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Entrevistem monsenyor Jesús Ruiz 
Molina, burgalès i amb la meitat 

de la seva vida a Àfrica, per  
apropar-nos a la dura realitat de 

la República Centreafricana,  
«un país totalment oblidat,  

sobretot a Espanya». 

La greu crisi que viu Veneçuela  
ha fet que Mans Unides torni a  

treballar al país. Amb la Fundació 
Populorum Progressio i altres  
organitzacions, acompanyem  

les poblacions més vulnerables. 

Et portem el relat d’un membre  
del programa Pueblo de Dios,  

de RTVE, en què ens explica  
les seves vivències en el viatge  

que van fer a Bolívia per conèixer 
els protagonistes dels projectes 
amb el suport de Mans Unides. 

PORTADA:  
Cartell oficial de la Campanya 64 de Mans Unides

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

necessàriament el pensament de Mans Unides.
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Mans Unides és l’ONG de desenvolupament 
de l’Església catòlica que treballa per donar 
suport als pobles del Sud en el seu desenvolu-
pament i en la sensibilització de la població 
espanyola. És també una ONG de voluntaris, 
sense ànim de lucre, catòlica i seglar.

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

En utilitzar paper 100% reciclat en aquest número de la Revista,  
Mans Unides n’ha reduït l’impacte mediambiental aproximadament en:

CO2

12.034 kg  
de residus

24.152 km d’un viatge en  
un cotxe europeu estàndard

2.420 kg de CO2 de gasos 
amb efecte d’hivernacle

382.797 
litres d’aigua

20.008 kg  
de fusta

35.143 kWh  
d’energia

Adaptem la Revista als nous temps
n Utilitzem paper 100 % reciclat.  
n En reduïm les mides per consumir menys paper.    
n Canviem la bossa de plàstic dels enviaments a domicili   
    per una altra de material compostable d’origen orgànic. 
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Iniciem un nou any, una nova Campanya. Volem agrair el compromís de tants milers  
de persones a Espanya que viuen la seva solidaritat a través del nostre treball;  
i el de tants centenars de milers als tres continents on donem suport a projectes  
de cooperació, per mantenir l’esperança i confiar en Mans Unides com a companya  
de camí en el seu desenvolupament.   
 
El treball per la justícia és un projecte comú, que incumbeix a tota la humanitat,  
del qual ningú no pot sentir-se exclòs. I aquest és el moment per fer el pas,  
amb responsabilitat i humilitat, d’unir les nostres mans i col·laborar en la construcció  
d’un món com Déu vol.  
 
És un món on no té cabuda la desigualtat. On totes les persones podem veure respectats  
els nostres drets. Un lloc on els últims són posats en primer lloc, tinguts en compte i acollits  
com a iguals. Només hi ha una humanitat, només  
hi ha una casa comuna i, des de la nostra fe,  
des de la nostra concepció de la realitat,  
des de la missió i valors que ens caracteritzen  
com a institució, no podem ser indiferents  
a l’exclusió, a la fam i a la pobresa que fa indigna 
la vida de tants milions de persones. Perquè si 
volem avançar cap a la fraternitat universal,  
hem de lluitar per posar fi a la desigualtat, la manca d’aliments, la misèria que atempten  
contra la dignitat de tants homes, dones, nens i nenes.  
 
Amb aquesta nova Campanya iniciem un quinquenni en el qual anirem de la mà  
dels objectius de desenvolupament sostenible proposats per la comunitat internacional.  
És un marc que pretén que «tots els éssers humans puguin realitzar el seu potencial amb  
dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable… sense deixar ningú enrere». I ens trobem  
en aquest propòsit. Al llarg dels pròxims cinc anys, anirem relacionant cadascuna de  
les nostres propostes amb els diferents objectius, amb la finalitat d’unir-nos al projecte comú  
de fer d’aquest món un lloc més humà, equitatiu i just per a tothom, promovent  
un desenvolupament sostenible i inclusiu.  
 
Com va dir el papa Francesc en la seva homilia a la missa celebrada el dia de Tots Sants  
en record dels cardenals i bisbes morts: a la pregunta de justos i injustos sobre quan van  
respondre o no a la crida de Déu per fer-se càrrec de la humanitat ferida, en el Judici Final  
narrat per l’evangelista Mateu, «la resposta és només una: el quan és ara. Està a les nostres 
mans, a les nostres obres de misericòrdia: no en les puntualitzacions i en les anàlisis refinades, 
no en les justificacions individuals o socials. A les nostres mans, i nosaltres en som responsables».

El treball per la justícia  
és un projecte comú,  
que incumbeix a tota  
la humanitat i del qual  
ningú no pot sentir-se exclòs.

editorial

La desigualtat és contrària a la fe
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àsia

Lluitar contra la fam  
al desert del Thar

El Rajasthan és una regió tan fascinant com difícil  
per a la vida dels habitants. Les dures condicions  
climàtiques han empès les comunitats a buscar  
noves maneres d’obtenir aigua i tenir cura de la terra  
per millorar l’alimentació de les famílies.

Índia



Situat al nord-oest de l’Índia, l’estat del Rajasthan és conegut com 
la terra històrica dels «rajputs», antics i valerosos guerrers. El desert 
del Thar cobreix gran part d’aquesta exòtica i pintoresca regió on es 
van edificar ciutats màgiques, com Jaisalmer o Jodhpur, que semblen 
tretes dels contes de les mil i una nits.  

Tanmateix, aquesta realitat conviu amb una altra de ben diferent, 
la dels habitants d’aquestes terres inhòspites, que dia a dia lluiten per 
sobreviure en les condicions més adverses, amb precipitacions tan   
erràtiques que la pluja de tot un any pot caure en un sol dia i amb 
temperatures que poden arribar als 47 °C. No hi ha accés a l’aigua en 
superfície, i els recursos hídrics subterranis són massa profunds i       
salobres.  

La principal i majoritària manera de subsistència és l’agricultura, 
seguida de la cria d’animals i les activitats ocasionals en el sector de 
serveis. Les contínues sequeres estan portant a una aguda escassetat 
d’aliments, farratge i aigua potable. Això obliga els petits agri cultors 
a abandonar la seva ocupació tradicional i emigrar a la recerca de 
precaris jornals per a la seva subsistència. Les dones, com ocorre 
massa  vegades, ocupen l’estatus més baix en la societat. Malgrat la 
seva contribució al benestar de les seves famílies i de la comunitat, 
estan marginades en la presa de decisions a tots els nivells.  

 
Accedir a l’aigua i millorar la producció  

Davant aquesta situació, DISHA –els serveis socials de la Diòcesi 
d’Ajmer– va iniciar fa dos anys un projecte en 15 poblets de Barmer, 
la zona més àrida del desert del Thar, l’objectiu del qual és incremen-
tar la seguretat alimentària d’aquestes comunitats. Treballen en tres 
eixos principals: augmentar la disponibilitat d’aigua per beure i regar 
fins i tot en períodes d’escassetat, a través de la construcció de siste-
mes de recollida d’aigua de pluja; augmentar la producció agrícola i 
ramadera mitjançant la capacitació tècnica i la millora de la cria de 
bestiar, i diversificar els ingressos desenvolupant alternatives als re-
cursos habituals, a través de l’artesania local de les dones. A més, com 
a eix transversal, s’està reforçant l’organització comunitària, amb 
grups de dones que representen el seu poble i aborden els problemes 
de desenvolupament.  

Gràcies a aquesta iniciativa, les famílies estan obtenint més ingressos 
i, amb vista al llarg termini, estan posant els fonaments per a una 
transformació social i econòmica. Com ens explica la Deva, una de les 
participants en el projecte, les estructures de recol·lecció d’aigua estan 
canviat la seva vida; ja no ha de caminar llargues distàn cies a la recerca 
d’aigua i podrà accedir-hi en els mesos d’escassetat. En el cas de la Geeta, 
està aconseguint millors collites a partir dels canvis que ha fet en la gestió 
de la terra. A més, està pro duint millor farratge per al seu bestiar, la 
qual cosa, al seu torn, li permet produir més llet per alimentar els fills.  

En total, més de 5.000 dones s’estan beneficiant d’algun dels   
components del programa. I en escoltar les seves històries, les seves 
in quietuds i els seus èxits, veiem clar que el projecte està recollint els 
seus fruits i que, en cada sembra, la Deva, la Geeta i tantes altres 
dones estan plantant també les llavors del canvi, i l’esperança d’un 
futur millor l
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Text d’ANA CÁRCAMO.  
Departament de Projectes d’Àsia.
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Un futur lluny de l’abús

Un dels principals problemes als quals fa front  
Benín és l’elevada taxa de menors d’edat  
treballadors, esclavitzats o víctimes de tràfic infantil. 
Mans Unides i els Salesians treballen plegats per  
ajudar aquests nens i nenes.

àfrica

Benín

6



77

Sembla impensable que, en els nostres dies, a només sis hores 
de vol des de París, ens trobem una realitat tan esquinçadora com 
la que a Benín viuen milers de persones menors d’edat.  

Els mercats són tradicionalment punts de venda de tota mena 
d’aliments, animals, roba... Però, per molt increïble que sembli, als 
mercats de Benín es poden trobar nens i nenes en venda per unes 
desenes d’euros.  

En els nostres viatges de projectes amb Mans Unides, i acom-
panyats per un equip de Salesians amb el qual col·laborem a Benín, 
hem pogut recórrer el mercat de Kandi i hem estat testimonis directes 
de com nens i nenes eren venuts i comprats amb la més absoluta 
impunitat i amb una total absència de forces poli cials que aturessin 
aquella situació.  

Però sempre és possible fer alguna cosa i no perdre l’esperança, 
i exemple d’això és el compromís dels Salesians amb la vida d’aquests 
nens i nenes. Aquesta congregació fa anys que treballa a Benín, com 
en molts altres països del món, per pal·liar l’explotació i tràfic infantil. 
El seu principal focus d’acció són els mercats, com els de Kandi i    
Cotonou, que recorren per localitzar tots els nens i joves que hi       
deambulen, treballen, es prostitueixen, delinqueixen o són venuts. 
Després de ser detectats, els acompanyen a un lloc adequat on l’equip 
pot xerrar amb ells, conèixer la realitat de cadascun i ajudar-los de 
la millor manera possible.  

 
Acolliment, cures i «escoles accelerades»  

L’objectiu final d’aquestes intervencions fetes pels Salesia ns i amb 
el suport de Mans Unides és la reinserció d’aquests menors en les 
seves famílies d’origen. Es tracta d’un procés llarg i no exempt de  
dificultats, que passa per la identificació d’aquests nens i nenes  
abusats o venuts, el seu acolliment, orientació i cura als centres     
Don Bosco del país. Allà els incorporen a la formació escolar o      
pro fessional en «escoles accelerades», on obtenen una titulació de 
primària en només tres anys, o aprenen un ofici als seus tallers de 
fusteria, mecànica, electricitat...  

Encara que tots els esforços poden semblar insuficients mentre 
continuïn havent-hi menors d’edat explotats o abusats, la veritat és 
que el projecte que els Salesians duen a terme a Kandi està acon-
seguint magnífics resultats en la lluita contra el tràfic i l’es clavitud 
infantil.  

