. (Mateu 25)
A Mans Unides volem que s’escolti la veu dels
nostres germans més necessitats en 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, colze amb colze, amb els nostres socis locals i
les comunitats a les quals acompanyen.

QUÈ PRETENEM?
Sensibilitzar la comunitat cristiana i convidar a compartir vida, experiència i béns;
així, junts, farem realitat el somni de Déu: que tots tinguem una vida digna.
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, des del seguiment de Jesús, prenent consciència de la responsabilitat
que tenim en la perpetuació de les estructures de pecat, convidant al compromís
pel canvi per construir un món millor.
Des que, fa seixanta anys, un grup de dones de l’Acció Catòlica, valentes, decidides
i compromeses amb l’Evangeli, “van declarar la guerra a la fam per remeiar la fam
de Pa, la fam de Cultura, la fam de Déu” i es van posar a treballar perquè milions
de germans nostres, menys afortunats, poguessin conquerir els drets fonamentals,
a Mans Unides no hem deixat de lluitar contra la fam.
Aquelles primeres dones ens animaven a creure que: “Un sol obstacle en la lluita
contra la fam seria insuperable: creure la victòria impossible”.
Els ensenyaments de l’Església ens orienten cap a l’acció i el compromís. Així a
la Gaudium et Spes llegim: “Déu ha destinat la terra i tot el que conté per a ús
de tots els homes i pobles” (GS 69).
El “dret al desenvolupament” ha de ser al centre de la lluita contra la fam i
la pobresa.
Sant Ambròs, al segle IV, deia:
“El poble té fam i tu tanques els graners.
Desgraciat qui té facultats per alliberar
tantes vides de la mort i no ho vol”.
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Més materials de formació cristiana a: manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

de treball
per la dignitat
de les persones
El reconeixement i el treball a favor dels drets humans han estat presents en la missió de Mans Unides des del principi. En el seu impuls fundacional, l’organització ja reconeix que la negació dels drets humans
està a la base i és causa de la pobresa i l’exclusió que pateixen centenars de milions de persones al nostre món.
On és el teu germà? (Gènesi 4, 9)
Una de cada nou persones en el món pateix fam i una de cada tres, malnutrició.
Les xifres dibuixen una fotografia de la realitat, però, Mans Unides posa rostres i noms a les dades i, en la seva història de treball per la dignitat humana, sempre s’ha centrat, i segueix fent-ho,
en la lluita contra la fam i pels drets dels més empobrits.
Les dones i els homes de Mans Unides, al costat de creients i no creients, treballem per la defensa,
el respecte i la promoció dels drets humans de cada persona pel simple fet de ser filla de Déu.
Les exigències de justícia i solidaritat ens vinculen a tots els pobles. Els pobres són la nostra opció.
Celebrem aquest any el nostre 60 aniversari, i volem fer-ho posant el focus, de nou, en la defensa
dels drets humans de totes les persones i en la nostra obstinació en què es protegeixin, sobretot,
els de els més vulnerables, perquè puguin viure amb la dignitat de fills i filles de Déu.
Aquest aniversari, situat en el context de la “lluita per la dignitat de les persones”, marca també
la nostra vocació profètica i missionera: treballem per la justícia del Regne, que implica canviar
el cor i les estructures de pecat que neixen en el cor humà.
Defensem que:
l Els béns de la terra ens els ha donat Déu per ser compartits per tots.
l La pobresa i la fam són contràries a la dignitat humana.
Sabem que la nostra opció per la defensa dels drets humans ens exigeix:
l Anunciar i promoure, a través de l’educació per al desenvolupament i dels projectes
de cooperació, la justícia que mereixen pel fet de ser persones.
l Anar a les causes que generen condicions de vida inhumana.
l Denunciar les estructures que creen les injustícies.
Creiem en un món fratern on regnin la justícia i la pau. Sabem que és necessària la col·laboració
de cada persona i, de tota la humanitat, per construir-lo. Acceptem humilment les paraules del
papa Francesc en la Jornada Mundial dels Pobres:
“Beneïdes les mans que s’obren per acollir els pobres i ajudar-los: són mans que porten esperança. Beneïdes les mans que vencen les barreres de la cultura, la religió i la nacionalitat vessant
l’oli del consol en les nafres de la humanitat. Beneïdes les mans que s’obren sense demanar res
a canvi, sense «peròs» ni «condicions»: són mans que fan descendir sobre els germans la benedicció de Déu”.
Volem ser aquestes beneïdes mans i convoquem, a tots quants vulguin,
a unir les seves mans a les nostres per lluitar per la dignitat de les persones.
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Catequesi de nens
CONEIXEM (Conèixer per destriar)

Us presentem tres nous amics. Ens expliquen una miqueta de la seva vida. A Mans Unides volem acompanyar-los en el seu esforç.

