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A partir de la pàgina 23,  
fem un repàs a algunes de  

les activitats de presentació  
de la nostra campanya «Contagia 

solidaritat per acabar amb  
la fam»; una campanya que  

ben difícilment oblidarem. 

PORTADA:  
Índia. Javier Fernández/Mans Unides

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

necessàriament el pensament de Mans Unides.

índex

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 fer servir paper 100% reciclat en aquest número de la Revista,  
Mans Unides ha reduït el seu impacte mediambiental aproximadament en:

CO2

9.013 kg  
 de residus

18.090 km d’un viatge en  
un cotxe europeu estàndard

1.813 kg de CO2 de gasos 
amb efecte d’hivernacle

286.722  
litres d’aigua

14.986 kg  
de fusta

25.290 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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Ens apropem als conceptes 

d’«agroecología» i  
«sobirania alimentària»;  

pràctiques essencials a  
Amèrica Llatina i en l’estratègia  

de Mans Unides per lluitar  
contra la fam i la pobresa. 

Posem cara a algunes de  
les persones protagonistes  

dels nostres projectes.  
Els seus rostres són els  

de l’esperança,  
la solidaritat i  

la feina ben feta. 
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Continuem immersos en una crisi global sense precedents. L’emergència sanitària ha vingut a 
sumar-se a l’emergència climàtica i totes dues afecten de manera singular i amb més gravetat 
els pobles més empobrits. Per a ells, les conseqüències de la pandèmia iniciada pel coronavirus 
no han fet sinó incrementar les dificultats, aguditzar les seves necessitats i fer encara més crítica 
la seva situació.  
 
La nostra missió és lluitar contra la fam i la pobresa, els seus efectes i també les seves causes.  
Per això, en aquest moment precís de la història, ens sentim especialment cridats a fonamentar, 
amb les comunitats excloses a les quals acompanyem, una convivència més fraterna, edificada 
sobre les seves iniciatives i el nostre suport solidari.  
 
Les circumstàncies són dures per a tothom, tots patim la mateixa tempestat, com ens deia  
el papa Francesc en el moment extraordinari d’oració (Statio Orbis) de març de l’any passat.  
És veritat. Però no tots anem en la mateixa barca  
ni tenim les mateixes possibilitats o recursos per 
enfrontar els riscos. Com diu el Papa en el seu 
vídeo de l’abril passat dedicat al suport als  
defensors dels drets humans, hi ha ciutadans  
de primera, de segona, de tercera i de descart.  
Reconeixent aquesta realitat, sabem que, per plan-
tar cara a aquest virus que no deixa tranquil el nostre món i la nostra seguretat, hem de  
compartir els remeis i salvar-nos plegats si volem salvar-nos tots. Si quelcom ha fet evident 
aquesta pandèmia és que ningú està fora de perill tot sol en un món absolutament  
interconnectat i que la promoció del bé comú, a través de la solidaritat de totes les persones,  
els actors socials i les institucions, és la manera de construir un planeta més sostenible i  
una vida més digna per a tota la humanitat.  
 
És urgent combatre la Covid-19 i posar a disposició de totes les persones, en primer lloc de  
les més vulnerables, els recursos necessaris per garantir el dret a la salut, com els tractaments i 
els mitjans de prevenció, especialment les vacunes. Però és igual d’urgent combatre el virus  
de l’egoisme, de la indiferència, de la passivitat. Perquè d’aquesta crisi podem sortir millors,  
però també podem sortir-ne pitjors, més preocupats per la nostra pròpia salvació, pel nostre 
propi benestar. Mentrestant, als llocs on donem suport a projectes i coneixem el rostre dels  
qui pateixen, els crits dels pobres creixen i és més urgent que mai atendre la seva crida.  
 
Per això, per començar novament, amb solucions universals i sense deixar ningú enrere, cal  
partir des dels últims. Posar els últims en primer lloc és el nostre segell distintiu com a seguidors  
de Jesús de Natzaret. Ell, que es va fer últim, ens ensenya a superar el nostre egocentrisme i,  
reconeixent la nostra pròpia fragilitat, a fer-nos pròxims de qui més ho necessita.

«Si cal tornar a començar,  
sempre serà des dels últims» 

(Fratelli tutti 235)

És urgent combatre la Covid-19 i posar  
a disposició de totes les persones,  
en primer lloc de les més vulnerables, 
els recursos necessaris per garantir  
el dret a la salut.

editorial
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àsia

Situació desesperada a l’Índia
La segona onada de coronavirus copeja el país amb  
gran virulència. Els contagis causen estralls a les ciutats  
i s’estan estenent a les zones rurals, molt castigades ja  
per les mesures de confinament decretades. Centenars  
de milers de persones se sumen a les llistes d’afectats i  
el nombre de morts no para d’augmentar.
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En els primers dies de maig, moment en què s’escriu aquest text, els socis 
locals de Mans Unides ens parlen de terror i impotència. Des de Bombai, a l’estat 
de Maharashtra, un dels més castigats per aquesta segona onada de corona-
virus, el pare Rolvin de Mello descriu un panorama desolador: «Hi ha una gran 
escassetat de medicaments i de llits hospitalaris i una gran falta d’oxigen. Veig 
gent corrent en totes direccions, desesperadament, intentant salvar els seus éssers 
estimats», relata desolat. El religiós indi assegura que la realitat «supera qual-
sevol pel·lícula de terror que es pugui imaginar». Per al pare de Mello, l’única 
manera d’alleujar aquesta situació seria una intervenció immediata del Govern 
que posés fi a la relaxació de les mesures de prevenció entre la població.  

Segons el pare Franklin Menezes, soci local dels Serveis Socials de Calcuta, 
tant els processos electorals que van tenir lloc en quatre grans estats i que van 
congregar milers i milers persones en mítings i reunions, com l’esdeveniment 
religiós Kumbh Mela –que va atreure milions de pelegrins sense el menor control 
de seguretat— són alguns dels motius pels quals aquesta segona onada s’ha estès 
amb tanta rapidesa. «Ens enfrontem a una situació que hem creat nosaltres 
mateixos. Estem avisats des de la primera onada de març de 2020 i no vam escoltar, 
no vam aprendre i no vam actuar. I les conseqüències d’això són les que estem 
vivint ara», lamenta. I el més tràgic d’això, assegura el pare Menezes, és que 
«l’Índia, un país que produeix milions de vacunes per a la seva distribució          
internacional, no té suficients unitats per a la seva pròpia població».  