El Centre d’Acolliment de Kandi és un oasi per a aquests nens i 
nenes que hi troben protecció, cures i ajuda. Particular ment, em va 
cridar l’atenció una nena que, després de ser rescatada del control 
d’un patró explotador i abusador, no havia estat capaç d’articular 
ni una paraula des de la seva arribada. Tal com ens comentaven els 
Salesians, els seus traumes són difícils d’oblidar, però sí que es pot 
mitigar el dolor i oferir oportunitats de vida a aquests nens i nenes 
desesperançats i atemorits.  

Mans Unides dona suport a molts projectes a Benín que milloren 
les condicions de vida de les comunitats més vulnerables, però aquests 
programes de protecció, acolliment i formació de menors abusats i 
explotats tenen, possiblement, una especial i vital importància l
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Text de MARTA GOYENECHE.  
Departament de Projectes d’Àfrica.
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«M’agradaria que tots els refugiats  
  fossin acollits com els ucraïnesos»

Entrevista de MARTA CARREÑO.  
Departament de Comunicació.

Monsenyor, quines diferències troba entre Bangassou, on va 
estar-s’hi quatre anys, i la seva actual destinació a Mbaiki?  
Bangassou és una zona molt extensa però poc poblada que 
està encara en mans de grups armats molt violents. Mbaiki és 
una zona pràcticament de selva, a la conca del Congo, i té un 
7 % de població pigmea, que és amb la qual treballem. Potser 
aquesta és una de les grans diferències.  

Tot el país està sumit en una violència armada que dura ja 
més de 10 anys. La meva zona encara està tranquil·la, mentre 
que a Bangassou hi ha parròquies que estan en mans de la 
guerrilla. Com a Conferència Episcopal i com a Església estem 
intentant crear una cultura de la pau per canviar la situació.  
 
Sempre s’ha dit que l’educació és una de les princi pals vies 
per aconseguir la pau… Com és l’accés a l’educació a la      
República Centreafricana?  
Al país, moltes de les escoles fa nou o deu anys que estan   
tancades. Hi ha xavals que mai han anat a escola. En aquest 

sentit, l’Església catòlica està fent una gran feina, hem insistit 
molt en l’educació i la cultura… És una petita gota d’aigua al 
mar –jo crec que no arribarem ni al set per cent de la població 
infantil–, però és una manera de donar esperança a aquest 
poble amb les escoles catòliques.  

A la diòcesi tenim dos instituts: el dels professors de les 
guarderies, on cada dos anys formem 20 docents; i un projecte 
preciós que és l’escola de magisteri perquè els joves que no 
tenen accés a la universitat puguin formar-se en educació.  
 
I l’accés de les dones a l’educació?  
A Àfrica, a les escoles catòliques sol haver-hi un 50 o 60 % de 
noies, però només un terç acaba primària. A secundària n’hi 
ha un 20 %, però no acaba ni el 3 %. El motiu és que les reque-
reixen aviat per a les feines domèstiques i perquè es queden 
embarassades als 15 o 16 anys. Amb aquesta idea hem creat 
l’internat de Santa Mónica, on enguany tenim 134 noies, però 
volem acollir-ne 200, perquè en uns anys puguem tenir 300 
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entrevista

Jesús Ruiz Molina, bisbe a Mbaiki,  
República Centreafricana

Burgalès de naixement i ciutadà del món per vocació, monsenyor Jesús Ruiz Molina,  
de 63 anys, ha viscut la meitat de la seva vida a Àfrica: primer, al Txad i, des de fa quinze 
anys, a la República Centreafricana, on avui desenvolupa la seva missió. Després de ser  
nomenat bisbe auxiliar de la diòcesi de Bangassou el 2017, des de fa dos anys és bisbe  
de Mbaiki, al sud-oest de Bangui, la capital del país. En aquest lloc exerceix la seva tasca 
amb un objectiu: «reconstruir el cor de la gent» en un país ferit per la guerra.



noies formades a la zona. Amb l’inter nat s’evita que vagin al 
carrer i es quedin embarassades. És un projecte que ens està 
entusiasmant i que veiem que serà capaç de transformar la 
realitat.  
 
Malgrat els seixanta-dos anys d’independència del país, s’hi 
han vist pocs avenços. Quin serà el futur de la Repú blica 
Centreafricana?  
La República Centreafricana és un dels països més rics d’Àfrica. 
Tenim diamants, urani, or, boscos, rius immensos… i, tanmateix, 
continuem sent el segon país més pobre del món. Ens hem 
convertit en el camp on venen tots els països estrangers a 
aprofitar-se’n.  

Després de la guerra civil, teníem 14 grups armats, però 
l’arribada de l’Exèrcit rus, dels mercenaris que estan lluitant 
a Síria i a Ucraïna, va fer fora aquests grups que estan de   
saltamarges als boscos. El nostre Govern és titella de Rússia. 
Abans ho era de França.  

El problema d’aquests països és que no podem aconseguir 
una independència social quan no hi ha una independència 
econòmica. I depenem de l’ajuda mundial. El futur és molt 
fosc. Per això a l’Església intentem generar petits gèrmens 
d’esperança, a través de l’educació, de la sanitat, de la joventut, 
d’una certa crítica…  

No hi ha gaire futur per als joves perquè no hi ha indústria, 
no hi ha universitat… és frustrant. És per això que hem obert 

l’escola de magisteri i el cardenal a Bangui ha obert l’escola 
d’infermeres… Petites llums enmig de tanta foscor. Però treba-
llem amb l’esperança que el Senyor es troba enmig de nosaltres. 
És molt dramàtic veure el sofriment del poble, però creiem 
que la vida és més forta que la mort i aquí hi ha la nostra batalla, 
la nostra lluita quotidiana i l’esperança d’aquest poble.  
 
Quin missatge transmetria per cridar a la solidaritat amb la 
República Centreafricana?  
La República Centreafricana és un país totalment oblidat, so-
bretot aquí a Espanya. El missatge que transmetria és que és 
possible fer un altre món diferent si cadascun de nosaltres hi 
donem un cop de mà, amb petites accions de desenvolupa-
ment. I el que dic sempre és que l’important és estimar la gent 
tal com és, no com ens agradaria que fos.  

Amb gran tristesa segueixo els esdeveniments de la tanca 
de Melilla, una cosa inhumana… I m’agradaria que tots els  
refugiats fossin acollits com els refugiats ucraïnesos. Que als 
nostres germans negres se’ls aculli com persones que busquen 
una vida més digna. Crec que la mirada que tinguem cap a 
«l’altre», cap a l’africà, pot ajudar-lo.  

Aquest poble ens ho ha donat tot. Ens han obert les portes 
de bat a bat. I hem de canviar la mirada sobre aquests africans 
que arriben fugint d’una «no vida» buscant una mica de vida, 
i dir: aquest home o aquesta dona és una persona que, amb 
el meu amor i el meu afecte, pot continuar endavant l 

9

Fo
to

s:
 C

om
bo

ni
an

s

Pots veure l’entrevista completa a: bit.ly/MonseñorRuiz 



Mans Unides  
amb Veneçuela

amèrica

La greu crisi que viu Veneçuela ha fet  
que Mans Unides torni a treballar al país.  
Amb la Fundació Populorum Progressio i  
altres organitzacions, s’acompanya algun  
dels col·lectius més vulnerables.

10

En col·laboració amb la  
Fundació Populorum Progressio



Mans Unides està present en gairebé tots els països de Llatinoamèrica, excepte 
aquells amb més rendes i alt índex de desenvolupament humà. És el cas, per exemple, 
d’Argentina, Xile, Uruguai o Panamà, i també de Veneçuela.  

Tanmateix, l’impacte de la crisi política i social que pateix Veneçuela va em pobrir 
seriosament el país i vam començar a rebre múltiples sol·licituds de tornar a fer 
costat al poble veneçolà, la qual cosa fem des de 2019 per dues vies: ajudant migrants 
veneçolans en tercers països i, de la mà de la Fundació Populorum Progressio 
(FPP), fent costat directament a persones que conti nuen al país.  

L’acompanyament a migrants veneçolans el vam abordar en el número anterior 
d’aquesta revista, i ara volem aturar-nos en l’ajuda directa que duem a terme a 
través de l’FPP.  

 
Solidaritat amb les famílies pageses empobrides  

La Fundació, que el 2022 va complir 30 anys, depèn del Dicasteri per al Servei 
del Desenvolupament Humà Integral i la va crear el papa Sant Joan Pau II el 1992 
amb la finalitat d’ajudar econòmicament a la promoció integral de les comunitats 
més pobres d’Amèrica Llatina, com a mostra de la solidaritat de l’Església amb els 
pobles més abandonats i desprotegits, tant pagesos com indígenes i afroamericans. 
A més de Mans Unides, els seus finançadors són, principalment, la Conferència 
Episcopal Italiana i Cross Catholic Outreach.  

L’FPP dona suport a projectes de desenvolupament amb un màxim de 25.000 
dòlars cadascun; iniciatives que presenten directament els bisbes de les diferents 
diòcesis llatinoamericanes. Cada any, Mans Unides selecciona diversos projectes 
a Veneçuela. Així, en els tres últims anys, s’han dut a terme nou projectes i, de cara 
al 2023, ja se n’han seleccionat uns altres quatre. Aquestes intervencions, l’import 
total de les quals arriba als 236.000 euros, estan destinades principalment al sector 
d’«Alimentació i mitjans de vida», si bé n’hi ha algun de «Salut» i «Educació».  

Entre aquests projectes, mereixen especial atenció els destinats a comunitats 
indígenes desateses i discriminades. És el cas, per exemple, de l’ètnia wayuu, que 
habita a la Guajira –una zona transfronterera entre Veneçuela i Colòmbia– i la  
població de la qual es veu afectada en un 77 % per la desnutrició. Al costat 
d’organitza cions locals tractem que es reconeguin els seus drets bàsics i propiciem 
l’economia solidària mitjançant la creació d’unitats productives agràries i fonts de 
treball.  

L’any passat, una comissió formada per representants de l’FPP, del Consell  
Episcopal Llatinoamericà (CELAM) i de les entitats finançadores –entre aquestes, 
Mans Unides– va ser rebuda en audiència privada pel papa Francesc, que va lloar 
el treball dut a terme en aquests anys i ens va animar a continuar treballant com 
a Església samaritana que és al costat de les poblacions més empobrides. Dins 
d’aquest prec ens va recordar la importància de fer realitat els quatre somnis de 
l’exhortació Estimada Amazònia: el somni social, el cultural, l’ecològic i l’eclesial l
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Text de JUAN DE AMUNÁTEGUI.  
Departament de Projectes d’Amèrica. 
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En la seva visita a Mans Unides el 2022, monsenyor José Manuel Romero, bisbe 
de la diòcesi de Tigre (Veneçuela), ens va parlar, entre altres temes, de la crisi que 
pateix el país i del seu impacte en l’alimentació, l’atenció mèdica i l’educació.
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Aquí pots veure l’entrevista a monsenyor José Manuel Romero: bit.ly/RomeroYT 
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El Poder de Bolívia

companys de viatge

Text de FEDERICO MARÍA CARDELÚS.  
Redactor de Pueblo de Dios (RTVE).
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Quan vaig començar a viatjar a Sud-amèrica per fer re por-
tatges i documentals, en algun moment del rodatge –a Mèxic, 
la República Dominicana, el Brasil, o Guatemala–, tara l·larejava 
mentalment Sobreviviendo, cançó del compositor Víctor Heredia 
convertida en himne en tot Amèrica Llatina. Era un tipus de 
costum, mania o resposta inconscient al que habitualment 
veia cada vegada que engegàvem la càmera en aquells llocs: 
situacions d’extrema necessitat, injustícies socials i mals de 
tota mena.  