María té 13 anys i viu en l’abocador de
Cobán, Guatemala, amb la seva família. Fins que va néixer Comunidad
Esperanza fa 14 anys, ni els nens ni les
nenes que viuen allí, no havien pogut
assistir a l’escola. El seu futur era seguir treballant en les escombraries.
Ara, amb el suport de Mans Unides,
poden rebre educació, alimentació i
suport per desenvolupar-se.

Matondo, (significa “gràcies” en català), viu a Kananga, República Democràtica del Congo. Al seu poble,
l’atenció sanitària a les mares i a la
infància no era bona. Per això, moltes morien. Després d’adquirir material i equipament per al centre sanitari i formar a les mares en la cura
dels seus fills i filles, les famílies han
millorat molt la seva salut.

Nurwisa viu a Zamboanga (Filipines). En aquesta ciutat de Filipines,
a l’altre banda del món, hi ha hagut
una llarga guerra que encara dura
en alguns llocs. Gràcies al treball de
l’organització Zabida i amb la cooperació de Mans Unides, la pau es va
aconseguint: musulmans, cristians, i
persones d’altres religions es troben
i dialoguen.

REFLEXIONEM I COMPRENEM (Destriar per actuar)
1. Llegiu Mt 14, 13-21 (“Doneu-los vosaltres de menjar”) i dialogueu:
Quan els deixebles van veure la situació, van pensar que no podien ni tenien per què
fer res i li van demanar a Jesús que acomiadés a la gent.
l Què els va dir Jesús?
l Què creeu que ens diu ara a nosaltres després d’haver vist la situació de les
persones de les quals hem parlat?
2. Fa força anys, el 1948, un grup de persones de molts països es van reunir i van elaborar un document en el qual explicaven que TOTES LES PERSONES, sense excepció, tenim dret a una sèrie de coses necessàries per tenir una vida bona, per viure
amb dignitat. Aquestes coses es van dir DRETS HUMANS. Tots els governants es
van comprometre al fet que als seus països es complissin aquests drets, però, ja has
vist que, per desgràcia, això no sempre és veritat.
l Saps quins són els DRETS HUMANS?
(En el quadern d’activitats hi ha un joc per conèixer alguns).
A tot arreu hi ha molta gent que lluita perquè es compleixin els seus drets. A Mans Unides portem 60 anys treballant, amb molta força i il·lusió, perquè es faci realitat aquest
somni. Portem 60 anys lluitant per la dignitat dels nostres germans! Recolzant-los perquè puguin gaudir, per exemple, del dret a l’alimentació, a la salut, a l’educació,…
Sovint sentim a dir que nosaltres solos no podem. Pensar així, pot fer que ens rendim
abans de fer res.
l T’ha passat això a tu alguna vegada?

