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CONTAGIA SOLIDARITAT PER ACABAR AMB LA FAM
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Benvolguts amics i amigues,

Aquesta Memòria que teniu a les mans, és un recull de les activitats que, amb el vostre suport
i col·laboració, hem dut a terme al llarg de l’any 2021 a les nostres comarques, un any en què
vam continuar patint els efectes de la Covid 19. Malgrat tot, vam poder posar en pràctica tot el
que havíem après el 2020. La pandèmia ens va seguir mostrant la nostra fragilitat i confirmant,
una vegada més, que l’impacte de totes les crisis que patim tenen un efecte assolador pels
nostres germans més vulnerables i pels quals treballem des de fa ja 63 anys.

Malauradament, aquesta situació mundial està lluny d’arribar a la seva fi. Quan vèiem que els
efectes devastadors de la pandèmia començaven a reduir-se, ressorgeix una nova crisi,
generada pel conflicte a Ucraïna, que ha tornat a posar els nostres germans del Sud en una
situació de conseqüències dramàtiques, augmentant les escandaloses xifres de la fam i la
desigualtat al món. És per això que hem de continuar treballant per difondre el nostre
missatge, per sensibilitzar el nostre entorn de la realitat en què segueixen vivint més de 820
milions de persones que pateixen la fam i la desigualtat. Aquestes persones, amb rostre però
sense veu, segueixen necessitant la nostra solidaritat, sempre des del nostre caràcter
humanístic i la mirada cristiana. 

Aquest darrer any hem vist amb alegria que la nostra campanya “Contagia solidaritat per
acabar amb la fam” ha portat els seus fruits i que, de nou, parròquies, escoles, empreses,
institucions públiques, mitjans de comunicació i diferents col·lectius de les comarques de
Tarragona, han seguit col·laborant amb Mans Unides, per arribar cada dia a més persones i
construir un món millor. Un món més just que dignifiqui la vida dels nostres germans i fer-los
protagonistes del seu propi canvi.

Tots els que llegiu aquesta memòria, socis, voluntaris, col·laboradors, sou peces clau en la
recaptació de fons que ens permeten finançar els projectes de desenvolupament que estan al
centre de la tasca de Mans Unides. 

Només puc tenir paraules d'agraïment per a tots vosaltres, pel vostre compromís i esforç
permanent. Amb el vostre suport impagable continuarem lluitant per un món millor, una casa
comuna, on totes les persones puguin viure amb dignitat i els seus drets garantits.

Tinc el convenciment que, entre tots, aconseguirem que el rostre de totes les persones que
pateixen fam sigui visible i no desaparegui, fruit de la nostra indiferència.

Voldria tenir un record molt especial per la nostra tresorera, Maripi Bescós, que ens va deixar
de manera tràgica el Juliol del 2021. La Maripi, a la que trobem a faltar cada dia, va treballar
com a voluntària per a Mans Unides durant més de 20 anys. Sabem que des del cel, amb el
seu somriure, ens continua acompanyant en la nostra tasca.

Moltes gràcies!

Esther Freijanes Sangróniz
Presidenta-Delegada de Mans Unides a Tarragona
Juny 2022



LLANÇAMENT DE CAMPANYA -FEBRER 2021
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El dia 12 de febrer, amb les
mesures pertinents, es va

celebrar l'Eucaristia d'Inici de
Campanya, a l'església de

Sant Antoni de Pàdua,
presidida pel Vicari General,

Mn. Joaquim Fortuny,
acompanyat per Mn. Jordi

Vila, consiliari de Mans
Unides Tarragona

Com cada any, l'Eucaristia se
celebra coincidint amb el "Dia del
dejuni voluntari", com a símbol de

fraternitat amb els més necessitats.
 

Així mateix, els dies 13 i 14 de
febrer es va fer, a totes les

parròquies de la Diòcesi, la col·lecta
anual a benefici de Mans Unides

El 2021, per les limitacions imposades a causa de la Covid-19, no

vam poder presentar la campanya a la Cambra de Comerç, com

és habitual. No obstant, vam voler fer-vos partícips del seu

missatge a través de persones rellevants de diferents àmbits

de la societat empresarial, social, esportiu, artístic, mitjans de

comunicació... que han col·laborat amb la seva intervenció en

un vídeo, amb el lema de la campanya "Contagia Solidaritat per

acabar amb la fam", del qual vam fer difusió a través de les

xarxes socials.

Agraïm als mitjans de comunicació, en aquests moments de

restriccions, la seva feina de suport donant veu i visibilitat al

missatge de Mans Unides. 