Així ens ho expliquen també des d’un centre hospitalari convertit en l’«hos-
pital covid» de la ciutat de Pune: «Ens en sortim com podem, però ens preocupa 
molt l’escassetat d’oxigen i de medicaments importants. Només estem fent les 
cirurgies urgents per no gastar oxigen. Tenim les UCI plenes i hi ha gent morint 
perquè no hi ha lloc a les unitats de vigilància intensiva. També ens falten vacunes 
i no sabem quan arribaran. El nostre personal, sobretot les infermeres, està molt 
cansat».  

«La situació és tan desesperada que, com va succeir a l’inici de la pandèmia, 
estem adaptant els nostres projectes per fer front a les necessitats més imme-
diates», explica Ramón Álvarez, coordinador de projectes de Mans Unides a 
Àsia. «Estem autoritzant que part dels fons de projectes en marxa s’utilitzin per 
a la compra de medicaments». «Els nostres socis estan redoblant els seus es-
forços perquè les comunitats més afectades comprenguin la importància del 
distanciament social i la higiene, ja que en els últims mesos s’havien relaxat per 
una falsa sensació de seguretat», assegura Álvarez.  

Des que va començar la pandèmia, Mans Unides ha aprovat 36 projectes 
d’emergència per un import de 378.000 €, destinats a pal·liar les conseqüències 
del coronavirus entre els grups de població més vulnerables de l’Índia. A més, 
s’ha autoritzat el canvi d’activitats en més de 100 projectes per cobrir les ne-
cessitats sobrevingudes amb la crisi sanitària l

Texto de MARTA CARREÑO.  
Departament de Comunicació.

Els socis locals de Mans Unides adverteixen del greu risc per a la vida de nens i 
adolescents, no sols pels contagis. «La falta de menjar i el sistema de salut col·lapsat 
podria tenir un efecte devastador per als més petits. Molts s’han quedat orfes o han 
deixat l’escola per ajudar les seves famílies. Corren el risc de l’explotació, el treball 
infantil i els matrimonis primerencs», comuniquen des dels Serveis Socials de Sagar, 
Madhya Pradesh. Així mateix, des de Jagdalpur alerten de l’extensió del virus a les 
zones rurals, on la cobertura sanitària és gairebé inexistent i on «el nou confinament 
empeny a la fam les persones amb feines precàries, els jornalers i els pagesos».C
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Un desenvolupament  
que tingui cura de la vida
Al setembre tindrà lloc la Cimera de Nacions Unides 
sobre Sistemes Alimentaris, una nova oportunitat per 
reflexionar i prendre decisions que ens facin avançar 
en la lluita contra la fam. Conceptes i pràctiques 
com «sobirania alimentària» i «agroecologia»  
resultaran imprescindibles en aquestes discussions.

amèrica

A Santa Ana, a El Salvador, 11 comunitats practiquen l’agroe-
cologia per produir aliments d’una manera més sostenible, 
neta, barata i sana, fet que garanteix una millora en la seva 
qualitat de vida. Amb el suport de Cáritas de Santa Ana i 
Mans Unides, han posat en marxa programes d’agroecologia 
que inclouen el maneig de bestiar, grups d’autoestalvi, bancs 
de llavors i arbres fruiters, a més d’accions d’incidència en 
les institucions locals.
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Agroecologia i sobirania alimentària

Cada any se celebra la Fira de Llavors Criolles, on les famílies 
comparteixen experiències i reforcen els llaços comunitaris  
(Candelaria de la Frontera, El Salvador).
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A Amèrica Llatina, la lluita de Mans Unides contra la pobresa i la fam 
està basada en el foment de pràctiques agroecològiques sostenibles i ini-
ciatives en defensa de la sobirania alimentària de les comunitats, tal com 
demanen els nostres socis locals al continent.  

Aquests conceptes neixen com a resposta a un model d’agricultura que 
en dècades passades va donar el poder a les grans companyies i va fer 
prevaler la producció intensiva, la desforestació i el monocultiu, la qual 
cosa va provocar l’empobriment dels sòls i el dany al medi ambient com a 
conseqüència de l’ús massiu de fertilitzants sintètics i plaguicides químics, 
la manipulació genètica i l’ús abusiu de l’aigua i l’energia.  

L’agroecologia, estretament lligada al concepte de la sobirania alimen-
tària, neix com una alternativa que considera de manera integral les di-
mensions ambiental, social, econòmica i política. En la dimensió ambiental, 
proposa una integració entre els ecosistemes agrícoles i els alimentaris, 
optimitza la biodiversitat, elimina la dependència de productes externs, 
cars i contaminants –els substitueix per uns altres de reciclables–, prioritza 
la producció de llavors natives i s’adapta millor al canvi climàtic.  

La dimensió social se sustenta en la cultura local, amb dietes saludables 
i diversificades, i promou la solidaritat i l’enfortiment de les estructures socials, 
sense oblidar la igualtat de gènere i la promoció de la dona. L’economia 
social i solidària estaria en el cor de la dimensió econòmica, amb un comerç 
local fort que connecti els productors amb els mercats locals i que proporcioni 
mitjans de vida dignes a les famílies pageses.  

Finalment, la dimensió política de l’agroecologia implica que el centre 
de poder dels sistemes alimentaris passi de les grans corporacions als petits 
productors, i posar sota el seu control la propietat de la terra, les llavors i 
l’aigua, entre altres recursos, amb una governança local que garanteixi la 
sobirania alimentària. D’aquesta manera es respecta el dret dels pobles 
a definir les seves pròpies polítiques i estratègies sostenibles de producció, 
distribució i consum d’aliments.  

Amb aquestes premisses, Mans Unides ha donat suport, en els tres últims 
anys, a 195 projectes a Amèrica Llatina per un import de 22.503.000 €. 
Més enllà dels projectes concrets, es tracta d’una estratègia de llarg termini 
que busca el desenvolupament integral de les comunitats, en col·laboració 
amb socis locals experimentats i coneixedors de la realitat cultural, social 
i política de les regions on treballem l
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Text de JUAN DE AMUNÁTEGUI.  
Departament de Projectes d’Amèrica.