4

Les persones que ho estan passant malament són de la nostra família!
l Què hem de fer per no rendir-nos i lluitar perquè es compleixin els seus drets?
3. Joc – dinàmica: “No hi ha dret!”.
Material necessari: fulls, retoladors gruixuts, paper de diaris o revistes.
Cada parella té un full, escriu en ell una situació en la qual s’incompleixin/vulnerin
els drets humans. (Poden ser generals, per exemple, un poble on no hi ha escola. O
concrets, per exemple, una nena no pot anar a escola perquè ha d’anar a buscar
aigua per a la seva família).
Entre els dos agafen el seu full per les puntes de dalt. Els altres se situen al davant i
van pensant què dret es vulnera en aquesta situació. Quan trobin un, fan boles, i,
després de donar una breu explicació del que pensen, les llancen al crit de NO HI
HA DRET!, fins a llençar el full dels seus companys. Així es van enderrocant totes les
situacions a les quals “no hi ha dret”.
Pistes per a la reflexió: Parlar sobre el que s’ha après amb el joc.
Parar esment al fet que davant d’aquest tipus de situacions contra els drets humans,
no podem callar. Cal ser valents i denunciar.
Una bola, potser no aconsegueix gaire, vàries si. Res del que fem en la lluita pels
drets dels nostres germans no és inútil. La unió de tots els nostres actes aconseguirà
la victòria.
Solament amb les nostres forces no podem, però, tenim a Déu de la nostra part.
Hem d’ajudar-lo a construir un món just i feliç.
ENS COMPROMETEM (Actuar per transformar)
Parlar sobre tot això és molt bo, perquè així anem coneixent el que
passa al nostre món i ens conscienciem. Però, és suficient amb parlar?
NO! Els drets s’aconsegueixen amb fets!
1. Pensar junts quines accions, (senzilles, realitzables per nosaltres
mateixos sense ajuda, en un temps marcat) podríem realitzar
per lluitar per la dignitat de les persones.
2. Després d’escoltar tot, pensar en silenci:
l Què crec que m’està demanant Déu que faci?
l A què em comprometo?
3. Posada en comú. Triem una data per revisar aquests
compromisos i explicar com ens hem sentit, què és el que més ens ha costat,
què va passar després…
CELEBREM (Pregària)
Senyor Jesús, Tu sempre vas fer que qui s’acostava a Tu se sentís millor,
reconeixies la seva dignitat i el tractaves com a germà teu. Els parlaves
amb afecte i respecte, para tu eren iguals!
I ara ho segueixes fent. Som molts els teus amics, els teus germans i sabem quant
ens estimes i ens respectes a cadascun, encara que siguem tan diferents.
Així volem viure nosaltres, ajudant totes les persones a sentir-se dignes i estimades.
Ajuda’ns a ser valents i a tractar sempre bé als altres. Que mai no ens rendim i lluitem junts per un món més just, un món que sigui com Tu ho has somiat.
AMÉN

5

7

Catequesi d’adolescents
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CONEIXEM (Conèixer per destriar)
Mans Unides va néixer fa sis dècades, quan diverses dones que tenien un cor gran, es
van unir perquè no es resignaven al fet que la meitat de la humanitat patís fam. Avui
també nosaltres ens resistim a acceptar que hi hagi persones que no poden viure d’acord a la seva dignitat perquè segueixen patint una deficient nutrició, perquè no estan
escolaritzades, o perquè es veuen desplaçades forçosament de les seves llars... Des
que va néixer Mans Unides, tots els nostres treballs han estat encaminats a promoure
la justícia i la vida digna que mereixen totes les persones. I aquest treball es fa més intens quan es tracta de defensar els drets de les nenes i les dones.
v Sabies que al món hi ha 1.100 milions de nenes? Tanmateix,
l 15 milions de nenes en edat escolar mai no tindran l’oportunitat

d’aprendre a llegir i escriure a l’Escola Primària, en comparació
de 10 milions de nens.
l 39.000 són obligades, cada dia, a contreure matrimoni sense

intervenir la seva voluntat.
l 50.000 nenes moren cada any, per embarassos precoços.

v Sabies que la pobresa, la fam, l’exclusió i la desigualtat, tenen rostre de dona?
l La taxa mundial de mortalitat materna va ser, el 2015, de 216 morts

per cada 100.000 naixements.
l Les dones representen el 51% de les víctimes de tracta d’éssers

humans.
l El nombre de dones que posseeixen terres és inferior al 13%.
(Font: estadística de Nacions Unides)

L’Assemblea de General les Nacions Unides va reconèixer el 1948, 30 Drets Humans,
però a la vista d’aquestes dades, comprovem que queda molt per fer.