A mitjan juny de l’any passat, com a redactor de Pueblo de 
Dios vaig tenir l’oportunitat d’acompanyar un equip de Mans 
Unides per reflectir el treball i cooperació de l’ONG espanyola 
amb els seus diversos socis locals a Bolívia. Per què havia de 
ser aquell viatge una excepció a la meva «taral·la terapèutica» 
d’altres ocasions?  

En aterrar a la preciosa ciutat blanca de Sucre, la nostra 
primera parada, va arribar el primer «revés» i sorpresa en 
descobrir una realitat diferent a la que fins aleshores havia 
trobat al continent americà. La fermesa, capacitat i determinació 
de les Juanas, treballadores del centre Juana Azurduy, va brillar 
des del primer instant. «El Poder de les Juanas», vaig escriure 
en les meves notes el segon dia d’enregistrament. 

No és casualitat que aquesta ONG sucrenya, amb la qual 
col·la bora de manera activa Mans Unides des de fa anys, sigui 
l’«assot» dels qui pretenen abusar i escurçar els drets de la  
població més vulnerable. En un país on 7 de cada 10 dones 
reconeixen haver sofert algun tipus d’agressió, les Juanas 
emergeixen amb la força de qui sap que està fent el correcte, 
i de la manera més eficaç.  

La seva atenció integral a qui ho necessita enlluerna. La 
seva emissora pròpia, Radio Encuentro, on participen joves amb 
formació i talent posant damunt de la taula assumptes com 
l’homofòbia, la violència masclista o la necessitat d’empo derar 
la dona en una societat patriarcal, simplement sorprèn i el 
deixa a un sense paraules. «Alguna cosa està canviant», «aquí 
es veu l’excel·lència i el desenvolupament real», comentàvem 
entre l’equip de Televisió Espanyola (TVE).  

En el nostre camí cap a La Paz, vam fer parada i fonda en 
una de les ciutats més altes del món. Als afores de Potosí, a 
gairebé 4.000 metres, ens esperava la llar acollidora de les 
germanes del Nen Jesús, on ens van atendre amb afecte sincer 
per combatre el cansament del viatge i el fred. Va haver-n’hi 
prou amb una sessió d’enregistrament amb les tres religioses 
per adonar-se que, allà on sembla que acaba el món, també 

Després de la suspensió dels viatges que va provocar la pandèmia de la COVID-19,  
l’any passat vam tornar a organitzar viatges amb el programa de RTVE Pueblo de Dios;  
companys de viatge de Mans Unides des de fa ja més de 25 anys.

Viatge del programa  
«Pueblo de Dios»  
amb Mans Unides



hi ha necessitat, però s’hi obre pas un futur espe rançador per 
a les comunitats que viuen als afores de la ciutat minera.  

L’aliança entre les germanes, Mans Unides i la Fundació 
ACLO-Potosí, treballant pels col·lectius pagesos i in dígenes de 
la regió des de fa més de 50 anys, genera al visitant una sensació 
que el treball fet repercuteix de manera directa en el mode 
de vida dels seus habitants.  

El llarg trajecte entre Potosí i La Paz (10 hores en furgo neta) 
va donar temps per reposar el vist fins al moment i afrontar 
el tram final. I jo, mentalment, continuava sense taral·larejar. 
Com a Historia de dos ciudades, El Alto i La Paz conviuen i 
convergeixen en realitats que es toquen i unes altres on tan sols 
es miren. Una primera panoràmica ens apropa a l’urbs que 
respira a 3.600 metres d’altura: La Paz és vibrant, bulliciosa, 
desenvolupada…  

El Alto és caòtic, jove i inconformista. Un esperit con -
testatari que creix a la ciutat perifèrica i migrant que exigeix 
avui, amb la incansable ajuda de Mans Unides i els seus socis 
locals, arribar al cim d’una terra més equitativa i sostenible. 
Per a l’ONG, l’agricultura familiar a Bolívia compleix un paper 
crucial per aconseguir la seguretat alimentària amb sobirania, 
enfortint l’economia local i reduint la pobresa, especialment 
greu en les zones perifèriques d’El Alto. Allà, la fundació       

Prodiasur està present a les llars amb menys recursos i treballa 
amb el suport de l’organització espanyola.  

Una vegada més, la realitat va millorar les meves expec-
tatives. Els horts ecològics i sostenibles de la família Cruz i 
d’Estefanía García simbolitzaven la metàfora perfecta del 
desenvolupament i l’esperança enmig de l’erm. I després, tocava 
la tornada.  

Per primera vegada no vaig taral·larejar Sobreviviendo 
d’Heredia. Aquesta vegada vaig escoltar en el vol de tornada 
la cançó del compositor argentí Gustavo Santaolalla i el seu 
Seguir, perquè és preci sament el que estan fent les Juanas, 
Mans Unides, la Fundació ACLO Potosí, les germanes del Nen 
Jesús i Pro diasur. Continuar en el camí per la igualtat dels 
drets, continuar obrint una porta al desenvolupament dels 
col·lectius més vulnerables i oblidats. Continuar creient, al 
capdavall, que el món pot ser més just l 
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Celia Mamani, de 38 anys d’edat, resideix a la comunitat 
del Palomar, situada prop de la capital boliviana, a gairebé 
3.000 metres d’altitud. Aquí viu amb el seu marit Macario i els 
6 fills, amb edats compreses entre els 8 mesos i els 15 anys.  

Encara que tots els fills en edat escolar van diàriament al 
centre educatiu, tots ells col·laboren amb el treball dels      
progenitors. Ja a prop de finalitzar la seva educació bàsica, i 
malgrat el temps que dedica al treball familiar, el gran somni 
del fill gran és ser metge o infermer.  

En el passat, la Celia va travessar moments molt durs. Va 
ser víctima de violència de gènere a les mans de la seva     
parella i, a causa del dolor i la vergonya que li produïa la       
situació, va arribar a perdre l’entusiasme que sempre l’havia 
caracteritzat i va deixar de fer moltes de les coses de les quals 
era plenament capaç.  

«En els pitjors moments, en els quals el salari que m’oferien 
a Bolívia era insuficient per mantenir la meva família, vaig 
haver d’emigrar de manera ocasional a l’Argentina per acon-
seguir els diners necessaris per tirar endavant», explica una 
emocio nada Celia.  

La Celia va començar a treballar la terra familiar gràcies 
a la for mació que ACLO –organització sòcia de Mans Unides 
a Bolívia– li va proporcionar sobre comptabilitat i tècniques 
de conreu (adobs, fertilitzants, cura de la terra i les llavors, 
etc.). A més, li van facilitar tubs per a reg, llavors, hivernacles 
i mantes tèrmiques, entre altres productes bàsics, els quals 
van ser molt útils per no començar de zero en aquesta nova 
aventura a la qual s’enfrontaven. 

«Avui dia, gràcies al meu esforç i al suport rebut per part 
d’ACLO, la meva vida ha canviat i treballo a la terra que vaig 
heretar dels pares, ampliada i millorada amb el suport de tots 
els membres de la família», relata la Celia.  

«Gràcies a aquests coneixements, la meva família i jo  
conreem actualment julivert, enciams, tomàquets, bròcoli, 
bledes i col llombarda, tot de manera orgànica. Una vegada 
a la setmana anem al mercat a vendre els nostres productes, 
que tenen gran èxit entre els veïns i les vendes estan ajudant 
la nostra família a tenir uns ingressos més estables», explica 
la Celia amb orgull, i afegeix que això els ha ajudat a reduir 
l’angoixa amb què afrontaven el dia a dia.  

Ara, la Celia és el cap de família i disposa de l’auto nomia 
econòmica que tant necessitava. A més, sap bé quins són els 
seus drets davant qualsevol forma d’abús i no dubta a verba-
litzar-los i defensar-los. Gràcies al suport d’ACLO i altres 
dones, va aconseguir tirar endavant i ara és una líder i un    
exemple a seguir per totes les dones de la regió l

«La nostra vida ha fet  
  un tomb de 180 graus»
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Text d’HUGO PÉREZ.  
Departament de Comunicació. 
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220INFORME  
A FONS

En aquest Informe continuem aprofundint en l’anàlisi  
de la desigualtat contemporània, un dels reptes més grans  
de la humanitat i raó principal de l’augment de la fam i la pobresa.

Persones lliures de pobresa,  
fam i desigualtat
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Amb la nostra Campanya de 2023, Mans Unides inicia un 
quinquenni amb el repte de la dignitat humana com a hori tzó 
i principal objectiu, de la mà dels objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) que promou la comunitat in ternacional en 
l’Agenda 2030, en la qual s’insta «a posar fi a la pobresa i la 
fam a tot el món d’aquí a 2030, a combatre les desigualtats 
dins dels països i entre ells, a construir societats pacífiques, 
justes i inclusives, a protegir els drets humans i promoure la 
igualtat entre els gèneres i l’empoderament de les dones i les 
nenes…».  

La nostra institució fa més de 60 anys que treballa en 
favor de la dignitat de les persones més vulnerables, cooperant 
per erradicar la pobresa, la fam i la desigualtat del nostre món. 
Tractem d’eliminar les causes estructurals de la pobresa i de 
la fam: l’explotació socioeconòmica, l’exclusió social, el clima 
de violència, la vulneració de drets  humans, la deterioració 
del medi ambient i, sobretot, la perpetuació de la desigualtat. 
Perquè no es tracta només de reduir la pobresa i la fam, o de 
millorar l’educació o la salut, sinó d’apostar decididament per 
l’eliminació de les inequitats que atempten contra la vida 
digna de milions d’éssers humans, de promoure societats més 
justes, pacífiques i inclusives.  

 
DESIGUALTAT, POBRESA I FAM  

Com reconeixen les institucions internacionals, la mateixa 
Doctrina Social de l’Església i les organitzacions de coopera ció, 
un dels reptes més grans als quals s’enfronta avui la humanitat 
és l’augment de la desigualtat que, al seu torn, fa créixer la 
pobresa i la fam.  

Algunes xifres que il·lustren aquesta afirmació: gairebé 
4.000 milions de persones viuen per sota del llindar de la po-
bresa amb menys de 5,5 dòlars per persona al dia, segons 
dades del Banc Mundial. Les fortunes dels milionaris van 
augmentar en més de 3,9 bilions de dòlars el 2021, mentre la 
població en pobresa extrema, amb menys d’1,9 dòlars al dia, 

gairebé va arribar als 800 milions, la qual cosa representa 
una de cada deu persones al món. Segons l’últim informe 
sobre segu retat alimentària de 2022 publicat per la FAO, 828 
milions de persones pateixen fam al nostre món; 150 milions 
més que abans de la pandèmia. 2.300 milions de persones al 
món pateixen inseguretat alimentària moderada o greu (no 
tenen assegurat l’aliment o no mengen durant un dia o més) 
i gairebé 3.100 milions de persones no poden permetre’s una 
dieta saludable. Una de cada tres dones d’entre 15 i 49 anys 
d’edat (571 milions) pateix anèmia.  