Com treballa Mans Unides l’agroecologia? 
l Reforestació i millora dels sòls.  
l Accés a l’aigua, emmagatzemament i sistemes de reg.  
l Accés a llavors natives, cria d’animals i piscicultura.  
l Dotació d’equipament i maquinària.  
l Suport a mercats locals, fires agroecològiques i  
    trobades entre comunitats pageses.  
l Formació i acompanyament tècnic.



El desafiament  
de continuar endavant

Mauritània 
 
«A l’hort de la meva cooperativa, i gràcies al suport de 
Banlieue du Monde i Mans Unides, hem fet tres campanyes 
agrícoles en què hem conreat diferents hortalisses i obtingut 
beneficis amb la seva venda. Personalment, he recol·lectat 
i venut 60 kg de flor de Guinea, la qual cosa m’ha permès 
comprar bestiar i millorar l’alimentació de la meva família. 
Ara estem en plena recollida de la tercera campanya en 
què hem plantat cols llombardes, enciams, pebrots, tomà-
quets i albergínies. El projecte ens ha ensenyat a produir de 
manera local i a consumir el que conreem. Moltes gràcies 
per ajudar les dones de N’Goral Guidala!». 
 

Fatimata Moudo Diop forma part de la cooperativa de 
dones de N’Goral Guidala, a Mauritània.

El Marroc 
 
«El dia que vaig conèixer l’existència del centre vaig decidir 
inscriure-m’hi sens dubte. I la veritat és que va ser una 
bona decisió. El centre ha estat com la meva segona casa… 
He après molt sobre la professió d’ajudant de guarderia. 
Les relacions que hi he establert m’han emocionat i en 
aquest ambient m’he sentit com en família. Hem compartit 
alegries, tristeses, afecte… i hem buscat solucions als nos-
tres problemes. Vull donar les gràcies de cor a les nostres 
estimades educadores que ens han acompanyat al llarg 
d’aquest any i també al pare José, a la senyora Loubna i a 
Mans Unides per haver-nos donat l’oportunitat de formar-
nos durant aquests últims mesos de confinament».  
 

La jove Meriem Mrabti participa als tallers  
del centre de formació femenina que dirigeixen  

els pares salesians a la ciutat marroquina de Kenitra. 
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Posem cara a alguns dels protagonistes dels nostres projectes.  
Homes, dones, nens i nenes per als quals les iniciatives amb el suport  
de Mans Unides han comportat un canvi decisiu en les seves vides. 
Aquests són els rostres de l’esperança i de la feina ben feta.

canviant vides
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Bolívia 
 
«Aprenem a produir llavors per nosaltres mateixos 
perquè no necessitem comprar o esperar que les ins-
titucions ens les donin. Ara produïm i tenim les nostres 
pròpies llavors. Destinem el que collim sobretot a millorar 
l’alimentació dels nostres fills, però també aprofitem 
per vendre’n una part al mercat de San Pedro i també a 
altres famílies que no formen part del projecte. Venent 
hortalisses i bestiar podem permetre’ns comprar que-
viures de primera necessitat i tenir una alimentació 
més profitosa».  
 

Aurelia Ayanoma i Damián Mamani participen en 
un projecte de conreu i recol·lecció d’aigua a San 

Pedro de Buena Vista, Bolívia. 

Índia 
 
«Durant el confinament es van fondre molts llums i els nostres carrers van ro-
mandre a les fosques durant setmanes. Als nens, nenes i gent gran els feia por 
caminar pels carrers a la nit. Els nostres professors es van queixar davant l’auto-
ritat municipal, però ningú va venir a reparar l’enllumenat públic a causa del tan-
cament de totes les activitats.  
 
Aleshores, els nens que formem el “Parlament Infantil” –un projecte educatiu del 
centre Asha Kamala Nehru Nagar amb el suport de Mans Unides– vam decidir 
fer alguna cosa pel nostre barri i portar, novament, llum als carrers. Per a això, 
en Samir, l’Aditya, la Prince, l’Ashika Kumari i jo vam anar família per família 
recol·lectant els diners necessaris per comprar bombetes. Gràcies a això, els nens 
van tornar a jugar als carrers al capvespre, els avis van poder caminar lliurement 
i les nenes van poder anar a les botigues del poble sense cap por.  
 
Molta gent ens va donar les gràcies i això ens va fer sentir molt feliços i va augmentar 
la nostra confiança en nosaltres mateixos. Vam aprendre aquest acte de servei a la 
comunitat a través dels tallers en què participem al Parlament Infantil. Gràcies!».  
 

Abhishek Kumar té 15 anys i viu en un dels suburbis  
de la ciutat índia de Patna, on el confinament va fer que  

la població quedés atrapada en un entorn insalubre i desatès. 
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Perú 
 
«A causa de la pandèmia, la xifra de comensals als quals 
servim diàriament al nostre menjador ha augmentat fins 
a 90 persones. Amb la pandèmia s’han apujat els preus, 
no hi ha aigua... i gràcies a aquest suport podem servir 
moltes més famílies i ha millorat la nostra alimentació 
diària».  
 

Aida Milagros Roca agraeix a Mans Unides  
i l’associació Kusi-Warma el suport rebut  

en un moment en què el confinament  
i la pandèmia van afectar greument la població  

de Puente Piedra, a l’altiplà peruà, una regió  
ja marcada per les privacions i l’escassetat. 