REFLEXIONEM I COMPRENEM (Destriar per actuar)
v Dinàmica “sempre, de vegades, mai”. Preparar unes gomes elàstiques de colors. A
cada resposta de les següents preguntes, col·locar a la mà una goma elàstica del color
que correspongui: “sempre”- verd; “de vegades”- groc; “mai”-vermell.
1. Col·labores en les feines de casa?
2. Has deixat d’anar a escola per algun motiu que no sigui malaltia?
3. Estudies tot el que pots?
4. Si veus en l’esbarjo llençar menjar, crides l’atenció a qui ho fa?
5. Si al teu centre veus fer bullying a una persona, informes als professors?
6. Si t’envien un vídeo íntim d’una altra persona, ho elimines?
7. Cedeixes el teu seient quan veus dones embarassades o persones ancianes
o malaltes?
8. Participes en alguna associació que treballi pels altres?
9. Respectes les opinions dels altres, encara que siguin diferents de les teves?
(Resultat: a major nombre de gomes verdes, més preocupació pels Drets Humans)
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v A la vista dels resultats del qüestionari,
l Creus que et preocupen els Drets Humans?
l Què fas per defensar-los? Pots fer una mica més?

v El passatge del Gènesi 1, 26-31 ens ofereix la imatge d’un Déu Pare i Creador.
l Creus que apareix la idea de la igual dignitat d’homes i dones?
“Doblement pobres són les dones que pateixen situacions d’exclusió, maltractament i violència, perquè freqüentment es troben amb menors possibilitats de
defensar els seus drets. No obstant això, també entre elles trobem constantment
els més admirables gestos d’heroisme quotidià en la defensa i la cura de la fragilitat de les seves famílies.” (Evangelii Gaudium, 212)
l A la llum d’aquest text, extreu els drets conculcats. Es reflecteix algun signe
d’esperança?

ENS COMPROMETEM
(Actuar per transformar)

30 Drets
Tots iguals
davant la llei

Dinàmica de grup:
Tots naixem
lliures i iguals

“Les Nacions Desunides”.
Conseqüències de no respectar
els Drets Humans.

v Formeu grups de 3 o 4 persones. Cada

Tots tenim
els drets

Dret a
judici just

Dret a
defensa en
tribunals

Dret a
la vida

Dret la
presumpció
d'innocència

grup serà un país imaginari, poseu-li un nom.

v Fixeu-vos en el quadre dels “30 drets”.
En el vostre país les dones no tindran
alguns dels drets, (trieu els d’un color);
els menors no tindran altres (trieu un
altre color). Les nenes perden ambdós
grups de drets.
l Com, viuran les dones del vostre
país?
l I els nens?
l En quina situació queden les nenes?

v Acabada la reflexió per grups, crear
l’Assemblea de Nacions Desunides. Estarà
formada per un membre de cada país, que
exposarà les condicions en què viu la gent
al seu país en relació als drets humans. Valorar entre tots si aquesta situació correspon
a un món just i quines propostes podeu fer
per millorar la vida de tots.
l I Tu, què pots fer?
Cada grup-nació es compromet
a fer alguna cosa. Podeu fixar-vos
en Mans Unides i en Malala.

Ningú no
serà esclavizat

Ningú no
serà torturat

Llibertat
de moviment

Dret d'asil

No detenció
arbitrària o
bandejament

Llibertat
de pensament,
consciència
i religió

Dret a
la propietat

Dret a
la intimitat

Dret a
la nacionalitat

Dret al
matrimoni

Llibertat
d'expressió

Llibertat
de reunió

Dret a
la democràcia

Dret a
la seguretat
social

Dret al treball

Dret a l'oci

Dret a
un nivell de
vida adequat

Dret a
l'educació

Dret a
la cultura

Dret a
l'ordre social

Dret a
les llibertats
i respecte

No ser
privat
d'aquests drets

Font: http://www.felicidadeneltrabajo.es/
ideas-para-empleados/derechos-humanos-resumen/

Dret a
la personalitat
jurídica
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Altres també es comprometen lluitant pels drets humans

Dia de la nena 2017
“A Mans Unides treballem perquè les nenes no hagin de plorar perquè
les societats les menyspreen i les aparten; ens esforcem perquè no hagin
d’amagar-se fugint de la tracta i perquè no hagin de casar-se i ser mares
abans que nenes. A Mans Unides denunciem que les nenes hagin de treballar en comptes d’estudiar o jugar i que pateixin la violència en conflictes sense fi i que hagin de fugir de les seves llars per culpa de la guerra.”
I recolzem projectes com aquest: “Programa de prevenció i rehabilitació
contra el tràfic de dones, a l’Índia.
http://www.manosunidas.org/noticia/mas-un-millon-euros-y16-proyectos-contra-la-trata-y-el-trafico-personas-ocho-paises