Al final, explicar les situacions de pobresa i fam, in sistint 
sempre en causes com l’escassa productivitat, la falta        
d’inversió, la corrupció de governants o la falta d’educació de 

les comunitats, és no tenir prou en compte que la pobresa i 
la fam responen abans de res a una desigualtat que permea 
totes les societats i que, per això, cal abordar de manera  
global.  

Per això, la persistència de la fam i la pobresa és una 
qüestió de falta de justícia, que es deu a la inequitat en l’accés 
als béns, a l’explotació d’unes persones per unes altres i uns 
països per uns altres, a la insolidaritat personal i col·lectiva i al 
manteniment d’estructures economicopolítiques que man-
tenen les coses com estan. En paraules del papa Francesc: 

Com reconeixen les institucions  
internacionals, la mateixa Doctrina Social  
de l’Església i les organitzacions  
de cooperació, un dels reptes més grans 
als quals s’enfronta avui la humanitat  
és l’augment de la desigualtat.

16

M
an

s 
Un

id
es

/P
ab

lo
 E

ch
ei

ta



«La inequitat és cada vegada més palesa» i «és l’arrel de tots 
els mals socials».  
 
LA DEFENSA DEL «TREBALL DIGNE»  
PER VÈNCER LA FAM I LA POBRESA  

El treball decent està recollit en l’ODS 8, que exhorta la 
comunitat internacional a «promoure el creixement econòmic 
sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i 
el treball decent per a tothom».  

Podem definir el treball decent com aquell que permet a 
les persones desenvolupar una vida digna. És un mecanisme 
essencial per vèncer la desigualtat –sobretot la salarial– que 
condemna milions d’éssers humans a la pobresa i fam.  

És el mitjà que tenen les persones per participar en la 
creació de la riquesa i obtenir els recursos econòmics ne-  
cessaris per a la satisfacció de les seves necessitats persona ls 
i familiars. És probablement la millor estratègia per erradicar 
des de l’arrel la pobresa i la fam, no mitjançant programes 
d’assistencialisme, sinó buscant que les persones vulnerables 
siguin capaces de generar els seus ingressos per viure        
dignament.  

En les comunitats empobrides del Sud, el treball està  
marcat per la desigualtat. És un treball, en la majoria de les 
ocasions, indecent, precari, dominat per la subocupació, la 
desocupació i l’ocupació informal, que tenen la seva conse -
qüència lògica en els ingressos irrisoris que no permeten a 
les famílies portar una vida digna. Com descriu l’Organització 
Internacional del Treball: «En molts països d’ingrés baix i  
mitjà els salaris mitjans continuen sent baixos i insuficients per 
cobrir adequadament les necessitats dels treballadors i les 
seves famílies».  

Aquesta desigualtat –en forma de treball indecent– es fa 
especialment present en tres sectors de l’activitat econòmica 
característica de la immensa majoria de les co munitats pobres 
i vulnerables del Sud: 

l Sector agrícola 
L’ocupació agrícola assalariada als països del Sud té a veure 

amb el desenvolupament de grans complexos d’agricultura 
i ramaderia intensives en detriment de la petita producció    
pagesa. Són grans explotacions orientades a l’exportació, a 
la venda per a mercats selectes o al processament agroin-
dustrial. Així, juntament amb productes tradicionals com el te, 
el cafè, el cacau, el cotó, el tabac o el sucre, es mul tipliquen 
les grans extensions dedicades a la producció intensiva de 

soia, hortalisses, fruites, palma d’oli, etc. S’hi veu una moder-
nització de la producció al costat de condicions de treball que 
es consideraven ja erradicades: treball sense contractes, falta 
de prestacions socials, inesta bilitat laboral, exposició a agro-
químics i, sobretot, uns salaris que no permeten sortir de la 
pobresa. Podem defi nir-lo com a treball indecent, lligat a la 
inestabilitat i l’escassetat, que moltes vegades obliga els tre-
balladors rurals a migrar per obtenir algun ingrés.  

Com estar a recer de la pobresa i de la fam quan dominen 
aquestes formes de desigualtat en l’ocupació laboral i sobretot 
quan la remuneració, principal font de vida digna, s’apropa 
més a l’esclavitud?  

 
l Sector miner i hidrocarburs. 

El treball en aquests sectors també és precari, perillós,         
i atempta contra la salut dels treballadors i el medi am bient, 
i contribueix a l’increment de la pobresa i la fam en les        

Podem definir el treball decent com aquell 
que permet a les persones desenvolupar  
una vida digna. És un mecanisme  
essencial per vèncer la desigualtat.
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comunitats en les quals està més estès. Són grans mines a cel 
obert que causen desforestació i expulsió de comunitats en 
benefici d’empreses mineres i petro lieres que solen adquirir 
les terres per preus irrisoris i utilitzen substàncies químiques 
altament tòxiques que arriben a les aigües subterrànies, fet 
que comporta un gran impacte ecològic i en l’agricultura 
local. A més, el transport de minerals afecta les comunitats 
que viuen en les proximitats de les vies que s’obren per trans-
portar els minerals i els hidrocarburs fins a la costa o a aquells 
llocs des dels quals transformar-los i enviar-los als països   
importadors del Nord. Aquest sector també es caracteritza 
per una creixent conflictivitat, fruit de la desigualtat que pro-
voca, i una violació sistemàtica dels drets humans i laborals. 
Entorn de les explotacions s’incrementa la violència, la crimi-
nalització de líders, la persecució i els assassinats.  

Des del Pontifici Consell Justícia i Pau, en la seva comissió 
Església i Mineria, ho descriuen així: «La mineria representa 
una de les grans amenaces. Els estats es fan cada vegada 
més dependents de les economies basades en la depredació 
la terra i de la vida. Els capitals s’anteposen a les per sones i 
els seus drets».  

 
l Sector tèxtil.  

El tèxtil és l’altre gran sector on el treball no permet una vida 
digna per al treballador i la seva família. Alberga generalment 
un món d’explotació laboral, dany ambiental i salaris injustos. 
Com reconeix l’OIT, la indústria de la moda ocupa aproxima-
dament 86,6 milions de treballadors arreu del món, la majoria 
d’ells sense contractes laborals, sense horaris establerts i 
sense beneficis de les lleis de protecció d’empleats. Els països 
d’Àsia-Pacífic en són l’epicentre. La pobresa generalitzada 
fa d’aquests un esce nari perfecte perquè grans corporacions 
subcontractin les seves operacions, i així maximitzar els seus 
beneficis. Tot i que moltes d’aquestes firmes tinguin codis de 
conducta, en pressionar per extremes reduccions de costos, 

acaben vulnerant els drets dels treballadors, especialment el 
dret al salari just, i impedeixen a les persones treballadores 
sortir de la pobresa.  

La inequitat es manifesta en la desocupació, l’ocupació 
informal i la subocupació i acaba donant lloc a «exèrcits de 
reserva de prescindibles», amuntegats en suburbis entorn de 
les ciutats del Sud, i exigeix que la lluita contra la pobresa i la 
fam passi inevitablement per la recuperació del treball decent. 
L’ODS 8 proposa que institucionalment es promocioni una 
ocupació digna; que es respectin els drets dels treballadors, de 
manera especial, el dret a un salari just; que es garanteixi la 
protecció social dels treballadors per part dels organismes de 
l’Estat, i que hi hagi un diàleg social tutelat per l’Estat de dret.  

EL PAPER DELS PETITS PRODUCTORS  
DEL MÓN RURAL  

Entorn del 80 % de la població en situació de pobresa   
extrema viu en zones rurals, on les taxes de pobresa són tres 
vegades més altes que en les zones urbanes i on es troba entorn 
de la meitat de les persones que passen fam. Es tracta de petits 
agricultors que, treballant en explotacions de menys de dues 
hectàrees, aconsegueixen produir prop del 35 % dels aliments 
que es consumeixen a escala mundial, i fins al 80 % en continents 
com Àfrica o gran part d’Àsia.  

Entorn del 80 % de la població  
en situació de pobresa extrema  
viu en zones rurals, on les taxes  
de pobresa són tres vegades més altes  
que en les zones urbanes.
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Alguns factors que hi intervenen són l’escàs accés a la 
terra; l’absència d’infraestructures i serveis públics; la feblesa 
de les polítiques socials; l’absència de reconeixement dels 
drets socials i polítics; la imposició de certes normes socials, 
principalment referent al paper de les dones. I entre les causes 
podem parlar de la caiguda abusiva dels preus dels productes 
exportats i que conreen els petits agricultors o Ia «inva sió» de 
productes subvencionats del Nord amb els quals el petit   
agricultor no pot competir.  

Enfront d’aquests problemes, quines són les propostes de 
l’Agenda 2030?: desenvolupar les zones rurals i l’agricultura 
i la pesca sostenibles, i fer costat als petits agricultors, en   
particular als països menys avançats; duplicar la productivitat 
i ingressos dels productors d’aliments en petita escala; o    
corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials en 
els mercats agropecuaris mundials, fins i tot mitjançant        
l’eliminació paral·lela de totes les formes de subvenció a les 
exportacions agrícoles.  

 
LA POBRESA, LA FAM I LA SEVA RELACIÓ 
AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE  

Al Sud, les dones constitueixen el grup humà que més   
pateix la pobresa i la fam. Per aquesta raó es van encunyar 
expressions com ara «feminització de la pobresa» o que «la 
pobresa té rostre de dona». Les dones tenen més dificultat 
d’accés a l’ocupació, tenen menor protecció so cial, els seus 
treballs estan pitjor remunerats i reconeguts i els seus             
ingressos són insuficients per a una vida digna d’elles i les 
seves famílies. Són les dones les qui mengen les últimes o les 
qui no mengen si no n’hi ha prou. Així, un terç de les dones en 
edat reproductiva –més de 500 milions– pateixen anèmia. 

Com reconeix l’Agenda 2030, «no és possible realitzar tot 
el potencial humà i aconseguir el desenvolupament sostenible 
si es continua negant a la meitat de la humanitat el ple gaudi 
dels seus drets humans i les seves oportunitats». L’ODS 5    

proposa aconseguir la igualtat de gènere i l’empoderament 
de totes les dones i les nenes, i la comunitat internacional es 
compromet a posar fi a totes les formes de discrimina ció  
contra totes les dones arreu del món i assegurar la partici-
pació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats 
de lideratge a tots els àmbits decisoris en la vida política,  
econòmica i pública.  

Per a Mans Unides, aquestes qüestions constitueixen un 
ob jectiu central del nostre treball. Al llarg de més de 60 anys, 
hem pogut acompanyar moltes comunitats en els seus pro-
cessos de desenvolupament, molts d’ells relacionats amb 
l’empoderament de les dones. La “mirada de gènere” al Sud 
continua constituint un repte per a la nostra organització si 
volem un món en què la dona estigui a recer de la pobresa i 
de la fam.  