MARIA JOSEFA FIGUERAS
Rectora URV

ANA IBARS
Gerent AG Planning



EXPOSICIONS
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Treball amb els alumnes sobre els Objectius de Desenvolupament

Sostenible i els Dies Mundials de l'Alimentació i Eradicació de la
Pobresa

Exposició "El desafiament de la fam"
Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp

Exposició "L'aigua és
essencial per a la vida"
Escola Isabel Besora de
Reus
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Part de la missió de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar
l'existència de la fam i la pobresa, les seves causes i les seves
possibles solucions, les exposicions en diferents àmbits són part
fonamental en aquesta tasca.



Així mateix, per mostrar el treball de Mans Unides davant
l'emergència per la pandèmia Covid 19 a nivell mundial, es va
confeccionar l'exposició
 "Emergència Covid-19 al països del Sud" 

Centre Cívic Torreforta
Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau
Centre Cívic Sant Salvador
Centre Cívic Bonavista
Sala d'Entitats de Figuerola del Camp
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"CONTAGIA SOLIDARITAT PER ACABAR
AMB LA FAM"

 

ACTIVITATS DIVERSES

0 5

LAñadir un poco de texto

Mans Unides reactiva la campanya de
recollida de pessetes que ja no tenen
curs legal. El Banc Santander col·labora
posant a les seves oficines, i a disposició
de Mans Unides, unes guardioles com a

punt de recollida i en fa difusió. 
Es van recaptar l'equivalent a 1.280 euros.

El 22 de març es celebra el Dia Mundial
de l'Aigua. Ens recorda la importància
de l'aigua i la necessitat de cuidar uns
recursos hídrics que no són infinits

El 2021 per Sant Jordi, Mans
Unides llança un nou
exemplar de la col·lecció
"conte valors" amb el títol
"La Responsabilitat" 

Diada de Sant Jordi
 

Per la Diada de Sant Jordi, es va fer
entrega de llibres de contes de Mans
Unides per a la Biblioteca dels
hospitals Joan XXIII i Santa Tecla de
Tarragona, així com, també un conte
per a cada un dels nens i nenes
hospitalitzats 



Col·legi Claret de Valls
Col·legi Lestonnac de Tarragona
Institut Roseta Mauri de Reus
Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys
Escola Salvador Espriu de Roda de Berà

Xerrades divulgatives i Contacontes
 

Seguint les normes de seguretat, es van poder impartir als centres:
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Servei Educatiu
Educació en Valors
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Escola Joan XXIII de Tarragona,
treball sobre Mans Unides i
guardiola
Col·legi Sant Pau de Tarragona,
treball sobre Mans Unides i
guardiola
Col·legi Mare de Déu de la Serra
de Montblanc, treball sobre
Mans Unides i guardiola
Col·legi Vedruna Sagrat Cor de
Tarragona, esmorzar solidari

Malgrat que el 2021, a causa de la
pandèmia, no es va poder celebrar
l'activitat anual  Marxa de la
Solidaritat, diferents centres
educatius van organitzar activitats
solidàries a favor de Mans Unides:
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Servei Educatiu
Educació en Valors
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21 L'escola Àngel Guimerà del
Vendrell va quedar finalista de la
XII edició del Concurs de
Clipmetratges de Mans Unides,
amb un vídeo presentat per
alumnes de Primària. Se'ls va fer
entrega d'un diploma i un lot de
llibres de contes de Mans nides.

Col·legi Teresianes de Tarragona
 

Entrega d'un diploma i un lot de llibres
de contes al Col·legi Teresianes de

Tarragona, per la participació del seu
alumnat de Secundària

XII edició Concurs de Clipmetratges
Categoria Escoles

Escola Àngel Guimerà del
Vendrell



SOPARS  SOLIDARIS

Com cada any, es
van voler celebrar

els Sopars de la Fam
Solidaris. 

 
Per les restriccions

imposades, es va fer
en format take away

a la Parròquia de
Sant Joan Baptista

de Reus.

Seguint l'èxit de la iniciativa al 2020, moltes poblacions es
van sumar a l'activitat solidària i van organitzar Sopars de

la Fam de forma Virtual

Valls
Figuerola del Camp
El Pla de Santa Maria
Cabra del Camp
El Pont d'Armentera
Alcover
La Riba
Picamoixons
La Masó
El Milà
Fontscaldes
Riudoms
Vinyols i els Arcs
Salou

Es van dur a terme a:
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Integrats en la societat

Fira del Comerç Just a Tarragona
Mercat de Nadal a Tarragona
Mercat de Nadal a Valls
Fira del Vent al Pla de Santa Maria
Campanya Flor de Pasqua a Figuerola, El Pont
d'Armentera i El Pla de Santa Maria

