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Mans Unides: què és i què fa?
Mans Unides és l’associació de l’església catòlica a Espanya per a l’ajuda, la promoció i
el desenvolupament dels països més empobrits i que dona vida a les paraules de Jesucrist:
Millor cometes altes “Vaig tenir gana i em vau donar de menjar; vaig tenir set i em vau donar de
beure”. L’any 1959 va llançar la primera Campanya contra la Fam. És, també, una organització no
governamental de desenvolupament,
de voluntaris, catòlica i seglar.
La seva missió és lluitar contra
la pobresa, la fam, la malària...
i treballar per erradicar
les causes estructurals
que les produeixen.
Ho fa mitjançant activitats
d’educació per al
desenvolupament
(xerrades, cursos,
campanyes...)
i a través de projectes
de cooperació al
desenvolupament,
treballant al costat
dels socis locals i
les comunitats a les
quals acompanya.

Què pretén?
v Sensibilitzar la comunitat cristiana i convidar a compartir vida, experiència i béns amb els germans
més necessitats, col·laborant per saciar la gana de pa, de Déu i de cultura. Així, tots junts, farem
realitat el somni de Déu: que tothom tingui una vida digna.
v Oferir, a catequistes i formadors, recursos per a un itinerari formatiu que ajudi al compromís contra
la desigualtat que alimenta la fam, prenent consciència de la responsabilitat que tenim en la perpetuació de les estructures de pecat i de la necessitat de transformar-les per fer real el principi de
dignitat, que ens iguala a tots com a éssers humans, i treballar pel destí universal dels béns.

«El pa que tens al teu rebost pertany al famèlic; l’abric que penja sense fer servir del teu armari
pertany a qui ho necessita; les sabates que s’acabaran fent malbé al teu sabater pertanyen a
qui va descalç; els diners que tu acumules pertanyen als pobres». Basili de Cesarea, homilia
Destruiré els meus graners, s. IV.

«Déu ha destinat la Terra i tot el que hi conté perquè tothom i tots els pobles en facin ús. En conseqüència, els béns creats han d’arribar a tothom de forma equitativa sota l’ègida de la justícia
i amb la companyia de la caritat». Gaudium et Spes 69.
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Més material de formació cristina a: manosunidas.org/sensibilización-parroquias

La desigualtat que alimenta la fam
«Encara estem lluny d’una globalització dels drets humans més bàsics. Per això la política mundial no
pot deixar de col·locar, entre els seus objectius principals i imperiosos, el d’acabar eﬁcaçment amb la
fam». (Papa Francesc, Fratelli Tutti, 189)
A Mans Unides fa més de 63 anys que lluitem contra la fam, la misèria i les causes que les provoquen.
Des de l’inici vam entendre que una de les causes que les alimenten és la desigualtat, no només econòmica, també d’oportunitats per accedir als drets fonamentals que facilitin una vida digna per a totes les
persones. La desigualtat alimenta el drama de la fam en el món.
En aquesta nova campanya, convidem a reconèixer la realitat per transformar-la i prendre dolorosa
consciència d’un món marcat per la desigualtat, a escala global, que pot acabar hipotecant el desenvolupament de tota la humanitat.
La desigualtat s’ha convertit en una mena de virus capaç de
tornar a soscavar els nivells més bàsics de la vida dels més
vulnerables i matar. Avui torna a afectar el dret a la pròpia
vida, a la salut o a l’alimentació. És un virus que encomana
i deixa rere seu l’estela de més països desiguals i més persones afectades. I les desigualtats tenen rostres, considerats,
en ocasions, com a sobrants: migrants, pobles indígenes, la
situació de patiment de les dones, sobretot al sud.

La desigualtat s’ha convertit
en una mena de virus capaç
de tornar a soscavar els nivells
més bàsics de la vida dels
més vulnerables i matar.

Entre les causes de la desigualtat hi ha un model econòmic dominant que especula amb els recursos i
provoca tragèdies humanes: fam, atur, treball esclau, treball infantil...
Diu el papa a Fratelli Tutti 189: «Quan l’especulació ﬁnancera condiciona el preu dels aliments i els tracta
com a una mercaderia qualsevol, milions de persones pateixen i moren de fam. D’altra banda, es rebutgen
tones d’aliments. Això constitueix un veritable escàndol. La fam és criminal, l’alimentació és un dret
inalienable».
Què podem fer per tal que «ningú no es quedi enrere» (Joan XXIII)
davant el desaﬁament de la desigualtat que minva les
condicions de vida de les persones més empobrides?