 
SALUT I EDUCACIÓ DE QUALITAT,  
IMPRESCINDIBLES PER POSAR FI  
A LA POBRESA I LA FAM  

Com sabem, la salut i l’educació constitueixen dos drets 
bàsics que han de ser garantits per a cada persona, inde-
pendentment del seu lloc de naixement o el seu estatus social 
i econòmic. Tanmateix, en matèria de salut, a més de la      

Al Sud, les dones constitueixen el grup 
humà que més pateix la pobresa i la fam. 
Per aquesta raó es van encunyar  
expressions com ara «feminització  
de la pobresa» o que «la pobresa  
té rostre de dona».
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vergonyosa desigualtat en l’accés a les vacunes, des de la 
pandèmia es considera que el 90 % dels països han vist in-
terromputs els serveis essencials de salut.  

Es va abandonar la detecció, el tractament i seguiment de 
malalties no transmissibles, com ara malalties car diovas-
culars, càncer, diabetis i malalties respiratòries cròniques.  

Tampoc es va atendre correctament els malalts de sida, 
malària o tuberculosi, la qual cosa empitjorarà les xifres de 
contagis i morts per aquestes malalties. Per exemple, s’estima 
que 1,4 milions de persones menys (un 21 %) va rebre l’atenció 
necessària per a la tuberculosi el 2020 en comparació amb 2019 
a causa de la pandèmia de la COVID-19, o que, en els primers 
mesos de 2021, es van interrompre els serveis de diagnòstic i 
tractament de la malaltia entre el 30 % i 40 % dels països on 
el paludisme és endèmic.  

S’estima que als països pobres moren més de 15.000 per-
sones al dia per falta d’accés a atenció mèdica. La meitat de 
la població mundial està mancada d’accés a serveis de salut 
i, cada dia, gairebé 300.000 persones cauen en la pobresa 
per haver de pagar l’atenció mèdica.  

Quant a l’educació, la ja coneguda bretxa digital ha     
provocat que la COVID-19 fes més estralls en l’en senyament i 
el benestar de la infància al món. A mesura que la pandèmia 
es propagava, una gran part dels països van cancel·lar les 
activitats educatives, la qual cosa va afectar més del 91 % dels 
estudiants arreu del món. A l’abril de 2020, prop de 1.600     
milions de nens i joves estaven fora de l’escola. Avui, almenys 
57 milions de nens i nenes continuen sense assistir a l’escola, 
més de la meitat d’ells viuen a l’Àfrica Subsahariana. En lloc 
d’invertir per revertir aquesta situació, s’estima que el 65 % 
dels governs dels països en desenvolupament han reduït el 
finançament de l’ensenyament des de l’inici de la pandèmia. 

Sabem que l’educació –amb tots els esforços perso nals i 
els sacrificis econòmics familiars que comporta en molts     
països del Sud– és imprescindible per trencar el cercle de la 

pobresa, però també sabem que ha de situar-se dins del marc 
global de la igualtat d’oportunitats per aconseguir ingressos 
necessaris per a una vida digna.  

 
EL DESENVOLUPAMENT INCLUSIU  
EN L’AGENDA 2030: UNA RAÓ  
PER AL COMPROMÍS 

No podrem aconseguir ni mantenir un veritable desenvo-
lupament humà tret que arribi a tota la humanitat. A Mans 
Unides creiem que el desenvolupament serà inclusiu o no ho 
serà. No acceptem un món dividit entre els del centre i els de 
la perifèria, els integrats i els exclosos, els dignes necessaris i 

els sobrants descartables. Per això, com també sosté l’Agenda 
2030, és urgent construir un món on imperi el respecte per la 
dignitat i els drets humans, l’Estat de dret, la justícia, la igualtat 
i la no-discriminació, amb el compromís de posar-hi primer 
els més ressaguers, sense deixar ningú enrere.  

Per respondre a aquest propòsit, és imprescindible     
iden tificar millor qui es queda enrere, quins són els drets      
específics en joc, quins són els obstacles que cal superar, i 
posar en marxa de manera decidida les accions necessàries 
per aconseguir la igualtat real entre els éssers humans, perquè 
cadascú pugui portar una vida digna. Com que la desigualtat  
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S’estima que als països pobres  
moren més de 15.000 persones al dia  
per falta d’accés a atenció mèdica.  
La meitat de la població mundial està  
mancada d’accés a serveis de salut.



fonamentalment és estructural, combatre-la des del caràcter 
inclusiu i cohesionador del desenvolupament del qual parla 
l’Agenda implica abordar almenys tres qüestions estratègi-
ques: l’ODS 5 sobre la igualtat de gènere; l’ODS 10 sobre la 
reducció de la desigualtat en i entre els països, i la plena inclu-
sió de tothom, independentment de l’edat, sexe, dis capacitat, 
raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o qualsevol 
altra condició, i l’ODS 16 sobre la desigualtat en l’accés als 
serveis, l’enfortiment d’institucions inclusives, la representació 
dels grups marginats i la promoció de l’Estat de dret.  

Cal buscar un model econòmic que respecti els drets       
de totes les persones per reduir les desigual tats i superar   
l’assistencialisme, i una gestió pública que posi en el centre, 
empoderant-los, els més vulnerables.  

 
EL COMPROMÍS PER  
UN DESENVOLUPAMENT  
SENSE DESIGUALTAT EN  
LA DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA (DSI)  

Tots els principis de la DSI –dignitat humana, destinació 
universal dels béns, bé comú, opció pels pobres, solidaritat, 
subsidiarietat, participació o justícia social– ens ajuden a    
entendre i jutjar la realitat de la desigualtat com a contrària 
a l’ésser humà i justifiquen el nostre compromís contra 
aquesta xacra, especialment la salarial, perquè en causa 
moltes altres.  

Així, a l’encíclica Laborem exercens, el papa Joan Pau II 
afirma: «D’aquí que, precisament, el salari just es converteixi 
en tot cas en la verificació concreta de la justícia de tot el     
sistema socioeconòmic i, de totes maneres, del seu just       
funcionament». I a l’Antic Testament, llibre del Deuteronomi, 
es diu: «Pagueu-li el seu jornal el mateix dia, abans de pondre’s 
el sol, perquè és pobre i necessita aquests diners per viure. 
D’una altra manera, clamarà contra vosaltres al Senyor i 
sereu culpables de pecat» (Dt 24,15). 

Les desigualtats són contràries a les més profundes      
con viccions creients. Com diu el papa Francesc, «…haurien 
d’exasperar-nos les enormes inequitats que hi ha entre      
nosaltres, perquè continuem tolerant que uns es considerin 
més dignes que els altres.  

Deixem d’advertir que alguns s’arrosseguen en una degra-
dant misèria, sense possibilitats reals de superació, mentre 
uns altres ni tan sols saben què fer amb el que tenen, ostenten 
vanitosament una suposada superioritat i deixen rere seu un 
nivell de malbaratament que seria impossible gene ralitzar 
sense destrossar el planeta.  

Continuem admetent en la pràctica que uns se sentin més 
humans que els altres, com si haguessin nascut amb més drets». 
Davant aquest pano rama, el papa Francesc proposa el bé 
comú com a eix vertebrador d’un món inclusiu. Segons ell: 
«En les condi ciones actuals de la societat mundial, on hi ha 
tantes inequitats i cada vegada són més les persones descar-
tables, privades de drets humans bàsics, el principi del bé 
comú es converteix immediatament, com a lògica i ineludible 
conseqüència, en una crida a la solidaritat i en una opció  
preferencial pels més pobres».  

 
«LA VOSTRA TASCA ÉS FER DE MANERA  
  QUE ABUNDI EL PA A LA TAULA  
  DE LA HUMANITAT»  

Aquest va ser el missatge que el papa Pau VI va dirigir a 
l’Assemblea General de l’ONU el 4 d’octubre de 1965 i que 
avui volem fer nostre. Tanmateix, la principal tasca no és 
donar de menjar, sinó permetre que cada ésser humà pugui 
aconseguir el seu aliment, bé produint-lo, bé comprant-lo.  

Ens fixarem en alguns elements que poden estar a les nos-
tres mans com a institució i que poden ajudar a acon seguir, 
al costat d’uns altres, una humanitat on les persones estiguin 
lliures de pobresa i fam, en un món just, inclusiu, sostenible i 
en pau. 
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D’una banda, l’educació per al desenvolupament, que 
ens permet, pel seu impuls transformador, descobrir i eliminar 
aquells mecanismes estructurals que condemnen milions 
d’éssers humans a viure com a sobrants en un món d’abun-
dància. Ho fa a través de la formació a la societat sobre les 
causes estructurals de la pobresa i la fam –com la mateixa 
desigualtat–, que estan minvant la dignitat de milions d’éssers 
humans avui, i proposa nous valors i estils de vida, molts d’ells 
connectats amb el comerç just, el consum de proximitat o el 
consum responsable. També a través de l’acció col·lectiva i 
la denúncia pú blica, perquè les qüestions globals –com la 
pobresa, la fam o les múltiples desigualtats– tenen un abast 
planetari i no poden abordar-se eficaçment apel·lant només 

al canvi personal. I, a més, mitjançant una informació directa 
a la societat espanyola –partint de les organitza cions amb les 
quals treballem– sobre la situació al Sud, els mecanismes    
estructurals que incrementen la fam i la pobresa, i les alter-
natives de compromís per un món més just i igualitari.  

D’altra banda, mitjançant l’acompanyament de projectes 
de desenvolupament, que constitueixen l’altre eix de l’acció de 
Mans Unides. Amb aquesta línia de treball, es pretén completar 
els canvis estructurals i, de manera directa i immediata, millorar 
les condicions de vida de les poblacions del Sud.  

Atès que la pobresa i la fam que assolen bona part de la 
humanitat arrelen en múltiples formes de desigualtat, enguany 
ens centrarem –sense que impliqui deixar de combatre altres 
desigualtats– en projectes de mitjans de vida digna que     

millorin les malparades economies familiars. Entre aquests, 
iniciatives estratègiques com la forma ció professional di-  
rectament vinculada a emprenedories locals i cooperatives; 
microcrèdits per a activitats econò miques, principalment les 
orientades a la transformació i comercialització de productes 
locals; projectes agropecuaris de suport a petits agricultors   
i agricultores; activitats econòmiques significatives per a l’em-
poderament de les dones; iniciatives de comerç just a escala 
local i interna cional; la defensa dels drets dels treballadors i 
l’enfortiment de les comunitats i societat civil perquè continuïn 
exigint a les seves autoritats oportunitats de treball decent; 
accés a una sanitat i educació de qualitat; preus dignes per 
als seus productes agrícoles, etc.  