PR
O

D
II

M
an

s 
Un

id
es

M
an

s 
Un

id
es



Treballar pel futur  
a contracorrent

àfrica

La població de la diòcesi de Garissa porta a les seves  
espatlles no sols el pitjor atac terrorista de la història  
de Kenya, sinó un sever encadenament de sequeres i  
inundacions que els porta a refer les seves vides any rere any.
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Tothom té dret a una alimentació adequada i a no patir fam, però 
ens trobem lluny de complir aquesta meta. El nombre de persones 
que pateixen fam està en augment i, si continua aquesta tendència, 
el 2030 superarem els 840 milions, i en són les principals causes els 
conflictes, el canvi climàtic i les recessions econòmiques, situacions 
totes aquestes agreujades per la pandèmia.
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Kenya



Garissa, la diòcesi de més extensió a Kenya, està situada a l’est del país, a la 
frontera amb Somàlia. Potser els lectors recordin aquest nom per ser la regió 
on va tenir lloc l’atac gihadista més greu ocorregut al país quan, el 2015, militants 
de l’organització terrorista Al-Shabaab van atacar la universitat de Garissa, i 
van matar 152 persones.  

Tana River és un dels quatre districtes que cobreix geogràficament la diòcesi. 
Hi treballa el pare José Luis Orpella com a rector de la parròquia Sagrat Cor de 
Jesús a Emaús i com a coordinador mèdic de la diòcesi. La zona és semiàrida i 
de les més pobres i insegures de Kenya, habitada per dues tribus majoritàries: 
els Pokomo, petits agricultors, i els Orma, ramaders seminòmades.  

Mans Unides col·labora amb la missió d’Emaús des de fa una dècada i en 
aquest temps hem comprovat de primera mà la paradoxal realitat que viu la 
població: anys de duríssimes sequeres que donen pas a pluges torrencials pro-
longades que causen el desbordament del riu Tana, el més cabalós i llarg del 
país –i que dona nom al districte–, la qual cosa deixa la població sense aliment 
a causa de la destrucció de collites. Un cop rere un altre, aquests pobles, que 
habiten cases de fang i palla, es veuen copejats dramàticament per la desgràcia 
i veuen destruïts per complet els petits avenços que van conquerint per millorar 
les seves condicions de vida.  

 
Alimentació, salut i educació per sortir endavant  

En una zona on la malnutrició és endèmica, l’índex de mortalitat infantil és de 
96 per 1.000 nascuts vius, on més del 80 % dels seus habitants viu sota el llindar de 
pobresa absoluta i l’esperança de vida és de només 53 anys, la missió d’Emaús 
ha acudit en diverses ocasions al socors de la població. Amb el suport de Mans 
Unides, ha posat en marxa projectes d’emergència per distribuir aliments de 
primera necessitat i oferir assistència mèdico i sanitària a través del centre de 
salut de Sant Rafael que està a càrrec de la missió.  

A més de l’assistència a la població en situacions d’emergència, i per contribuir 
a millorar la nutrició, educació i higiene dels nens en aquesta àrea rural, s’han 
millorat les infraestructures de la guarderia i l’escola primària de Sant Josep, 
regentades també per la missió. Gràcies a això, disposen ara d’una cuina fun-
cional i higiènica, latrina i proveïment d’aigua i un hort per millorar l’alimentació 
dels nens, la qual cosa representa un èxit enorme en aquesta zona i converteix 
aquesta escola en l’única d’aquestes característiques a Tana River.  

Mirant cap al futur, el nostre objectiu és continuar treballant perquè aquells 
nens que viuen més allunyats de la missió tinguin accés a una assistència sanitària 
i nutricional de qualitat, amb la posada en marxa d’un centre nutricional infantil, 
amb assistència mèdica i formació a les mares i gestants sobre nutrició i atenció 
infantil. Tot això ajudarà enormement a reduir la malnutrició i la morbiditat infantil, 
perquè nens i nenes creixin sans i afrontin el futur lluitant contra la pobresa,   
desigualtat i injustícia regnants en aquesta remota zona de Kenya l
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«En els pròxims anys, Àfrica serà  
essencial per a la sostenibilitat del planeta»

entrevista

Entrevista de MARTA CARREÑO.  

Departament de Comunicació.
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Com ha evolucionat Kenya en aquests anys?  
Kenya s’ha desenvolupat en els últims 20 anys, però a costa 
d’un gran deute. Aquest creixement no es reflecteix a escala 
de la persona del carrer. Els contrastos es veuen clarament: 
hi ha una gran pobresa i una classe molt alta relacionada 
amb els polítics.  

Quant a Garissa, quan t’endinses a les zones rurals, és com 
si el temps s’hi hagués aturat fa cent anys. La vida és el dia a 
dia, amb tradicions molt arrelades i difícilment canviables. Les 
persones viuen en pobresa absoluta, sense res a les butxa-
ques, amb l’estómac buit, sense una educació adequada i, tot 
i que innocents, també són desconfiats. Però amb el treball 
constant i molta paciència s’ha vist una milloria general.  
 
La proximitat a Somàlia afecta la convivència diària a Garissa?  
Més del 95 % de la població de la diòcesi és de religió musulmana 
i de l’ètnia somali, fet que influeix molt en tots els aspectes de 
la vida diària. Per la inestabilitat a Somàlia, moltes persones 
es refugien al camp de Dadaab, un dels més grans del món, i 
això afecta la seguretat i la convivència a la regió. 

A més, el grup islamista Al-Shabbaab està molt actiu a So-
màlia i la frontera és un colador de terroristes, sobretot al nord 
de la diòcesi. Però també és cert que la inestabilitat depèn 
d’altres factors com la pobresa, la lluita de clans somalis i la 
política de la zona. Molts kenyans s’han allistat a les files dels 
grups gihadistes a causa de la pobresa i la falta de feina. És una 
barreja de desesperació i de no tenir res per perdre, al costat 
del desig de ser reconegut i l’esperança de guanyar un sou.  
 
En aquest context, quin és el paper de l’Església catòlica?  
L’Església catòlica compleix un important paper en aquesta 
difícil situació, sempre des de dos grans fronts: l’educació i el 
desenvolupament. A escala local estem en contacte diari amb la 
població musulmana en una simbiosi constructiva d’ajuda 
mútua, sobretot als centres de salut, escoles, programes d’ajuda 
assistencial, projectes agropecuaris, menjar, etc. Per aquesta 
raó, l’Església catòlica està molt reconeguda en aquesta regió 
essencialment islàmica. El nostre és ser testimoni de l’amor i 
la misericòrdia de Crist sense, de vegades, poder anomenar-lo, 
però que es fa realitat en el servei al més necessitat. 