La desigualtat en la qual viu
la humanitat és evitable.

v Deixar-se interpel·lar per la realitat d’un món desigual.
v Reconèixer que la desigualtat en la qual viu la humanitat és evitable.
v Parlar de la nostra humanitat en termes d’igualtat d’oportunitats, de drets, d’accés a les condicions
d’una vida digna.
v Enfrontar-se amb audàcia i honestedat a l’ambient d’indiferència davant de la desigualtat.
v Comprometre’s pel bé comú, la justícia social, el destí universal dels béns...
v Construir un futur comú amb responsabilitat comuna, escoltant la gent descartada.
v Optar per la sobrietat, per no malbaratar el que és de tota la humanitat i compartir.
«Els pobres no poden esperar. La seva calamitosa situació no ho permet» (Papa Francesc)
És hora de comprometre’s en la construcció d’un món on ningú no es quedi enrere i la fam es
converteixi en un trist record d’un passat marcat per la desigualtat, caminant amb esperança,
com convida el papa a Fratelli Tutti 55: «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 amb esperança».
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Catequesi d’infància
RECONEIXEM (Reconèixer per interpretar)

La Melkam és de Lomma (Etiòpia). Viu amb els seus pares, tres
germans i dues germanes en un lloc molt pobre per la sequera,
que afecta l’agricultura i la ramaderia, activitats que mantenen
la majoria de les famílies de la zona. Més de la meitat de la població passa gana. Mans Unides col·labora en un projecte de
formació en tècniques agrícoles i ramaderes per a responsables
locals i dones.

La Flor María viu al Perú (Amèrica del Sud), en un assentament
humà. Allà la població és molt pobra i no té accés a sanitat ni a
educació. La situació és més greu per als menors amb algun
problema físic. Mans Unides ha donat suport a un projecte que
fa possible el tractament d’infants amb diferents malalties
locomotrius.

Mans Unides

Mans Unides/Chem Puchades

En Suy viu a Battambang (Cambodja). Allà s’inverteix poc en
educació. Les famílies pobres no poden pagar les despeses, tres
quartes parts de l’alumnat de primària no sap llegir ni escriure.
Mans Unides ha col·laborat per crear materials de suport a l’alfabetització a preescolar, primer i segon de primària, per a les
famílies més pobres.

Mans Unides

Tres històries de vida

l Quines desigualtats reﬂecteixen els testimonis?
l Què necessiten els protagonistes de les històries?
l Per què hi ha desigualtat?

INTERPRETEM (Interpretar para triar)
l Llegiu Lluc 19, 1-9
«Arribant a Jericó, passava Jesús per la ciutat. Allà hi havia un home que es deia Zaqueu.
Era cap dels cobradors d’impostos i molt ric. Volia veure com era Jesús, però no aconseguia
veure’l enmig de tanta gent perquè era un home baixet. Aleshores va córrer endavant i
va pujar dalt d’una ﬁguera per veure’l quan passés per davant. Quan va arribar allà,
Jesús alçà els ulls i li va dir: “Zaqueu, baixa de pressa, que avui em quedo a casa teva”.
Ell baixà ràpidament i el va rebre amb alegria. Aleshores tothom va començar a emetre
crítiques: “S’allotjarà a casa d’un pecador”. Però Zaqueu va dir amb determinació al Senyor:
“Senyor, donaré la meitat dels meus béns als pobres, i a qui he exigit alguna cosa injustament li ho restituiré quatre vegades més”. Jesús li va respondre: “Avui ha entrat la salvació
en aquesta casa”.»
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l En temps de Zaqueu hi havia molts pobres i molta gent que
passava gana. També avui, al món, hi ha moltes persones
que no poden accedir a l’educació, a la salut, als aliments;
no se’ls respecten els seus drets; d’això en diem desigualtat.
Jesús vol, com en temps de Zaqueu, venir a casa nostra,
perquè puguem conèixer-lo i canviar.
w Què fa Zaqueu quan es troba amb Jesús?
w Lluita contra la desigualtat? Com?
(Zaqueu realitza dues accions, descobreix-les).

w Allò que fa Mans Unides ajuda a acabar amb
la desigualtat en el món?
Per què?