 
ÉS POSSIBLE POSAR FI A LA DESIGUALTAT  

No hi ha raó per a la desesperança perquè, tot i que hi ha 
greus obstacles –entre aquests, la desigualtat que representa 
que el 10 % de la població mundial concentri el 52 % de la renda 
global, mentre la meitat de la població mundial més pobra 
només en rep el 8 %–, la denúncia de l’acumulació d’una mi-
noria privilegiada ha de ser compatible amb una invitació a 
renunciar a estils de vida no generalitzables, insostenibles i 
insolidaris que impedeixen que «el pa abundi a la taula de la 
humanitat». Perquè, com diu el papa Francesc: «Tot ésser humà 
té dret a viure amb dignitat i a desenvolupar-se integralment, 
i aquest dret bàsic no pot negar-lo cap país… Quan aquest 
principi elemental no queda fora de perill, no hi ha futur ni 
per a la fraternitat ni per a la supervivència de la humanitat» 
(Fratelli tutti, núm. 107) l 

 
Departament d’Estudis i Documentació 

«Tot ésser humà té dret a viure  
  amb dignitat i a desenvolupar-se  
  integralment, i aquest dret bàsic  
  no pot negar-lo cap país…»
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Si abans de la pandèmia ja era preocupant l’explota ció 
laboral a Amèrica Llatina, després de la propagació de la 
COVID-19 s’han precaritzat encara més les condicions dels 
treballadors. Aquesta tendència es manté a causa de l’adopció 
del model neoliberal, la flexibilització i desregulació de les   
relacions laborals i la consegüent fragmentació, seg mentació 
i precarització del treball, la qual cosa resulta en més exclusió, 
desigualtat i pobresa.  

Fixant-nos en l’exemple del sector miner al Perú, aquesta 
indústria no sols ha provocat impactes irreversibles en els   
territoris, el medi ambient i la vida de les persones, sinó que 
ha comportat una greu deterioració de les condicions dels 
treballadors. Durant la primera onada de la pandèmia, les 
em preses mineres van aconseguir que s’aprovessin normes 
que les beneficiaven en nom de la «reactivació econòmica» i 
que, en la pràctica, reduïen les seves obligacions per a la   
protecció dels drets humans.  

En aquest context, els treballadors, els pobles indígenes i 
les comunitats limítrofes als projectes miners han estat les   
poblacions que s’han trobat en més vulnerabi litat, per la       
feblesa dels sistemes de vigilància estatal, la disminució dels 
estàndards en la determinació dels riscos en el treball i la     
reducció de les facultats d’ens de protecció ambiental com 
l’Organisme d’Avaluació i Fiscalització Ambiental (OEFA). Així 
mateix, els gremis sindicals van quedar desprotegits i les    
empreses van fer ús de la normativa que l’Estat emetia per 
reduir les obligacions sanitàries i laborals. 

Dels casos revisats per Red Muqui, s’hi percep més preca-
rietat laboral en els treballadors miners subcontrac tats i/o  
terceritzats, ja que la manca d’estabilitat laboral permet a les 
empreses reemplaçar-los ràpidament, així com unes condicions 
encara més greus per als treballadors de serveis complemen-
taris a les activitats mineres: personal de neteja, de cuina, de 
seguretat i de transport.  

Enfront del mite que diu que és un sector altament auto-
matitzat i modern, cada vegada resulta més clar que      
l’extractivisme miner acumula els seus guanys a costa de la 
degradació de les condicions de vida de l’ésser humà,      
deteriora l’entorn natural i precaritza la vida dels treballadors 
que sostenen les operacions mineres. En realitat, el sector    
requereix una important força de treball a la qual es retallen 
drets laborals.  

La pandèmia ha endurit la tendència prèvia a afavo rir els 
negocis privats en detriment de la vida de les persones i la 
crisi global ha demostrat encara més la necessitat de més 
rigor per protegir els drets humans en els diversos àmbits de 
l’economia. En aquest sen tit, avui cal més que mai promoure 
campanyes que ens permetin avançar en una normativa      
internacional per regular el comportament de les empreses 
cap als drets humans i el medi ambient, com és el cas del  
tractat vinculant de les Nacions Unides, la normativa de dili-
gència deguda de la Unió Europea o la proposta espa nyola 
d’una llei complementària a les accions d’aquestes entitats 
supranacionals l

Treball decent i  
extractivisme al Perú
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Red Muqui (Perú).



Entre les últimes activitats dutes a terme en aquesta línia, destaca la taula      
rodona del passat 20 d’octubre amb el títol «828 milions. Per què? Causes de la 
fam en un món desigual», que va tenir lloc a l’Asociación de la Prensa de Madrid 
i que va ser emesa en directe al nostre web i canal de YouTube.  

A la taula van intervenir-hi l’acadèmica Elena de Luis Romero, especialista en 
dret a l’alimentació de la Universitat Carlos III; Fidele Podga, coordinador del     
departament d’Estudis i Documentació de Mans Unides, i José Luis Orpella,         
sacerdot i soci local de l’ONG a Garissa, Kenya.  

La trobada va permetre aclarir algunes idees centrals i oferir una mirada in-
cisiva sobre les causes de la fam, il·luminant alguns aspectes que solen romandre 
en l’ombra.  

Per a Elena de Luis, la fam és «un dels fracassos més grans de la humanitat» i 
una «vulneració d’un dret humà essencial» –el dret a l’alimentació–, la qual cosa 
provoca l’irrespecte de «tota la carta de drets humans». En un món en el qual,   
segons la FAO, es produeix prou per alimentar gairebé el doble de la població 
mundial, 828 milions de persones pateixen fam i 3.100 milions de persones no 
poden accedir a dietes saludables. La investigadora va voler distingir els grups 
de població més vulnerables: els petits pagesos, les dones i les comunitats             
indígenes.  

D’altra banda, Fidele Podga va voler repensar les principals causes de la fam, 
matisant-les i oferint noves perspectives, i va denunciar la concentració del sector 
alimentari en poques mans, fet que «converteix l’aliment en un pur negoci». Per 
a Podga , «hi ha importants sectors que vinculen la fam amb la necessitat d’aug-
mentar la producció agrícola mundial, però el problema no és la producció, sinó 
l’accés».  

Va tancar la taula el pare José Luis Orpella, que va posar rostre a les causes 
de la fam amb l’exemple de les crisis alimentàries que assoten Kenya i la Banya 
d’Àfrica. Orpella va posar en valor els projectes d’emergència i desenvolupament 
juntament amb Mans Unides i va afirmar que la fam «no és només conseqüència 
del canvi climàtic i la sequera», sinó «de la inseguretat política, dels conflictes tribals 
i de problemes enquistats de corrupció, especulació i mercats locals desprotegits, 
amb només uns quants fent el negoci a costa dels més desfavorits» l
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Com a part de les seves activitats de sensibilització a Espanya, Mans Unides organitza 
cada any diverses trobades presencials i en línia per contribuir a la presa de consciència 
de la societat espanyola i a la denúncia de la realitat de la fam i les seves causes.

Trobades entorn de la fam i la pobresa
Sensibilització a Espanya

Especial web taula rodona a:  
bit.ly/828-millones

Resum de la trobada a:  
bit.ly/EncuentroJornadaMundial
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Trobada digital amb motiu de la 
Jornada Mundial dels Pobres 2022

Una altra de les trobades dutes a terme el 
2022 va tenir per títol «Signes d’amor en un 
món que pateix» i va tenir la participació de 
la germana Janeth Aguirre, des de Mali; 
monsenyor Kike Figaredo, des de Cam-
bodja, i el pare Patricio Larrosa, des d’Hon-
dures. Aquesta trobada digital, la primera 
que es fa entorn d’aquesta important jor-
nada, instituïda pel Papa el 2017 en finalit-
zar l’Any de la Misericòrdia, va estar espe-
cialment dirigida a mitjans religiosos i so-
cials, i va servir per tornar a posar de ma-
nifest el valor de la vida humana i per redo-
blar els nostres esforços per tornar a cada 
persona les condicions de vida digna que 
els han estat arrabassades per la pobresa.

la nostra feina a espanya

Dijous, 17 de novembre 

SIGNES  
D’AMOR  
EN UN MÓN  
QUE PATEIX



Mans Unides Madrid va participar el 10 de setembre en        
la jornada d’oració celebrada al Cerro de la Torrecilla, or-
ganitzada per l’Arxidiòcesi de Madrid, l’Església Orto doxa 
Romanesa a Espanya i Portugal i l’Església Evangèlica       
espanyola. La delegada Pilar Gonzalez i Beatriz Camaño, 
responsable de voluntariat, van representar l’organització 
en aquest emotiu acte, que va incloure l’animació musical 
del grup SIQUEM l

Seguint la crida feta pel papa Francesc, les organitzacions 
de Conca que formen part d’Enllaça’t per la Justícia es reu-
neixen, des de 2016, per pregar en comunitat per la cura de 
la creació, donant alè a les activitats de sensibilització i a 
les pràctiques personals quotidianes. La celebració es va 
fer l’1 de setembre a la parròquia de Ntra. Sra. de la Paz de 
Conca l

Així mateix, diferents delegacions de Mans Unides han participat  
activament des de les seves localitats, apel·lant a prendre consciència  
de la necessitat de tenir cura del planeta, la nostra casa comuna.

La festa de Sant Francesc d’Assís, el 4 d’octubre, va 
ser el marc per a la pregària de tancament del Temps 
de la Creació; una pregària interconfessional per la 
casa comuna que es va dur a terme a la parròquia 
Santa María del Remei. Mireia Angerri, delegada 
de Barcelona, va ser l’encarregada de la salutació 
inicial, per a la qual va triar el Càntic de les Criatures l 

M
an

s 
Un

id
es

M
an

s 
Un

id
es

Madrid Conca

Barcelona

Jornada Mundial d’Oració  
per la Cura de la Creació

La família cristiana  
s’uneix en oració i  
acció per protegir  
la nostra llar comuna
Espanya és un dels països on més presència han tingut els esdeveniments  
dedicats al Temps de la Creació. Des del mes d’agost passat, Círculos Laudato si’  
i diverses comunitats han participat en aquesta celebració ecumènica a través  
de més d’un centenar d’activitats i trobades.

El diumenge 25 de setembre va 
tenir lloc l’oració a la localitat de 
Santiago de la Ribera. Van parti-
cipar-hi persones pertanyents a 
diferents organitzacions diocesanes, 
grups ecumènics i interreligiosos i 
a la xarxa Enllaça’t per la Justícia. 
L’oració es va desenvolupar a   

l’Ermita de San Blas i va ser de caràcter participatiu i ecumènic, amb 
lectures i reflexions de diverses tradicions, entre elles, la fe bahaista i 
la musulmana. l 

Múrcia
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Amb motiu de la celebració, el passat 25 de se-
tembre, de la Jornada Mundial del Migrant i del 
Refugiat, Mans Unides Guadalajara i altres en-
titats van organitzar diferents activitats que es 
van desenvolupar durant tres dies a la ciutat 
castellanomanxega, entre elles, una xerrada 
col·loqui sobre la realitat migratòria a la frontera 
sud i nord d’Espanya, una festa intercultural a 
la plaça de Santo Domingo i, per tancar la Jor-
nada, una eucaristia celebrada a la parròquia 
de San Diego.  