En els gairebé 30 anys que fa que treballa a Kenya, el pare José Luis Orpella  
ha posat en marxa nombrosos projectes de desenvolupament per millorar  
la vida de les persones més necessitades de la diòcesi de Garissa, on du a terme  
la seva missió. Parlem amb en José Luis, el nen que va voler ser artista,  
però va acabar treballant de metge a Kenya on, com ens diu, va saber seguir  
«les petites llums que li va posar Déu en el camí» per convertir-se en sacerdot.
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No podem deixar de preguntar-li per la pandèmia…  
La pandèmia del coronavirus ha empitjorat una situació que 
de per si ja era difícil. La restricció de moviments ha disminuït 
el contacte amb la gent, el proveïment de productes essencials, 
les importacions i la vida social i religiosa. Els nens i joves han 
perdut molt temps pel fet d’estar les escoles tancades. Però 
aquesta situació ens ha fet buscar altres iniciatives per ser a 
prop dels que pateixen.  
 
També han après a fer front a les emergències per inunda-
cions i sequeres.  
L’aprenentatge més gran d’aquestes emergències recurrents ha 
estat comprendre la necessitat de no tornar a aquesta situació 
i enfortir la població perquè prengui iniciatives d’autoajuda i 
estalvi per estar més preparats davant inundacions i sequeres. 
En aquest sentit, a través de l’oficina de desenvolupament de 
la diòcesi, estem posant en peu estratègies de formació de les 
comunitats locals i de resiliència davant desastres naturals.  
 
D’Àfrica, se’n sol parlar poc, malament i generalitzant, a què 
creu que es deu?  
No m’agradaria entrar en disquisicions de política internacio-

nal ni en teories demogràfiques i d’un passat colonial amb 
més defectes que encerts i, tot i que en certs sectors es valora 
més una vida del primer món que la d’un africà, prefereixo 
quedar-me amb el principi que Déu ens ha creat a tots iguals 
i amb el respecte a la dignitat humana i lluitar perquè cada 
persona tingui les mateixes oportunitats de desenvolupament 
i participi de la construcció del món. De fet, com ja s’ha vist en 
alguns casos, Àfrica està ajudant el món i en els pròxims anys 
serà una part essencial per a la sostenibilitat del planeta.  
 
Com animaria la societat espanyola a contagiar-se de       
solidaritat?  
El meu missatge va a l’uníson amb el de Mans Unides, ja que 
és la meva experiència de tots aquests anys a Kenya: com més 
dones, més reps; com més et sacrifiques, més persones trobes 
que t’ajuden a aixecar-te; com més solidari s’és amb les misè-
ries humanes, més ens fem constructors de dignitat. Fent-me 
ressò de l’encíclica del papa Francesc Fratelli Tutti, la nostra 
solidaritat ens farà més germans i més sensibles a una societat 
ferida.  

Així doncs, animo a contagiar-se de solidaritat i ser efectius 
portadors de felicitat i de llum allà on més es necessiti l 
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Més d’un any després de l’inici de la pandèmia, continuem 
donant gràcies per tots els suports rebuts de la societat es-
panyola, que ha demostrat la seva immensa solidaritat fins i tot 
sumida en les més greus dificultats, des de la consciència que 
la salut d’una sola persona repercuteix en la salut de tota la 
humanitat. Aquests suports han contribuït a millorar la salut 
de moltes comunitats, la qual cosa, així mateix, té incidència 
en la salut global de totes i tots.  

En segon lloc, volem fer balanç de la resposta de Mans 
Unides a la crisi generada per la Covid-19, ja que la pandèmia 
ha marcat irremeiablement la nostra feina i hem hagut de 
bolcar-nos en l’acció humanitària per fer front a l’emergència 
sanitària. Els països de baix índex de desenvolupament humà 
en què treballa Mans Unides han viscut –i viuen encara en 
certs casos– situacions complicades i fins i tot extremes, com 
a l’Índia, el Perú, Mèxic i Brasil.  

Com sabem, les crisis no es viuen igual en un hemisferi i 
en un altre. Fins i tot sabent que a Espanya també va haver-hi 
i hi ha fam, el confinament al Sud va ser, sens dubte, molt pitjor. 
El nostre «jo em quedo a casa» es va traduir, per a la població 
empobrida, en un «amuntegament en infrahabitatges sense 
aliments» i, moltes vegades, també sense electricitat. I si aquí 
vèiem l’arc iris del «tot sortirà bé», en molts llocs veien «fam i 
violència». La bretxa amb el Sud és immensa i s’aprecia, entre 
altres coses, en la falta d’aigua neta, els precaris sistemes sa-
nitaris i l’absència de seguretat social en alguns països. 

Conscients de tot això, de març de 2020 a març de 2021 
hem aprovat 137 projectes d’emergència relacionats amb la 
Covid-19, bé per prevenir, formar i sensibilitzar; bé per socórrer 
aquelles poblacions que es van trobar confinades i sense ali-
ments; bé per enllaçar i fomentar les xarxes de suport i la pròpia 
organització de les comunitats. A més, hem adaptat 183 pro-
jectes en curs per ajustar-los a les necessitats pròpies de cada 
lloc, principalment a l’Índia, on els problemes de seguretat ali-
mentària van aflorar tan bon punt centenars de milers de tre-
balladors es van quedar sense les seves precàries i informals 
ocupacions a causa de les estrictes restriccions. Tota aquesta 
feina ha representat més de quatre milions i mig d’euros 
(4.514.293 €) invertits en àmbits relacionats amb la pandèmia.  

D’altra banda, en molts països, des de setembre de 2020 
hem reprès amb força les estratègies amb què treballem en els 
darrers anys. Així, des de l’inici de 2021 fins a finals de març, 
hem aprovat més de 250 projectes de desenvolupament. 
Com no pot ser d’una altra manera, aquests projectes preveuen 
les circumstàncies i conseqüències de la Covid-19 en cada país. 
En la majoria dels casos, és imprescindible reactivar el teixit 
econòmic i donar suport a iniciatives que permetin a les famílies 
obtenir el seu manteniment o produir els seus propis aliments.  