Mans Unides

w Què es pot fer perquè no hi hagi desigualtats?

TRIEM (Triar per actuar)
l Igual que a Zaqueu, trobar-nos amb Jesús ens dona molta alegria i ens canvia el cor.
Encara que penseu que sou petits, que en Suy, la Melkam i la Flor María són molt lluny i
no podeu ajudar-los, tot el que feu i digueu pot canviar el món.
w Què podeu fer perquè no hi hagi desigualtat?
4 A l’escola.
4 A la família.
4 Amb els amics.
4 Amb les persones que pateixen desigualtat en els països pobres.
w Escriviu o dibuixeu les coses que vol fer cadascú per acabar amb la desigualtat i
com podeu col·laborar amb Mans Unides perquè els infants del món puguin tenir
educació, sanitat, aliment i els mateixos drets que aquí.
w Feu un mural amb les aportacions de tothom. Poseu-les en comú si hi ha més
d’un grup.

CELEBREM I RESEM (Celebrar per agrair)
l Reseu junts.

Que l’amor que Tu ens ensenyes,
a través de Jesús, estigui sempre
en el nostre cor, i que puguem ajudar,
defensar i acompanyar a aquells que
pateixen desigualtats. Que aprenguem
a compartir i a sentir-nos com una sola
família humana.

Mans Unides

Estimat Déu: Tu que ets Pare de totes
les persones i a cadascú de nosaltres
ens estimes com som, ajudeu-nos a
veure els altres amb la teva mateixa
mirada. Que no fem distincions.
Que sapiguem veure’n la bondat.
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Catequesi d’adolescència
RECONEIXEM (Reconèixer per interpretar)
Jo vaig néixer a la República Democràtica de Congo (RDC)

Mans Unides

Néixer nena al Congo no és fàcil. No sempre tenim els mateixos
drets que els nens. Ens encarreguem de la cura de la família i de
la casa; per exemple, hem d’anar a buscar aigua diàriament. Si
no tenim un pou a prop, caminem llargues distàncies ﬁns arribar
al riu o a la font. Els bidons de vint litres són incòmodes de portar.
L’aigua és escassa i de mala qualitat i, de vegades, agafem alguna
malaltia.
Sense aigua no és fàcil tenir cura de la higiene ni conrear el nostre
hort familiar. El que cultivem ens serveix per poder tenir algun
aliment, com a mínim un àpat al dia. Desitjaria poder rentar-me
les mans amb aigua i sabó per no agafar la COVID-19, però no
és possible. L’arribada de les monges a Kanzenze ens ha canviat
la vida.
Abans, 9 de cada 10 nenes no anàvem a l’escola per tenir cura
de la casa i dels germans petits. Ara, els meus pares em donen
permís per assistir a educació primària. M’agrada aprendre a
llegir i a escriure. A casa no tinc lloc per estudiar i em quedo a l’escola. Ens han comprat taules, han moblat
la biblioteca i ﬁns i tot hi han posat algun ordinador. Aquí, un llibre és un article de luxe. Entre tots els
companys col·laborem per mantenir l’escola i també cuinem el menjar. Espero que no em treguin de l’escola
per casar-me o encarregar-me de la família, perquè vull aprendre un oﬁci amb el qual treballar en el
futur.

Jo vaig néixer a Espanya

Mans Unides

He de reconèixer que la meva vida és un tràfec constant.
A les 07:00 esmorzo te verd de l’Índia amb unes torrades
integrals i me’n vaig a l’autobús que em porta a l’institut,
on tinc classes de 08:15 a 14:45. Aquest primer any estic
contenta ja que totes les aules són digitals i els professors
són força bons i hem sabut gestionar prou bé el conﬁnament per fer classes telemàtiques. Crec que soc més
responsable en la gestió del temps: faig els meus deures
i ﬁns i tot puc veure algun capítol de la sèrie a la qual
estic enganxada. Hi ha moltes coses que m’interessen.
M’he apuntat a violí, a anglès, a teatre i jugo a tennis els
dissabtes. A la meva ciutat hi tinc de tot i em sento feliç,
però m’agradaria anar a estudiar a l’estranger per millorar
el meu anglès i conèixer una altra cultura. Alguns em consideren una mica ambiciosa,
però m’encantaria treballar en un laboratori d’investigació clínica.

l Tenim igualtat d’oportunitats?
Sembla ser que no és igual néixer al Congo que néixer a Espanya. Hi ha desigualtats que fan que
no tothom tingui l’oportunitat d’una vida digna.
La loteria de la vida ens fa diferents. Quines diferències veus a cada àmbit?