Coneixes a Malala Yousafzai?
Entre 2003 i 2009, Els Talibans que dominaven el territori on vivia Malala, van prohibir que les nenes rebessin
educació, afirmant que la dona havia d’estar relegada a
l’espai domèstic. Malala escrivia a Internet defensant el
dret de tots a rebre educació. “El meu somni és que tots
els nens puguin anar a escola”. Quan es trobava en l’autobús que la portava a l’escola, el 9 d’octubre de 2012,
un milicià talibà va detenir l’autobús i va pujar, amb la intenció d’assassinar Malala. Així que, va disparar la seva
pistola en repetides ocasions contra ella. Malala va salvar la vida miraculosament. Temps després va rebre
el Premi Nobel de la Pau. Ens inspira el seu consell: “si
tens por no pots avançar”.
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CELEBREM (Pregària-reflexió final)
v Escriure en fulls separats alguns dels Drets Humans més coneguts o que es considerin més significatius. Doblegar i barrejar. Cada participant pren un a l’atzar i prepara
una breu acció de gràcies perquè gaudim d’aquest dret i una petició per aquells que
no el poden gaudir.
Per exemple: Dret a la vida. Et dono gràcies per la vida que m’has donat, per tots els
béns que rebo cada dia i et demano per tots aquells que no poden gaudir de la vida
que Tu vas crear per a ells; nens avortats i nens que moren per fam i malalties.

v Introduir la celebració final amb aquesta pregària, resada tots junts. A continuació,
cada persona llegeix la seva pregària final d’acció de gràcies i petició.

Déu, Pare de tots, et donem gràcies
perquè tots els homes, dones i nens,
naixem lliures i iguals en dignitat i drets.
Ajuda’ns a viure en la teva presència com a germans i germanes.
Senyor Jesús, vas arribar entre nosaltres com un més i no et vam acceptar.
És el mateix que ocorre avui:
en molts països, a multitud dels nostres germans i germanes,
se’ls neguen els seus drets humans.
Tu segueixes sent crucificat en ells. Perdona’ns i salva’ns.
(Cristians de Bamenda, Camerun)
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Catequesi de joves
CONEIXEM (Conèixer per destriar)
Sabies que?

s

122 dones d’entre 25 i 34 anys viuen en condicions de pobresa
extrema per cada 100 homes del mateix rang d’edat.

s

103 milions de joves no tenen un nivell mínim d’alfabetització,
més del 60% són dones.

s

El

71% de les víctimes de tràfic d’éssers humans són dones o nenes.

s

303.000 dones van morir el 2015 per causes relacionades amb l’embaràs.
Font: Estadístiques de l’ONU i altres organismes

Sortim al carrer! (Enquesta)
Identificar, entre tots, quins elements de desigualtat, (per exemple, estudis, treballs, salut…) tenim més a prop, (en la família,
parròquia, barri, amics, companys…)
Triar els que semblin més importants, dissenyar una enquesta
i sortir al carrer en grups de dos o tres, per preguntar a la gent
sobre què ocorre en el seu entorn respecte a aquesta realitat.
Completada l’enquesta, posar en comú les respostes i extreure
unes conclusions.
Per saber més:
4 Documentals de Nocem Collado:
“Cartografía de la soledad” https://vimeo.com/132610025 (documental completo)
“La mujer y el agua” https://www.youtube.com/watch?v=V-Fr_PrlRlc (tráiler)
4 El món en femení (Youtube: Vídeo de Campanya Mans Unides 2013)