Aquestes activitats van ser una oportunitat 
per «Construir un futur amb els migrants i els 
refugiats», títol amb el qual el papa Francesc va 
encapçalar un missatge dedicat a la Jornada 
en què assenyala que la presència dels migrants 

i refugiats és una ocasió de creixement cultural i espiritual per a 
tothom. «Gràcies a ells –destaca el Sant Pare– tenim l’oportunitat de conèixer 
millor el món i la bellesa de la seva diversitat. Podem madurar en humanitat i 
construir plegats un “nosaltres” més gran» l 

Durant el mes de juliol de l’any passat, es va celebrar a 
les instal·lacions de l’Associació Raiña Paraíso, a Vilasantar 
(la Corunya), la III edició de l’Escola de Voluntariat de Mans 
Unides a Galícia. Provinents de les diferents delegacions    
gallegues, 14 joves entre els 16 i 18 anys van treballar col·lecti-
vament els continguts de l’Agenda 2030 i els objectius de  
desenvolupament sostenible (ODS), especialment l’ODS 2 
Fam Zero. L’Escola va rebre el suport finan cer de CIDSE i la 
implicació d’un gran equip de persones voluntàries –entre 
elles, participants en edicions anteriors–, que van fer possible 
aquesta gran experiència. 

 
Així mateix, el passat 14 d’octubre, Mans Unides va parti cipar 

en la 2a edició de la Fira de voluntariat «Granada Social», 
que va tenir lloc al pavelló «Inacua Antonio Prieto» de la ciutat 
granadina. L’objectiu de l’esdeveniment va ser el foment de 
la col·laboració, el compromís social i la participació dels 
joves en la vida associativa de la ciutat, contribu int a la seva 
formació integral com a ciutadans. La fira va tenir la presència 
d’entitats socials de la ciutat ben diverses i la col·laboració 
del Centre de Formació Internacional Reina Sofía l 

La delegació de Jaca  
estrena la seva nova seu

Jornada Mundial del Migrant i Refugiat 2022

Un impuls al voluntariat  
de joves a Galícia i Granada

Al setembre de 2022 es va inaugurar 
la nova seu de la delegació de Mans 
Unides a Jaca, situada al carrer        
Seminario. L’acte va començar amb 
la celebració de l’eucaristia a la     
capella del Sagrado Corazón per 
continuar amb la benedicció de la 
seu pel consiliari de Mans Unides, 
Miguel Domec l
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La Corunya

Granada

la nostra feina a espanya



La delegació de Mans Unides Ciudad Real ha signat un 
conveni de col·laboració amb el Club de Balonmano El  
Caserío, que té cinc equips masculins i cinc de femenins. 
L’acord consisteix en el compromís dels joves jugadors a 
participar, entre altres activitats, en el Festival de Clipme-
tratges de Mans Unides i en la cam paña de les «24 hores», 
així com en altres activitats de sensibilització i recaptació 
per visibilitzar i donar suport als projectes de desenvolu-
pament de l’ONG. Una d’aquestes accions serà la presen-
tació del «manifest» de la Campanya de 2023 a la plaça 
Mayor de la ciutat l

Des de fa 15 anys, Mans Unides Barcelona forma part del 
jurat del Premi Memorial Joan Gomis, que reconeix obres i 
trajectòries periodístiques que posin en valor la lluita contra 
les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social, i que promo-
guin la justícia, la pau i els drets humans. En la seva última 
edició, l’obra periodística guanyadora va ser un reportatge 
sobre sensellarisme femení, escrit per la periodista Claudia 
Frontino, que va rebre el guardó de mans de la delegada 
de Barcelona, Mireia Angerri l

Devia tenir uns 13 anys quan vaig conèixer la tasca de Mans 
Unides a Jaén. Un parell d’anys després ja pertanyia al seu «grup 
jove», des del qual vam organitzar activitats tan emblemàtiques 
com les nostres «marxes solidàries», en les quals participaven més 
de tres mil nens i joves.  

D’una manera o altra, Mans Unides sempre ha estat pre sent 
en la meva vida, però sempre ha estat més el que aquesta m’ha 
donat, que no pas el que jo hagi pogut aportar-hi.  

Mans Unides és la que em fa tocar de peus a terra en aquest 
món tan desigual, de vegades tan cruel i injust, mentre basteix 
ponts perquè puguem treballar en la construcció d’una realitat    
diferent. Crec fermament en els projectes de desenvolupament. 
Cada escola, pou, dispensari… és Vida: millors condicions per a   
milers de persones arreu del món.  

En aquest anar i venir com a voluntària, començo una nova 
etapa com a delegada; responsabilitat que assumeixo amb humilitat 
i agraïment. Avui, més que mai, interpel·lats per la realitat que ens 
envolta, continuarem treballant perquè no podem ser indife rents 
davant tant de dolor i perquè, sens dubte, val la pena lluitar per 
tantes persones que mereixen tenir una vida digna l
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Val la pena lluitar

Conveni amb joves esportistes
Premi Memorial Joan Gomis  
de periodisme solidari

Text de LIDIA CASADO.  
Delegada de Mans Unides Jaén.
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No vas poder participar en el  
I Campament Sostenible Intergeneracional  

de Mans Unides «Mans que tenen cura»?  
No et preocupis, perquè ara pots visitar  

el contingut especial publicat al nostre web.

Què hi trobaràs? Un munt de recursos: el programa 
d’activitats i tallers realitzats, el cartell, la presència a les xarxes 
socials i al compte d’Instagram @ManosUnidasySostenibles, 
així com el resum dels dos blocs de continguts essencials que 
es van treballar aquells dies: la CUIDAdanía integral i «Cap 
a una Mans Unides sostenible i intergeneracional».  

 
I, sobretot, fotos, testimonis i vídeos amb entrevistes 

breus a cada participant. No és igual que haver-hi estat en 
persona, però gràcies al web de Mans Unides et semblarà 
que hi ets l 

Les finals nacionals seran els dies  
6 de maig (Escoles) i 17 de juny (General),  

no te les perdis! 

EL TEU PUNT DE VISTA POT CANVIAR EL MÓN

l En la categoria General (+18 anys), tens de termini fins al 
4 de maig per registrar els teus clipmetratges. Igualment, 
pots donar suport als teus clipmetratges preferits en  
la votació popular fins al 25 de maig a les 11.00 hores.  

Anima’t, volem conèixer el teu punt de vista!

l Si participes en la categoria Escoles, pots presentar  
els teus clipmetratges fins al 16 de febrer i votar  
els teus favorits fins al 20 d’abril a les 11.00 hores.
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Encara ets a temps  
de participar en el  

Festival de Clipmetratges!

Reviu virtualment  
el campament  

«Mans que tenen cura»

28

Visita l’especial web a: bit.ly/3yNzpNQ

la nostra feina a espanya



Mans Unides per infants   
També tenim un espai destinat als infants, en el qual po-
dran conèixer, entre altres personatges, el nostre estimat 
Súper Pepo. Són dibuixos animats que intenten apropar 
a nens i nenes la realitat del món d’una manera divertida 
i els anima a fer-se protagonistes i «superherois» quoti-
dians en la construcció d’un món millor i més feliç per a 
tothom l

Karonghen, històries de fortalesa i saviesa  
Aquest vídeo explic la història de tres dones que no et deixaran 
indiferent. Són tres participants en el programa Karonghen, al 
sud del Senegal, i comparteixen, des de la seva experiència, 
els fruits del treball que duen a terme amb el suport de Mans 
Unides i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
(AECID). Mira’l aquí! l

En el canal pots trobar-hi entrevistes amb els nostres socis locals, que ens expliquen 
la realitat que viuen milers de persones al món; el dia a dia dels projectes de    
desenvolupament, explicat de primera mà pels seus protagonistes; reportatges 
fets en col·laboració amb TVE, emissions en directe de taules rodones i rodes de 
premsa fetes a Espanya; vídeos i animacions dirigits al públic infantil… i molt més!

Coneixes el nostre  
canal de YouTube?

29

En el nostre canal de YouTube no només difonem la tasca que duem a terme  
amb els nostres socis locals en més de 50 països d’Àfrica, Amèrica i Àsia.  

Sobretot expliquem HISTÒRIES; històries de persones, famílies i comunitats,  
veritables protagonistes de les iniciatives a les quals donem suport.

No et perdis cap dels nostres vídeos!

Vols veure’n algun exemple?
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Mans Unides va  
celebrar la X Edició  
de les «24 hores» 

La desena edició de la campanya de les «24 hores» va 
iniciar-se, el 12 de novembre a les 20.00 hores, amb una 
eu caristia retransmesa per YouTube per a Espanya i el 
món, des de l’església conventual de San Francisco a 
Santiago de Compostel·la. Des d’aquell moment, i fins a 
les 20.00 hores del diumenge 13 de novembre, la llum 
emesa per les fotografies que els participants van pujar a 
la pàgina web de la iniciativa i a xarxes socials va il·luminar 
el món i va aportar, un any més, un motiu d’esperança.  
 
A més, vam comptar amb l’especial suport del cardenal 
Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona i president 
de la Conferència Episcopal Espanyola, al qual es van 
sumar altres missatges solidaris arribats des dels països 
on Mans Unides duu a terme la seva tasca.

Entra a  
manosunidas.org/24horas  

i coneix tot el que va passar  
en aquesta X Edició.

Visita d’expresidentes de Mans Unides als Serveis Centrals
El passat 21 de setembre,  
vam rebre als Serveis Centrals 
de Mans Unides a Madrid  
una visita carregada d’història i 
solidaritat. Ens van acompanyar 
sis de les últimes presidentes  
de l’organització, dones que han 
estat i són un pilar fonamental  
en la lluita que va emprendre 
Mans Unides contra la fam  
fa més de 60 anys.  
 
A la imatge, hi veiem l’actual 
presidenta de Mans Unides,  
Cecilia Pilar Gracia, posant  
amb una espelma encesa per 
donar suport a la campanya de 
les «24 hores», acompanyada, 
d’esquerra a dreta, per  
Carmen de Miguel, Miriam  
Garcia Abrisqueta,  
Soledad Suárez, Clara Pardo, 
Isabel de Felipe i Ana Álvarez  
de Lara.
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Fundació Banco Santander  
i Mans Unides  
col·laboren al Senegal
Text d’ALEJANDRO GARCÍA.  
Departament de Màrqueting i Empreses.

Membres de la Fundació Banco Santander i Mans Unides 
van viatjar el mes d’octubre passat fins al cor del Senegal     
per conèixer de prop la marxa d’un projecte que financen 
conjuntament. Liderat per una de les nostres col·laboradores 
més cèlebres, la missionera Regina Casado, el projecte té 
com a objectiu enfortir les capacitats pro fessionals de dones 
vulnerables.  

A la comitiva que va visitar el projecte, formada per   
repre sentants de totes dues organitzacions, hi havia Rodrigo 
Echenique, president de Fundació Banco Santander; Cecilia 
Pilar, presidenta de Mans Unides; Borja Baselga i Gabriel      
Viloria, director gerent i responsable de cooperació inter-
nacional a Fundació Banco Santander, i Fernanda Castillo i 
Carmen Levenfeld, responsable i tècnica de projectes de Mans 
Unides al Senegal.  

El projecte se situa a Sam Sam III, que és el nom del barri 
que va sorgir al municipi de Pikine, als afores de Dakar. La 
majoria dels 12.000 habitants van arribar-hi des de tots els   
racons del Senegal i alguns països limítrofs per fugir de la    
pobresa al camp. Cadascú va construir-hi la seva casa com 
va poder, sense accés a carreteres o sanejament dignes, entre 
altres serveis bàsics.  