Educació
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Cultura

Drets

Possibilitats

INTERPRETEM (Interpretar per triar)
A la història de l’Església sempre ha existit una preocupació per la igualtat en el desenvolupament de
totes les persones. Reﬂexionem-hi amb alguns textos que ens poden ajudar.

l Feu cinc grups i repartiu un dels textos següents a cada un.
l A cada equip cal plantejar el següent:
w Després de llegir el text, penseu i escriviu els missatges que transmet sobre la igualtat.
w Comenteu com el missatge del text us interpel·la personalment.
l Compartiu amb tothom tant el text com el que s’ha parlat a cada grup.
l Dialogueu sobre el que heu reﬂexionat.
«Si un germà o una germana estan nus, si els falta l’aliment
quotidià i algú de vosaltres els diu: “camineu en pau,
escalfeu-vos, sadolleu-vos” sense donar-los el que el seu
cos necessita, de què els servirà?». (Sant 2, 15-16).

«Si algú té béns d’aquest món i,
veient el seu germà en necessitat,
li tanca les entranyes, com és
possible que resideixi en ell
l’amor de Déu?». (1 Jn 3, 17).

«Déu ha destinat la Terra i tot el que ella conté
per a ús de tots els homes i de tots els pobles,

«El combat contra la misèria, urgent i necessari,

de manera que els béns creats han d’arribar

és insuﬁcient. Es tracta de construir un món

a tothom de forma justa, segons la regla de

on tothom, sense excepció de raça, religió o

la justícia, inseparable de la caritat».

nacionalitat, pugui viure una vida plenament

(Gaudium et Spes, Concili Vaticà II).

humana». (Pau VI, Populorum progressio).

«Sovint es percep que, de fet, els drets humans no són iguals per a tothom. El respecte
d’aquests drets és condició prèvia per al desenvolupament social i econòmic d’un país.
Quan es respecta la dignitat de l’home i els seus drets són reconeguts i tutelats, ﬂoreix
també la creativitat i l’enginy, i la personalitat humana pot desplegar les seves múltiples

Mans Unideas/Francisco Javier González

iniciatives a favor de el bé comú». (Papa Francesc, Fratelli Tutti 22).

7

TRIEM (Triar per actuar)
l Un repte: La desigualtat ens interpel·la
1. Penseu en una iniciativa per sensibilitzar
i recaptar fons per tal de col·laborar en
un dels projectes de Mans Unides.
Per què no una cursa solidària?

2. Plantegeu als vostres coneguts el repte
de córrer, caminar, anar en bici, el que
Mans Unides

sigui, per conèixer com viuen les
comunitats d’altres països d’Àfrica,
d’Amèrica o d’Àsia i compartir
un petit donatiu.

l Un pòster:
Quines frases t’inspiren més?

EL MEU TOP 3

s La unitat no es basa en la uniformitat
sinó en la unió de la diversitat.

s La terra i els seus recursos no són per a
uns quants. Tots en som administradors i
hem de gaudir-ne per igual.

s Som membres d’un mateix cos, l’Església,
cadascú amb una forma de viure,
de resar, d’actuar...

s Nosaltres formem una gran família. No
som iguals, però sí únics als ulls del
nostre mateix Pare.

s Que tots siguem un. Gent de qualsevol
raça, sexe, religió, llengua...

s Només se’ns demana una cosa: posar

1.

el nostre gra de sorra per canviar el món,
cadascú amb els seus talents, les seves
capacitats, la seva història.

1. Escolliu la frase que us toqui més el cor.

2.