REFLEXIONEM I COMPRENEM (Destriar per actuar)
1. Llegir i reflexionar en petits grups sobre aquests tres temes:
a) La dona en temps de Jesús
Tota la vida pública estava feta per als homes. La dona era, en temps de Jesús, una
ciutadana de segona categoria.
En el camp religiós, també era marginada. Les dones no podien llegir o parlar en les
sinagogues, però podien asseure’s i escoltar en la secció especial apartada per a
elles.
El més dur era el dret matrimonial. Fins a l’edat de dotze anys i mig una filla no tenia
dret a rebutjar el matrimoni decidit pel seu pare, qui fins i tot podia vendre la seva
filla com a esclava.
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Quan la dona jueva de Jerusalem sortia de casa, havia de portar la cara coberta, si
sortia sense el tocat que vetllava el rostre, ofenia fins a tal punt els bons costums,
que el seu marit tenia el dret, fins i tot el deure, d’acomiadar-la.
Les vídues eren les persones més pobres. Per ser dones, i per estar soles i indefenses,
eren marginades i menyspreades.
b) La pobresa (en totes les seves manifestacions) té rostre de dona.
Actualment, sobretot als països més pobres d’Àfrica, Amèrica Llatina o Àsia, les
dones són les més pobres entre els pobres; porten el pes dels fills i del treball; tenen
menys possibilitats d’estudiar; se’ls hi nega la capacitat de decidir; carreguen amb
l’esclavitud física i sexual; són relegades a la marginació més absoluta.
Jesús és el gran alliberador de la dona, en el seu temps i en el nostre. Ell ens recorda,
amb la seva Paraula i la seva vida, que les dones tenen la mateixa dignitat que els
homes, i que gaudeixen dels mateixos drets.
c) La veu dels Papes
Les primeres testimonis de la resurrecció
“Des del principi de la missió de Crist, la dona demostra cap a ell i cap al seu misteri una
sensibilitat especial. (…) Cal dir també que això troba una confirmació particular en relació amb
el misteri pasqual; no només en el moment de la crucifixió, sinó també el dia de la resurrecció.
Les dones són les primeres a arribar al sepulcre. Són les primeres que ho troben buit. Són les
primeres que senten: «No està aquí, ha ressuscitat com ho havia anunciat» (Mt 28, 6).
(Joan Pau II, “Mulieris Dignitatem”, 16)

“L’aliança de l’home i la dona està cridada a prendre
a les seves mans la batuta de tota la societat. Aquesta
és una invitació a la responsabilitat pel món, en la cultura i
la política, en el treball i en l’economia; i també a l’Església.
No es tracta simplement de la igualtat d’oportunitats o
del reconeixement recíproc. Es tracta, principalment,
de l’acord dels homes i les dones sobre el sentit de
la vida i sobre el camí dels pobles. L’home i la dona no
només estan cridats a parlar-se d’amor, sinó a parlar-se,
amb amor, del que han de fer, perquè la convivència humana
es realitzi a la llum de l’amor de Déu per cada criatura.
Parlar-se i aliar-se, perquè cap d’ells -ni l’home sol, ni la
dona sola- no és capaç d’assumir aquesta responsabilitat”.
(Papa Francesc, Discurs als membres de
la Pontificia Acadèmia per a la Vida, 2017)

2. Reprenem les dades de “sabies que” i de l’enquesta del carrer.
Per a les situacions de desigualtat identificades, buscar en els Evangelis una cita que
reculli l’actitud de Jesús davant situacions de discriminació.
3. Pensar i dialogar:
l Tractes les altres persones com a iguals? Et sents tractada com a igual? Pensa
en algun exemple concret de qualsevol de les dues situacions. Comparteix-lo.
l Alguna actitud personal o del grup hauria de canviar? Què t’impedeix el canvi?
l Quines accions, gestos, pensaments… poden ajudar a generar el canvi?
l Coneixes alguna situació propera on no es tracti igual a nois i a noies?
l Què podeu fer per canviar aquesta situació per una altra més justa?
l Esteu disposats a assumir algun compromís perquè la igualtat entre les
persones vagi fent-se realitat?
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ENS COMPROMETEM (Actuar per transformar)
1. A partir del treball realitzat fins a aquí, pensar una acció/compromís de canvi
per millorar en igualtat; alguna cosa propera, que es pugui fer i revisar en un temps
determinat.
2. Elaborar un Manifest en favor de la igualtat, i que tal si es llegeix en la propera
Eucaristia?, o es penja a la web de Mans Unides?

v Esquema per al manifest:
Nosaltres, el grup de la parròquia………. format per:
(noms dels membres del grup), hem identificat que
(situacions de desigualtat en el nostre entorn o el món)
Jesús ens va ensenyar que (descriure els ensenyaments
de Jesús enfront de les situacions relacionades) i els
Papes ens conviden a (notes dels textos de Sant Joan
Pau II i del Papa Francesc).
Per això ens comprometem a (compromisos personalitzats, concrets, realitzables i avaluables en un temps
determinat),perquè volem canviar (què volem canviar
amb aquests compromisos) amb l’ajuda i intercessió de
l’Esperit Sant.

v Como a signe de compromís llegiu el Manifest en la pròxima Eucaristia.
v A més, si l’envieu a parroquias.epd3@manosunidas.org, el compartirem en la secció
“En parroquias” de la web de Manos Unidas.