Durant l’estada, els visitants van poder intercanviar          
impressions amb la germana Regina i van comprovar de    
primera mà els resultats dels 20 anys de treball de la nostra 

sòcia local per mi-
llorar les condicions 
de vida de les dones 
de la zona, oferint-los 
formació integral, des 
de l’alfabetització fins 
a altres coneixements i pràctiques que els facilitin la vida.  

La Regina va mostrar també als presents els resultats del 
projecte cofinançat, pel qual 45 joves amb edats a partir de 
14 anys que no havien tingut accés a l’educació estan rebent 
formació en hostaleria, fet que els permetrà exercir una pro-
fessió en el futur i forjar-se un futur amb condicions dignes.  

El paper de Mans Unides i Fundació Banco Santander en el 
projecte ha estat dotar d’equipament la cuina i el restaurant 
del centre de formació, a més de la capacita ció pràctica. 
D’altra banda, en el marc del projecte, també s’ofereix suport 
a les alumnes graduades perquè constitueixin grups de micro-
finançament gestionats per elles mateixes, i desenvolupar 
així la seva feina mitjançant l’autoocupació i la creació de    
microempreses.  

En paraules de Cecilia Pilar, «és un gust comprovar de  
primera mà el resultat transformador i crucial que sorgeix de 
les aportacions dels nostres socis i donants, en combinació 
amb el treball de Mans Unides, per canviar les vides i el destí 
de persones amb un futur incert» l 
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A Espanya, l’ús del diner en efectiu s’ha reduït  
de manera progressiva des de 2014, una dinàmica que  
s’ha vist accentuada per la pandèmia. El 2020, l’efectiu  
només va ser l’opció preferida pel 36 % dels ciutadans,  

mentre que, sis anys abans, la xifra fregava el 80 %.   
Davant aquesta perspectiva, Mans Unides posa en marxa la 
cam panya «Treu-te un pes de sobre per una bona causa. Dona 
els cèntims!», oferint la possibilitat de deslliurar-se de les petites 
monedes amb una bona finalitat: ajudar a finançar pro jectes 
de desenvolupament en els més de 50 països on l’organització 
està present.

Treu-te un pes de sobre  
per una bona causa 

DONA ELS CÈNTIMS!

Tens cèntims i no saps què fer-ne? 
Per evitar l’acumulació d’aquestes monedes i donar-los un 
sentit solidari, Mans Unides du a terme una recollida dels 
cèntims a tots els racons d’Espanya, a les 72 delegacions 
que l’organització té per tot el territori.   
Els punts de recollida es poden trobar a les seus de les   
delegacions i als establiments col·laboradors.   
Tot i que la campanya es posa en marxa ara, neix amb la 
idea de tenir un ampli recorregut en el temps per poder 
oferir a tots els ciutadans la possibilitat de participar-hi. És 
una iniciativa senzilla però amb una finalitat important, ja que, 
amb el simple gest de dipositar els teus cèntims en els llocs 
que habilitarem per a això, els convertiràs en alimentació, 
salut, educació, aigua, igualtat i cura del medi ambient 
per als qui més ho necessiten.

la nostra feina a espanya

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS

l Vídeos exclusius 
 
l Entrevistes amb els nostres  
    socis locals 
 
l Actualitat dels països  
    on treballem

I MOLT MÉS!
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Regals solidaris que canvien vides

A Mans Unides et proposem  
una manera diferent de regalar  

i uns articles que amaguen a l’interior  
un obsequi ben especial:  

la possibilitat de canviar vides,  
la vida de les persones que més ho necessiten. 

Amb els nostres regals solidaris, no només estàs adquirint un pre ciós 
mocador dissenyat en exclusiva per Lorenzo Caprile per a Mans 
Unides o un necesser amb l’estampat d’última tendència sinó que, 
amb el teu donatiu, estàs contribuint a millorar les condi cions de 
vida de les persones més vulnerables del planeta, a la realització 
de tallers formatius perquè centenars de dones in dígenes empobrides 
puguin treballar i conèixer els seus drets, a la construcció d’un pou 
d’aigua perquè milers de nens puguin tenir accés a aquest dret     
essencial…; en definitiva, estaràs aju dant a fer d’aquest món un lloc 
més just i solidari.

Troba el regal perfecte per als teus éssers  
estimats i aporta el teu granet de sorra.  

Entra a manosunidas.org i  
tria el regal solidari entre totes les nostres opcions 

Canvia la teva perspectiva amb els nous dissenys de targetes  
i punts de llibre solidaris!   

Aquest 2023 celebra batejos, noces, comunions, aniversaris i qualsevol  
altra ocasió important per a tu amb les targetes i punts de llibre solidaris  

de Mans Unides. Portaràs amor i alegria al món i ajudaràs  
a frenar la desigualtat amb aquest senzill record.

Si necessites assessorament, estarem encantats d’atendre’t a  
comunicacion.socios@manosunidas.org o al telèfon 91 308 20 20

Tessa Ferrin: Art amb veu social i  
amb l’empatia i la solidaritat  

com a fonament

«Tingues un detall» i  
marca la diferència

A través de la pintura, l’artista 
busca conscienciar la societat sobre 
la importància de «connectar en 
lloc de separar i diferenciar».

Ara pots personalitzar els regals  
amb una selecció exclusiva d’imatges.   

Consulta i descarrega el catàleg de targetes solidàries al nostre web:  
manosunidas.org

Fes que la màgia de regalar arribi lluny i traspassi les nostres fronteres!
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03003 ALACANT 
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H. Tel. 965 922 298 
02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izq. Tel. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis. Tel. 918 833 544  
04001 ALMERIA 
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780 
24700 ASTORGA (Lleó) 
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536 
05001 ÀVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tel. 920 253 993  
06006 BADAJOZ 
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
Tel. 924 248 951  
22300 BARBASTRE (Osca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tel. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229, 1r 1a. Tel. 934 877 878 
48005 BILBAO 
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886 
09005 BURGOS 
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687 
10003 CÀCERES 
General Ezponda, 14-1º. Tel. 927 214 414 
11001 CADIS 
Hospital de Mujeres, 26. Tel. 956 214 972 
12001 CASTELLÓ 
Sant Lluis, 15 entresòl, 1r A.Tel. 964 228 858 
51001 CEUTA 
Plaza de África, s/n. Tel. 956 513 208 
13001 CIUDAD REAL 
Caballeros, 7-2ª planta. Tel. 926 255 467 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
Díez Taravilla, 15. Tel. 923 482 035 
16002 CONCA 
Avda. Rep. Argentina, 27. Tel. 969 222 022 
14008 CÒRDOVA 
Concepción, 4-1º C. Tel. 957 479 578 
07800 EIVISSA (Balears) 
Pere Francès, 12, 2n. Tel. 971 312 774 
15402 EL FERROL (La Corunya) 
Magdalena, 230 bajo. Tel. 981 300 318 
28904 GETAFE (Madrid) 
Lope de Vega, 2. Tel. 916 838 985 
17002 GIRONA 
S. J. Baptista La Salle, 19, 2n, 2a. Tel. 972 200 525 
18009 GRANADA 
Pza Campillo, 2-5º G y H. Tel. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tel. 949 218 220 

18500 GUADIX (Granada) 
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tel. 958 663 592 
21003 HUELVA 
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.  
Tel. 959 253 388 
22700 JACA (Osca) 
Seminario, 8-3º. Tel. 974 362 251 
23007 JAÉN 
Maestro Bartolomé, 7 dupl. Tel. 953 250 114 
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis) 
Sevilla, 53. Tel. 956 180 156 
15001 LA CORUNYA 
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. Tel. 981 205 659 
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Doctor Chill, 17 - Casa de la Iglesia. Tel. 928 371 307 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11, 2n. Tel. 973 269 104 
24003 LLEÓ 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408 
26004 LOGRONYO 
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567 
28008 MADRID 
Martín de los Heros, 21-2º. Tfno. 915 221 783 
29015 MÀLAGA 
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783 
07701 MAÓ (Menorca) 
Carreró des Mirador de ses Monges, 1 
Tel. 971 369 936 
30001 MÚRCIA 
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda.  
Tel. 968 214 029 
22002 OSCA 
Pza. de la Catedral, 3-1º. Tel. 974 226 556 
32005 OURENSE 
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782 
33003 OVIEDO 
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161 
34001 PALÈNCIA 
Gil de Fuentes, 12-2º izda. Tel. 979 752 121 
07001 PALMA DE MALLORCA (Balears) 
Seminari, 4. Tel. 971 718 911 
31006 PAMPLONA 
Avda. Baja Navarra, 64-1º. Tel. 948 210 318 
10600 PLASÈNCIA (Cáceres) 
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707 
36003 PONTEVEDRA 
Peregrina, 50 entreplanta. Tel. 986 850 812 
37002 SALAMANCA 
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA. Tel. 923 261 547 

20005 SANT SEBASTIÀ 
Loyola, 15-3º izda. Tel. 943 424 510 
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Armenteres, 35. Tel. 936 327 630  
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Pérez Galdós, 26-3º dcha. Tel. 922 243 442 
39001 SANTANDER 
Rualasal, 5-2º dcha. Tel. 942 227 807 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA  
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. Tel. 981 584 966 
50001 SARAGOSSA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tel. 976 291 879 
40001 SEGÒVIA 
Seminario, 4 bajo. Tel. 921 460 271 
41004 SEVILLA 
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. Tel. 954 227 568 
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona) 
Castellar del Riu, 1. Tel. 617 273 664 
42002 SÒRIA 
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490 
50300 TARASSONA-CALATAIUD (Saragossa) 
Ramón y Cajal, 6-4º. Tel. 976 889 514 
43001 TARRAGONA 
Rambla Nova, 119 esc. B, 1n 1a.  
Tel. 977 244 078 
44001 TEROL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tel. 978 611 845 
TERRASSA (Barcelona) 
Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell. Tel. 937 637 106 
45002 TOLEDO 
Avda. Europa, 40. Tel. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 baixos. Tel. 977 511 428 
25700 LA SEU D’URGELL (Lleida) 
Pati de Palau, 1-5. Tel. 973 350 054 
46003 VALÈNCIA 
Avellanes, 14 baix. Tel. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tel. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2. Tel. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B. Tel. 986 423 696 
01004 VITÒRIA  
Fueros, 6-1º izda. Tel. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tel. 980 532 091

DELEGACIONS DE MANS UNIDES (adreces)

Fent-te soci o  
amb un donatiu puntual

Truca gratis al  

900 811 888  

o entra a  

tpv.manosunidas.org

DONA
Incloent Mans Unides  
en el teu testament

LLEGA

Informa’t del nostre  

programa d’herències i llegats  

trucant al 91 308 20 20  

o escrivint a  

herencias@manosunidas.org

Fent-te  
voluntari

UNEIX-TE

Truca al  

91 308 20 20  

o escriu a  

voluntariado@manosunidas.org

O, si ho prefereixes, pots emplenar i enviar-nos el cupó adjunt.



91 700 38 25 - herencias@manosunidas.org

Fes un testament solidari i els propòsits  
de la teva vida continuaran amb el teu llegat

EN BONES MANS
herències i llegats

DECIDEIX AVUI CONTINUAR  
AJUDANT DEMÀ