2. Poseu en comú les frases triades i
compartiu-ne les raons per quedar-vos,
ﬁnalment, amb tres.

3. Amb les tres frases seleccionades, elaboreu el
mural del top 3. Podeu posar-hi imatges, lletres

3.

de colors, dibuixos..., el que més us agradi.

4. Poseu un títol al mural.
CREAT PER MANS UNIDES
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5. Col·loqueu-lo en un lloc on el puguin veure
moltes persones.

CELEBREM I PREGUEM (Celebrar per agrair)
l Doneu gràcies a Déu per tot el que ens regala, per la vida, per... (cadascú que hi afegeixi
alguna cosa). I celebreu-ho, cantant i ballant la cançó “Somos” que Pau Donés, alma mater
del grup Jarabe de Palo, va compondre el 2014. https://youtu.be/b3ERlQ5BQG8

l Acabeu resant junts aquesta oració:
Gràcies, PARE, per la fe regalada, pel desig que encens en nosaltres per acabar amb
les desigualtats que ens envolten, per canviar les injustícies d’aquest món.
Volem posar-nos ja en camí i per això et demanem:
Força per ser les teves MANS, actuant amb solidaritat.
Saviesa per ser la teva BOCA, denunciant les desigualtats.
Profunditat per ser els teus ULLS, que descobreixen el teu Fill en els més desfavorits.
Escolta per ser les teves OÏDES, que acullen el crit dels empobrits.
Valentia per ser els teus PEUS, que surten de la nostra zona de confort.

Mans Unides

I concedeix-nos, per sobre de tot, misericòrdia per ser el teu COR, que estima cada
persona de manera particular.
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Catequesi de joventut
RECONEIXEM (Reconèixer per interpretar)
La fam i la pobresa deriven de la pandèmia més dolorosa i més vergonyant a
la qual s’enfronta l’ésser humà, la de la DESIGUALTAT.
l SAPS QUE la desigualtat no només és el desaﬁament principal, sinó també
l’amenaça principal del món?
l SAPS QUE les vint-i-sis persones més riques del món posseeixen tanta riquesa
com la meitat de la població mundial?
l SAPS QUE, a més dels ingressos, els salaris i les riqueses, les oportunitats de
les persones depenen del seu gènere, de la seva família i el seu origen ètnic,
de la seva raça, si tenen o no discapacitat i altres factors?
l SAPS QUE mil tres-cents milions de persones viuen avui en situació de pobresa
multidimensional i el coronavirus podria augmentar aquesta xifra en cinc-cents
milions més? Per a la fam, la pobresa i la desigualtat no existeixen vacunes.

INTERPRETEM (Interpretar per triar)
l Comenteu, poseu en comú i pregunteu-vos: «On és el teu germà?»
w Creus en la feina de cada persona per millorar el món?
w Estàs disposat a donar de tu el millor per aconseguir-ho?
(interès, temps, sentiments, coneixements, etc.).
w Fa falta aigua, aliments, matèries primeres, o més aviat comerç just i voluntat?
l «Com mires?»
w Vegeu el vídeo: «Els rostres de Déu, les cares de Mans Unides». https://bit.ly/2RgwniQ
w Darrere de les xifres s’amaguen rostres d’éssers humans als quals moltes vegades ignorem.
4 Són rostres de gent empobrida
de sobte: víctimes d’acomiadaments,
pobresa laboral (treballadors
precaris pobres).
4 Són rostres de dones tradicionalment
esclavitzades en els diversos sectors
de la nostra economia.

Mans Unides

4 Són rostres de migrants molt
vulnerables que no aconsegueixen
satisfer les seves necessitats
personals més elementals ni poden
ajudar les seves famílies que es
van quedar enrere.