CELEBREM (Pregària-reflexió final)
Celebrem els nostres compromisos de canvi i acció.
Podem canviar? És clar que sí: no estem sols!
PREGÀRIA A MARIA, REINA DE LA PAU, PATRONA D’UMOFC
(Unió Mundial de Organitzacions Femenines Catòliques)
Oh Déu bondadós, el teu fill Jesús va venir
a aquest món per fer la teva voluntat i per
deixar-nos la seva pau.
Per la intercessió de
la nostra Beneïda Mare Maria, Reina de la
Pau, concedeix-nos saviesa i humilitat
a fi de fer conèixer aquesta pau al món.
Inspira els nostres pensaments, paraules
i accions per ser testimonis de la teva
presència en els nostres cors.
Que l’Esperit Sant ens satisfaci amb totes les seves
gràcies i benediccions, de manera que puguem
seguir en el camí que condueix a aconseguir
la pau per a tota la humanitat.
Amén.
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7

Catequesi d’adults

lluitant
contra la fam
i la pobresa

CONEIXEM (Conèixer per destriar)
Situació actual de la pobresa al món:

s

Una de cada nou persones al món pateix fam
i una de cada tres, malnutrició.

ss

L’VIH infecta 2 milions de persones l’any.

s

263 milions de nens i joves, xifra equivalent
a la quarta part de la població d’Europa,
no estan escolaritzats*.

s

Com a mitjana, 24 persones per minut es veuen
desplaçades forçosament de les seves llars.

A tot el món moren al dia 18.000 persones
a causa de la contaminació atmosfèrica.

* Institut d’Estadística de l’UNESCO (IEU) 2016.

Posar Video d’1’49’’ “El món en femení” (https://youtu.be/St8XW4FH3yw)
Aquestes mancances bàsiques són comunes entre diversos grups, però les dones i les
nenes segueixen patint discriminació i violència arreu del món, constituint la part més
àmplia del món pobre, exclòs i vulnerable. La igualtat de les persones no és només un
dret fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un desenvolupament humà integral i sostenible.
Fins i tot patint amb més pressió la fam, les pròpies dones han sabut plantar-li cara i
declarar la guerra a la fam i a la desigualtat, com queda demostrat en el Manifest Contra
la Fam elaborat el 1955, per les dones de la UMOFC (Unió Mundial d’Organitzacions
Femenines Catòliques) i que Mans Unides ha fet seu.
Llegir a tres veus (si pot ser, dones i homes) el Manifest Contra la Fam:
(http://www.manosunidas.org/manifiesto-declaramos-guerra-al-hambre)

«Nosaltres, dones del món sencer, cridades per la naturalesa a donar la vida, protegir-la i alimentar-la, no podem acceptar per més temps que les fronteres de la
fam s’inscriguin en el nostre globus amb traços de mort.
Dones catòliques, cridades per Jesucrist per donar testimoni d’un amor universal
i efectiu per la família humana, no podem resignar-nos al fet que la meitat de la
humanitat pateixi fam.
No volem que es donin solucions mandroses i criminals a aquest tràgic problema:
la guerra, la limitació de la natalitat, són solucions falses, solucions ineficaces, solucions de mort.
Sabem i volem que se sàpiga, que existeixen solucions de vida, i que, si la consciència mundial reacciona, dins d’algunes generacions les fronteres de la fam hauran desaparegut. […]
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Certament que la tasca és gegantesca, però les possibilitats tècniques de la nostra època estan a la seva alçada. […]
Però, l’acció, per ser eficaç, ha de ser àmplia i ràpida, i no pot ser-ho sense l’extrem
suport de l’opinió mundial: aquesta la tenim a les nostres mans en gran part. […]
A tots aquests grans mitjans d’informació demanarem que obrin en l’esperit dels homes el camí cap a
una economia de les necessitats, en lloc de la actual
economia del pur guany.
Recolzarem els esforços de les institucions privades
i oficials que insisteixin a resoldre el problema de
manera positiva i conforme als postulats de la consciència humana i cristiana.
Donarem a conèixer els progressos de la ciència,
que, utilitzada amb finalitats pacífiques segons els
objectius del Creador, poden elevar ràpidament el
nivell de vida humana. Intensificarem la nostra ajuda
als serveis de migració. […]
Recordarem als pobles més afavorits el deure que tenen de viure més sòbriament. […]
Un sol obstacle en la lluita contra la fam seria insuperable: creure la victòria
impossible.
Ara bé, totes unides i en connexió amb tots aquells que es consagren a la mateixa
tasca, podem molt més del que creiem. No es necessita més per escometre
l’empresa.