És molt possible que el món on abans vivíem no torni. Per 
això, entre tots i totes, tenim la responsabilitat d’aprendre del 
viscut i treballar per una realitat millor, per un món més equi-
tatiu i solidari l

Per un món més 
just i solidari
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215INFORME  
A FONS

Amb la nostra Campanya de 2021 reflexionem  
sobre la necessitat de promoure el bé comú i  
la solidaritat si volem garantir els drets de totes  
les persones, especialment de les més vulnerables.

El bé comú i la solidaritat  
als temps de pandèmia
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En aquest moment, quan encara no hem estat capaços 
de frenar del tot l’avançament i els efectes de la pandèmia 
del coronavirus i, quan les solucions, com l’accés a les vacu-
nes, continuen mostrant un món desigual, injust, amb moltes 
velocitats i on el lloc de pertinença continua determinant les 
condicions de vida de les persones, sentim la urgència d’«incre-
mentar el nostre amor social», com diu el papa Francesc.  

Guia els nostres passos la confiança en el fet que podem 
construir un món més just, menys desigual, més inclusiu; i 
amb aquesta confiança ens dirigim a tothom, a la societat es-
panyola, a les empreses, a l’Administració, als nostres socis 
locals i a les comunitats a les quals donem suport.  

 
EL BÉ COMÚ I LA SEVA PROMOCIÓ ALS 
TEMPS DE CRISI  

El nostre temps té un nom: crisi. Una crisi amb múltiples 
dimensions: social, sanitària, mediambiental, econòmica, de 
valors. Per això és tan urgent alçar una veu de denúncia i espe-
rança. Tot pot ser nou, tots podem participar en la gestació 
d’una nova societat, un nou món, amb la nostra solidaritat i 
l’interès compartit a promoure el bé comú. Com diu el Papa 
en la seva encíclica Fratelli tutti, «és una crida sempre nova, 
encara que està escrita com a llei fonamental del nostre 
ésser: que la societat s’encamini a la prossecució del bé comú 
i, a partir d’aquesta finalitat, reconstrueixi una vegada i una 
altra el seu ordre polític i social, el seu teixit de relacions, el 
seu projecte humà».  

En la recerca del bé comú participa tota la societat, però 
la seva promoció correspon a les autoritats i els governs de què 
es doten els pobles. Si el bé comú concreta els drets –i cada 
persona ha de ser protagonista del seu exercici, en funció de 
la seva pròpia dignitat–, és l’Estat l’encarregat de vetllar per la 
seva garantia i de facilitar a cada persona el que necessiti per 
desenvolupar una vida autènticament humana: aliment, vestit, 

salut, aigua, feina, educació, cultura, llibertat d’elecció…  
Com els drets humans, el bé comú és indivisible, és de tothom 

i de cadascú, i només és possible aconseguir-lo i protegir-lo 
plegats. Això és així perquè no es tracta de sumar interessos 
individuals que poden no sols no coincidir sinó ser contraposats. 
En aquests moments veiem quant d’individualisme guia les 
decisions de les persones, les comunitats i els estats. En enfrontar 
la crisi sanitària, lluitem contra un virus que emmalalteix el 
cos, però també contra el virus més difícil de vèncer, l’egoisme 
que ens fa buscar la pròpia salvació per sobre de tot, sense 
mirar cap als costats i, molt menys, fixar-nos en aquelles germa-
nes i germans nostres que són més vulnerables, els descartats, 
que necessiten tota la nostra solidaritat per sortir endavant.  

Creiem que «si les solucions a la pandèmia porten l’em-
premta de l’egoisme, ja sigui de persones, empreses o nacions, 
potser podrem sortir del coronavirus, però certament no de 
la crisi humana i social que el virus ha ressaltat i accentuat. 
Per construir una societat sana, inclusiva, justa i pacífica, hem 
de fer-ho damunt de la roca del bé comú» (Audiència General 
del Papa a Roma, 9/9/20).  

Per aquesta raó és tan important el reconeixement de la 
salut i, per tant, l’accés a les vacunes com un bé comú, indis-
pensable per al desenvolupament d’una vida digna per a 
totes les persones. 

Com els drets humans, el bé comú  
és indivisible, és de tothom i de cadascú,  
i només és possible aconseguir-lo i  
protegir-lo plegats.
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EL DRET A LA SALUT I LA SEVA VULNERACIÓ  
Ja en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, 

la comunitat internacional va afirmar que totes les persones 
sense exclusió són subjectes d’aquests drets. Entre aquests, 
l’article 25 cita el dret a la salut: «Tota persona té dret a un 
nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva famí-
lia, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, el vestit, 
l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris. 
Té dret a les assegurances, així mateix, en els «casos de     
pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies 
independents de la seva voluntat».  

Es tracta d’un dret fonamental. Sense salut no es pot treballar, 
aconseguir condicions indispensables per al desenvolupament 
personal o comunitari, i accedir així als recursos necessaris 
per a una vida digna. Segons dades de Nacions Unides, en 
l’últim decenni, les inversions i progressos en l’assistència sa-
nitària i la salut, van incrementar els ingressos d’alguns dels 
països més pobres en un 24 %. La vulneració d’aquest dret és 
molt greu, no sols per si mateix, sinó perquè compromet el 
compliment de la resta de drets, amb el més important al 
capdavant: el dret a una vida digna.  

En el marc del dret a la salut, es troba la seva cura a través 
de mesures preventives com les vacunes. Per a l’Organització 
Mundial de la Salut, «la immunització és component essencial 
del dret humà a la salut a més de responsabilitat d’individus, 
comunitats i governs, i ha de considerar-se com a tal. S’estima 
que, gràcies a la vacunació, es prevenen uns 2,5 milions de 
defuncions cada any».  

L’administració de les vacunes s’ha convertit avui en un 
nou front i cal denunciar com, des d’alguns àmbits, les vacunes 
i el seu accés s’entenen com un negoci en què, novament, 
preval l’obtenció de beneficis per part de les empreses sobre 
la protecció de la salut dels que no poden pagar o poden 
pagar menys. 