10

w Després de contemplar les persones
amb rostres concrets, pregunteu-vos
si heu de canviar la vostra mirada i
com podeu fer-ho.

l «Tot és segons el dolor amb què es mira»
w Quan no hi ha condicions dignes per viure i poder desenvolupar els talents,
la dignitat de la persona queda ferida.
w «La fam és una tragèdia, una indecència, un crim i un pecat» (José Luis Segòvia)
4 Quins sentiments desperten en tu aquestes aﬁrmacions?
4 La teva indiferència te’n fa còmplice?
l «Mirades des de la fe»
w 2 Cor 8: «La vostra abundància compensarà la seva indigència»
w 1 Jn 3, 18: «Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó de veritat i amb obres»
w «Que ningú no es quedi enrere» (Joan XXIII)
w Abandonem la nostra consciència anestesiada i apostem per la globalització
de la solidaritat. Que cada ésser humà assumeixi les causes de l’altre com a pròpies.
(Papa Francesc)
4 Què expressa el crit del pobre?
4 Com és que aquest crit, que puja ﬁns a la presència de Déu, no aconsegueix
arribar ﬁns a les nostres oïdes i, en canvi, ens deixa indiferents i impassibles?
4 Componeu un rap sobre la desigualtat i trieu-ne un títol.
l «Judici a la desigualtat»
Consulteu-ho a l’enllaç següent: http://bit.ly/juiciodesigualdad
l «Abecedari de la igualtat: atreveix-t’hi i segueix preguntant»
Consulteu-ho a l’enllaç següent: http://bit.ly/abecedarioigualdad

TRIEM (Triar per actuar)
l Coneguda aquesta dolorosa realitat, creus que pots tancar els ulls?
Cal un canvi. La nostra responsabilitat ens compromet a:
w Treballar per la justícia i adquirir un compromís que ens porti a la solidaritat,
la sensibilització i l’actitud de servei.
w Renunciar a part dels nostres drets i aproﬁtar totes les oportunitats que se’ns
ofereixen i que d’altres no tenen (educació, sanitat, oci, alimentació, aigua...).
w Fer un consum responsable, tenint en compte:
4La procedència del producte escollit.
4És necessari o és un caprici?
4És el mateix comprar que consumir?
4La petjada ecològica.
l Opteu per la sobrietat.
w Tu decideixes. Tria què vols i
què pots fer... i FES-HO!

Tenim el repte de generar esperança en un
temps de desesperança. Somiem amb una
única humanitat com a ﬁlls de la mateixa
terra.

Javier Cuadrado

NO PODEM VIURE COM A ILLES!
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CELEBREM I PREGUEM (Celebrar per agrair)
l Presenteu al Senyor el rap que heu compost i canteu-lo.
l Reseu junts l’oració:

Mans Unides

Oh, DÉU, Creador i Pare de tots els homes.
Veiem amb dolor la injustícia i la desigualtat
que pateixen molts dels nostres germans.
Els teus preferits van ser sempre
els pobres i marginats.
No permetis que la indiferència nidiﬁqui en el nostre cor.
Dona’ns força per apropar-nos a ells,
Per lluitar per la seva dignitat i sembrar esperança.
Vessa sobre ells el vostre amor
i sigues un bàlsam per al seu dolor.

PER APROFUNDIR I SABER-NE MÉS
l Vídeo de campanya 2021
«Encomana solidaritat per acabar amb la fam»: https://bit.ly/2QkaYVm
l Clipmetratges: https://bit.ly/3yb43ik
l Vídeo «Sembrant xocolata»: https://bit.ly/3eCJHqj
l Vídeo «Dotze hores per la Terra»: https://bit.ly/3hscjod
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7

Catequesi d’adults

RECONEIXEM (Reconèixer per interpretar)
l Escolteu en aquest vídeo el testimoni de Raquel Reynoso i presteu atenció
a la realitat que relata.
«Les desigualtats que aguditza la pandèmia al Perú»: https://bit.ly/3uSJwgx
w Quines diferències veiem entre la situació de precarietat que ha viscut
(i encara segueix vivint) la societat espanyola amb la realitat de les
comunitats del sud?

Mans Unides

l Llegiu el text i observeu el gràﬁc:
«Les diferències sorgeixen ja abans de néixer, amb la “loteria” que
determina el lloc de naixement d’un infant, i poden ampliar-se al llarg dels
anys. Els infants de famílies pobres poden no tenir accés a l’educació, i es
trobaran en situació desfavorable quan intentin trobar una feina. Aquests
infants tenen també més probabilitats d’obtenir uns ingressos inferiors que
els nascuts en famílies d’ingressos més alts quan accedeixin al mercat
laboral, moment en el qual es veuran penalitzats per l’acumulació de
diverses capes de desavantatge.»
Resultats estimats l’any 2020
(porcentatge)