Declarem la guerra a la fam.»

REFLEXIONEM I COMPRENEM (Destriar per actuar)
Les autores del Manifest s’identifiquen com a dones, sense complexos, sense arrogància, cridades a donar vida, a protegir-la i alimentar-la.
Llegiu els textos i respondre a les qüestions plantejades.
On és el teu germà? No ho sé: sóc jo per ventura el guardià del meu germà? Què és
el que has fet? La sang del teu germà clama a mi des de la terra (Gènesi 4,9-12)

“Déu ha destinat la terra i quant ella conté per a ús de tots els homes i pobles”
(Gaudium et Spes, 69)

“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets…”.
(Declaració dels Drets Humans, art. 1)
“La font última dels Drets Humans no es troba en la mera voluntat dels éssers humans, en
la realitat de l’Estat o en els poders públics, sinó en l’home mateix i en Déu, el seu creador”.
(Compendi de la DSI, 153)
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1.- Com relaciones el Manifest amb la Paraula de Déu? La cura és només cosa de dones?
Estem totes les persones, dones i homes, cridades a cuidar del germà? Què entens per
dignitat? Comenta-ho amb el grup.
2.- Podem defensar el dret a l’alimentació des de la moral cristiana i des de l’ètica? A
qui o a quins hem d’apel·lar? Nosaltres estem implicats en l’eradicació de la fam? Com?
Cadascun, personalment, escriu en un post-it alguna acció que es pugui fer per acabar
amb la fam. Després enganxem el post-it en un mural.

ENS COMPROMETEM (Actuar per transformar)
“El dia en què els homes decideixin que no hi hagi més gana sobre la capa de la terra,
no n’hi haurà. Suposa una presa de consciència semblant a la de l’abolició de l’esclavitud. Serà un món nou”.
(Pilar Bellosillo, presidenta d’UMOFC 1961-1974)
“Quan algú roba els vestits a un home, diem que és un lladre. No hem de donar el mateix
nom a qui podent vestir al nu no ho fa? El pa que hi ha al teu rebost pertany al famolenc;
l’abric que penja, sense usar, en el teu guarda-roba pertany a qui ho necessita; les sabates que s’estan espatllant en el teu armari pertanyen al descalç: els diners que tu acumules pertanyen als pobres”.
(San Ambròs de Milà, 340-397)
3.- En què estàs disposat a decréixer perquè uns altres amb més mancances puguin créixer? Concretaho en un compromís que puguis realitzar posant dia
i lloc. Escriu-lo en un post-it.

CELEBREM (Pregària-reflexió final)
Col·loquem a la sala dos murals de paper continu, un
per a la ‘Reflexió creient’ i un altre per a ‘el compromís’.
Enganxem els post-its en el seu lloc corresponent.
Compartim lliurement i concloem la reunió pregant.
En acabar la nostra trobada elevem cap a Tu el pensament, Senyor. Ajuda’ns
a percebre’t present en la nostra vida, a veure’t en els qui estan al nostre costat,
a reconèixer-te en tots els que pateixen.
Acabem de recordar realitats com la fam, els nens sense escola, les persones
desplaçades, les dones discriminades en tants llocs, però també hem portat
a la memòria a altres dones que, fa seixanta anys, lluny de romandre passives
davant els problemes, es van mobilitzar i van engegar iniciatives de conscienciació
social i de desenvolupament. Volem unir-nos a elles i a tants altres que són signes
d’esperança per als més febles i fan més visible el teu rostre misericordiós al món.
Et demanem que encoratgis el nostre compromís i que omplis d’amor i de sentit
les nostres vides perquè, lliures de lligams, les nostres vides s’uneixin a Tu, com
els sarments a la vinya, i a tots els germans, sense oblidar als que pateixen.
Amén
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