Tant la legislació vigent com l’ètica social i l’ensenyament 
de l’Església ens recorden que el mercat no pot gestionar 
drets: «Davant el risc concret d’una “idolatria” del mercat, la 
doctrina social de l’Església subratlla els seus límits, fàcilment 

perceptibles en la seva comprovada incapacitat de satisfer 
importants exigències humanes, que requereixen béns que, 
“per la seva naturalesa, no són ni poden ser simples merca-
deries”, béns no negociables segons la regla de l’“intercanvi 
d’equivalents” i la lògica del contracte, típiques del mercat» 
(Pontifici Consell «Justícia i Pau»; Compendi de la Doctrina 
Social de l’Església, 349). Aquestes necessitats, exigències o 
béns tenen a veure amb aquelles condicions indispensables 
per a la garantia dels drets, com l’accés a la salut.  

 
DIGNITAT DE VIDA I ACCÉS  
ALS SISTEMES PÚBLICS DE SALUT  

És deure de l’Estat tenir cura de la salut de la seva ciuta-
dania, i així es realitza el dret humà a la salut, a través de la 
promoció d’uns sistemes públics que assegurin l’accés de 
totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, 
als mecanismes que permeten aquesta cura.  

Quan va esclatar la pandèmia al març de 2020, les societats 
es van trobar amb vertaderes dificultats per lluitar-hi. Les in-
versions en recerca i en el manteniment d’unes plantilles de 

Sense salut no es pot treballar,  
aconseguir condicions indispensables  
per al desenvolupament personal o  
comunitari, i accedir així als recursos  
necessaris per a una vida digna.
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personal sanitari necessàries, havien anat reduint-se en molts 
països i, en aquell moment, es mostraven clarament insufi-
cients. Va caldre fer un esforç titànic per tractar de contenir 
els contagis. Lamentablement, han estat milers les persones 
que han mort diàriament pel virus i han estat milions els con-
tagiats arreu del món.  

Si aquesta situació era crítica als països desenvolupats, les 
condicions als països en desenvolupament eren senzillament 
insostenibles. No hi havia serveis públics de salut, ni professio-
nals suficients, ni centres sanitaris adequats, ni possibilitats de 
defensar-se per part de les poblacions. Es tracta de comunitats 

sense accés a l’aigua, indispensable per a la higiene de mans; 
sense accés a màscares suficients en qualitat i quantitat; 
sense poder mantenir la distància social ni el confinament 
sota pena de morir de fam per falta de recursos alimentaris.  

En aquest context, ressonava en el nostre quefer el pen-
sament social de l’Església, que ens insta a fixar la nostra mi-
rada i fer opció pels més pobres: «Avui, vista la dimensió 
mundial que ha adquirit la qüestió social, aquest amor pre-
ferencial, amb les decisions que ens inspira, no pot deixar de 
comprendre les immenses multituds de famolencs, captaires, 
sense sostre, sense cures mèdiques i, sobretot, sense espe-
rança d’un futur millor» (Pontifici Consell «Justícia i Pau»; 

Compendi de la Doctrina Social de l’Església, 349). Es fa ales-
hores urgent la promoció de la cobertura sanitària universal, 
que implica que tothom tingui accés als serveis de salut ne-
cessaris quan i on els necessiti, sense provocar en les perso-
nes i les seves famílies penalitats econòmiques.  

L’accés a les vacunes, la seva efectivitat i riscos no sols són 
assumpte dels estats. També la societat civil ha de reclamar 
justícia i equitat en la realització dels drets. No hi ha igualtat 
ni justícia en aquest accés. De fet, avui cotinua sense resoldre’s 
el problema de l’equitat dels països quant a l’accés a la tecnolo-
gia i, específicament, a les vacunes contra la Covid-19.  

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va liderar la 
creació d’un Marc d’Assignació Justa, amb l’objectiu de ga-
rantir que les vacunes i els tractaments contra la pandèmia 
es distribueixin de manera equitativa entre i en tots els països 
en funció de la mida i per immunitzar, en primer lloc, la po-
blació més vulnerable. En aquest marc es va desenvolupar el 
Fons d’Accés Global per a Vacunes Covid-19 (COVAX). El seu 
objectiu és garantir l’accés equitatiu a les vacunes que s’a-
consegueixin desenvolupar, i proporcionar almenys dos mil 
milions de dosis de vacunes per a finals de 2021, ampliable 
en uns altres mil milions si s’aconsegueix la producció de les 
innovacions amb el suport de la Coalició per a les Innovacions 
en la Preparació davant Epidèmies (CEPI), creada el 2017 per 
al desenvolupament de vacunes de contenció de futures epi-
dèmies. La mateixa OMS reconeix que, tot i que no és un 
nombre suficient per a totes les persones en tots els països, 
podria servir per tancar l’etapa aguda de la crisi i facilitar el 
camí per posar fi a la pandèmia. Actualment, a través de 
COVAX ja s’han començat a distribuir vacunes a Ghana, Costa 
d’Ivori i l’Índia. En el cas concret de l’Índia, el productor mun-
dial més gran de vacunes, han hagut de alentir la seva pro-
ducció i distribució davant l’aparició de diversos ceps del 
virus. 

Si aquesta situació era crítica  
als països desenvolupats,  
les condicions als països  
en desenvolupament eren  
senzillament insostenibles.
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EL REPTE DE LES PANDÈMIES  
Les pandèmies són un dels nous reptes a què han d’en-

frontar-se les societats actuals. La zoonosi, procés pel qual 
els virus i bacteris presents en animals passen a l’ésser humà, 
cada cop és més freqüent. Tant a causa del canvi climàtic i 
l’acceleració de la crisi mediambiental, com pel model de 
producció i consum depredador, contaminant i abusiu que hi 
ha en la seva base, hem anat reduint el cèrcol entorn dels pa-
ratges naturals rics en biodiversitat on les espècies poden 
viure en llibertat. Així, el creixent contacte amb aquestes es-
pècies ha comportat el contagi de fins a 200 noves i greus 
malalties per a les quals no estem preparats, segons dades 
de l’OMS. A més, augmenten també les variants dels virus i 
les mutacions es tornen més contagioses.  