A l’educació
superior
Infants nascuts
l’any 2000 a països
en desenvolupament
humà molt alt
Infants nascuts
l’any 2000 a països
en desenvolupament
humà baix

No realitzen
estudis
superiors

Morts abans
de complir
els 20 anys

PNUD, Informe sobre desenvolupament humà 2019,6.

w Reﬂexioneu sobre l’eterna disjuntiva que se’ns sol plantejar entre ajudar les persones
pobres d’Espanya o ajudar les que viuen en altres països, ja que els contextos de
desigualtat són completament diferents.
l Feu un moment de silenci (reﬂexió personal).
w Com qüestiona cada persona aquesta realitat?
l Ara és el moment de compartir (posada en comú).
w Expresseu, sense debat, les idees, sentiments i emocions que ha suscitat la reﬂexió.
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Mans Unides

INTERPRETEM (Interpretar per triar)
l Llegiu els textos:
Gn 1, 28-29. «Déu els va beneir i els va dir: “Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la
terra i domineu-la; tingueu sotmesos els peixos de la mar, les aus del cel i tots els animals
que s’arrosseguen per terra”. Déu digué: “Mireu, us dono totes les herbes que engendren
llavor per tota la superfície de la terra i tots els arbres fruiters que engendren llavor: us
serviran d’aliment”.»
Gaudium et Spes 69. «Els goigs i les esperances, les tristeses i les angoixes dels homes del
nostre temps, sobretot dels pobres i de tots els que pateixen, són alhora goigs i esperances,
tristeses i angoixes dels deixebles de Crist. No hi ha res veritablement humà que no trobi
ressò en el seu cor.»
Fratelli Tutti 18. «Parts de la humanitat semblen sacriﬁcables en beneﬁci d’una selecció que
afavoreix un sector humà digne de viure sense límits. En el fons, no es consideren ja les
persones com un valor primari que cal respectar i emparar, especialment si són pobres
o discapacitades, si “encara no són útils”, com els no nascuts, o si “ja no serveixen”, com
la gent gran. Ens hem fet insensibles a qualsevol forma de malbaratament, començant
pel malbaratament dels aliments, que és un dels més vergonyosos.»
l Trieu una frase o paraula que us hagi interpel·lat personalment.
w Mediteu i relacioneu les dades de la realitat amb la paraula de Déu i l’ensenyament
de l’Església. Quines “crides” rebo quan il·lumino la realitat amb el Magisteri?
l Compartiu la vostra meditació en forma d’oració.
w Ens adrecem al Pare en primera persona dient: (Senyor, sento que... Senyor, et demano...).
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TRIEM (Triar per actuar)
l És el moment de respondre al Senyor.

Mans Unides/Marta Goyeneche

Tothom som a la mateixa barca, ens va
dir el papa Francesc. Vam descobrir que
no podem seguir cadascú pel seu compte,
sinó que cal remar junts. Una nova era
de solidaritat ha de posar a tots els éssers
humans en el mateix pla de dignitat i
cadascú ha d’assumir la seva pròpia
responsabilitat i contribuir perquè tothom
pugui prosperar.
w A partir de les “crides” rebudes, presenteu un compromís senzill per ser més
misericordiosos amb qui és més feble, per contribuir a eliminar les desigualtats i
reparar la injustícia en la línia que proposen l’Evangeli i l’Església.

CELEBREM I PREGUEM (Celebrar per agrair)
l Organitzeu una trobada per compartir i pregar.
l Inicieu o acabeu la trobada amb l’oració del Creador de l’encíclica Fratelli Tutti.

Mans Unides/Concha Sáez

«Senyor i Pare de la humanitat,
que vas crear a tots els éssers humans amb la mateixa dignitat,
infon en els nostres cors un esperit fraternal.
Inspira’ns un somni de retrobament, de diàleg, de justícia i de pau.
Impulsa’ns a crear societats més sanes
i un món més digne,
sense fam, sense pobresa, sense violència, sense guerres.
Que el nostre cor s’obri
a tots els pobles i a totes les nacions de la terra,
per reconèixer el bé i la bellesa
que hi vas sembrar,
per estrènyer llaços d’unitat, de projectes comuns,
d’esperances compartides. Amén.»
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900 811 888 - mansunides.org