Participem activament en la societat que ens envolta, amb altres
organitzacions o amb activitats per la societat civil per difondre el nostre
missatge i recaptar fons pels nostres projectes
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Patrocinat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics de
Tarragona

Concert Cor de Cambra InCrescendo

El Concert Solidari a favor de l'emergència d'Haïtí es va celebrar el dia 6
de novembre a l'església de Sant Agustí de Tarragona , amb la

col·laboració del Club Gimnàstic i l'Agrupació d'Associacions de Setmana
Santa



Col·laboració amb empreses
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El Nàstic de
Tarragona va

signar un conveni
de col·laboració

amb Mans Unides,
per facilitar la

realització
d'activitats que

promocionin
l'objectiu de Mans

Unides.

L'empresa
Pastisseria Huguet

de Reus va
col·laborar amb

Mans Unides amb
la creació i

aportació de una
Galeta Solidària,
personalitzada
amb el logo de
Mans Unides 



FORMACIÓ DE VOLUNTARIS

Hem seguit treballant amb
els/les voluntaris/es de la
delegació i de comarques,

amb reunions de forma
virtual 

Cursos de formació en
diferents àmbits, impartits

per professionals des de
Serveis Centrals de Mans

Unides

2021
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Projectes finançats amb fons propis 2021

"Promoció de mitjans de vida per a dones
refugiades a Tel-Aviv" (Israel)

Cost total 43.770,00 euros
Beneficiaris 420 persones
Durada: 12 mesos

"Avançar en la sostenibilitat
agroalimentària en comunitats Lenques"

(Hondures)

Cost total 91.639,00 euros (la delegació de
Tarragona es fa càrrec de 25.000 euros)
Beneficiaris 613 persones
Durada: 12 mesos

"Millora de la seguretat alimentària i dels
ingressos de famílies camperoles" (Uganda)

Cost total 112.422,00 euros (la delegació
de Tarragona es fa càrrec de 30.000 euros)
Beneficiaris: 4.800 persones
Durada: 36 mesos



 
42.476,75 euros
1.311 beneficiaris

 

"Enfortiment agroecològic per a la millora de sistemes
productius camperols per a la seguretat alimentària i
economia familiar amb prespectiva de gènere, defensa dels
béns naturals i incidència política en el desenvolupament
rural de 120 comunitats del territori Xinca (Guatemala)

3.158,54 euros
200 famílies beneficiàries
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Projecte cofinançat per l'Ajuntament de Tarragona

Projecte cofinançat per l'Ajuntament de Cambrils

Estils de vida sostenibles i incloents a l'àrea protegida
Parc Nacional i àrea natural de maneig integral Serrania
de l'Iñao a Bolívia

Co
fi

na
nç

am
en

t 
 i 

 c
ol

·la
bo

ra
ci

on
s 

 2
02

1



 

Acccés a la formació professional de joves i
dones del Departament de Saaba a Burkina

Faso -Fase II 
2.254,52 euros
432 alumnes beneficiaris

 

Projecte cofinançat per l'Ajuntament de Reus

L'empresa PROMAS Jardineria col·labora amb el finançament del
projecte "Accés sostenible a l'aigua de qualitat" a Ushetu (Tanzània)

Beneficiaris: 14.000 habitants de 3 aldees
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Projece finançat per un donant anònim
"Seguretat alimentària i dignitat camperola a l'Occident d'El Salvador"

68.218,00 euros
318 dones i 282 homes beneficiaris
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Donant anònim



Projectes de Mans Unides al món 2021

Alimentació i mitjans de vida
110 projectes

Import 9.795.126€
122.742 beneficiaris Educació

108 projectes
Import 6.539.774€

153.927 beneficiaris

Salut
94 projectes

Import 4.245.503€
748.042 beneficiaris

Aigua i sanejament
24 projectes

Import 1.465.418€
68.811 beneficiaris

Drets de les dones i equitat
70 projectes

Import 4.764.909€
201.167 beneficiaris

Drets humans i societat civil
56 projectes

Import 5.171.155€
136.168 beneficiaris

Medi ambient i canvi climàtic
12 projectes

Import 1.467.514€
94.097 beneficiaris
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Balanç econòmic 2021



.

DONATIUS:
CAIXABANK ES20 2100 0006 39 0200703422

BBVA CX ES03 0182 1238 69 0200316187
BIZUM 33439

 

tarragona@mansunides.org

www.mansunides.org

 

 

MANS UNIDES TARRAGONA

Rambla Nova, 119, B, 1r 1a

43001 Tarragona

Tel. 977 244 078

Menció Honorifica Municipal Ajuntament de Cambrils 2010

PREMI FAO ESPAÑA 2012