Davant aquestes amenaces, els qui més tenen a perdre 
són les poblacions més vulnerables i empobrides del Sud del 
planeta. La manca d’habitatges adequats i d’aigua corrent a 
les llars, els banys compartits o la falta de sanejament, l’es-
cassetat o absència de sistemes de recollida de residus, els 
transports públics saturats i insalubres i l’accés gairebé ine-
xistent a instal·lacions sanitàries oficials fan que els més de 
mil milions de persones que viuen als barris marginals d’arreu 
del món estiguin en una situació de risc molt greu. De la ma-
teixa manera, les dones i la infància es troben entre els 
col·lectius més afectats per la pandèmia. Pateixen de ma-
nera especial la interrupció d’alguns serveis sanitaris i de va-
cunacions i la limitació a l’accés als aliments, fet que podria 
augmentar significativament el nombre de morts maternes i 
de defuncions de nenes i nens menors de cinc anys, segons 
Nacions Unides.  

D’altra banda, la lluita contra el coronavirus i les seves 
conseqüències ha fet «oblidar» altres epidèmies i malalties 
que afecten de manera especial els més pobres. La crisi pro-
vocada per la Covid-19 ha frenat el ritme d’immunització    
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infantil arreu del món. Des de març de 2020, quan es va reco-
nèixer la pandèmia, s’han interromput els serveis de vacunació 
infantil a un ritme que no es veia des de la dècada dels 70, 
quan l’OMS va iniciar el Programa Ampliat d’Immunització. 
Més del 50 % dels 129 països dels quals hi ha dades contrastades 
van patir interrupcions entre moderades i greus, o la suspensió 
completa dels serveis de vacunació durant 2020.  

Això implica un greu retrocés en la lluita contra malalties 
prevenibles, com el xarampió o la poliomielitis, la febre 
groga, el còlera o el virus del papil·loma humà, la meningitis 
o la rubèola, tant per la no-disposició de vacunes a causa del 
tancament de fronteres com per la falta de personal sanitari, 

ocupat prioritàriament a lluitar contra el coronavirus. Les dades 
indiquen que, si no es fa res per evitar-ho, la interrupció total 
dels serveis de prevenció i tractament del VIH durant sis mesos 
podria provocar l’augment al mig milió de morts a l’Àfrica 
Subsahariana en el període 2020-2021, tant per la sida mateixa 
com per malalties relacionades com la tuberculosi.  

A més, els serveis de tractament i prevenció de les malalties 
no transmissibles, com el càncer, diabetis i malalties cardio-
vasculars i respiratòries cròniques, s’han vist molt greument 
afectats des de l’inici de la pandèmia, de manera especial als 

països més empobrits, amb conseqüències per a milions de 
persones a qui el mateix virus ha empitjorat la seva salut, segons 
l’Informe ODS 2020 de Nacions Unides.  

Per afrontar aquest repte, que implica una emergència 
mundial que sembla que és la primera de moltes que posaran 
en dubte la vida al planeta, cal aplicar com a principals criteris 
d’actuació la justícia, la solidaritat i la inclusió.  
 
COVID-19 I VACUNES:  
JUSTÍCIA, SOLIDARITAT I INCLUSIÓ  

Davant un virus que no coneix fronteres o diferències socials, 
culturals i polítiques, ha de créixer un amor sense distincions. 
Un amor social capaç de generar estructures que ens impulsin 
a mostrar el millor de la naturalesa humana, com ens diu el 
Papa. Constatem cada dia, tanmateix, que encara cal imple-
mentar unes estructures socials que ajudin a generar noves 
xarxes internacionals per progressar en el desenvolupament 
humà integral global, que ens animin a cooperar més que a 
competir.  

Al contrari, ens hem dotat d’estructures que deixen enrere 
multituds. No sols els països més rics, com els EUA o Israel, 
també les institucions plurinacionals que van néixer per fer 
fructificar la solidaritat entre les nacions, com la Unió Europea, 
han evidenciat el seu egoisme en acaparar la producció dis-
ponible de vacunes o tancar-se a la possibilitat de l’eliminació 
de les patents; un requisit imprescindible si es vol avançar a 
l’accés universal a les vacunes.  

En paraules de monsenyor Jurkovic, Observador Permanent 
de la Santa Seu davant les Nacions Unides, per recuperar-nos 
de la crisi «és fonamental garantir l’accés per a tothom a me-
dicaments, eines, vacunes, diagnòstics i tractaments a preus 
assequibles: ningú ha de quedar-se enrere». Tanmateix, les 
dades indiquen que els països amb rendes més altes acaparen 
més del 90 % de les dosis de vacunes disponibles gràcies a 
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Davant un virus que no coneix fronteres  
o diferències socials, culturals i polítiques, 
ha de créixer un amor sense distincions. 
Un amor social capaç de generar  
estructures que ens impulsin a mostrar  
el millor de la naturalesa humana.
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acords confidencials i secrets, i així es confirma la terrible in-
tuïció del Papa: «Seria trist si en la vacuna per a la Covid-19 
es donés la prioritat als rics! Seria trist si aquesta vacuna es 
convertís en propietat d’aquesta o aquella nació i no fos uni-
versal i per a tothom».  

La propietat privada és un dret humà fonamental, però es 
posa en dubte quan el bé comú global es veu afectat. És el 
que ocorre en aquest moment. La salut, a més d’un dret humà 
fonamental, és un bé comú, i els mitjans per preservar-la 
també ho són. En aquestes circumstàncies, de grandíssim pa-
timent generalitzat i davant la indefensió de multituds, això ha 
de prevaler sobre el dret a la propietat. Utilitzar les vacunes 
de manera privativa, sense intentar immunitzar en primer 
lloc els més vulnerables, és inacceptable, i més si tenim en 
compte que ningú estarà individualment segur fins que tothom 
ho estigui.  

La solidaritat ha de trobar en aquest lloc de la història el seu 
significat més profund. Per tant, ha de superar-se la lògica 
del «nacionalisme de les vacunes», en favor d’acords inter-
nacionals que facilitin l’accés universal a la vacuna, sense dis-
criminació, segons el principi del destí universal dels béns. 
Tant el bé comú com el destí universal dels béns són principis 
que han d’orientar els comportaments de les persones, les 
institucions i les empreses en aquests moments. L’única ma-
nera de sortir d’aquesta crisi és garantir l’accés universal als 
tractaments. Només una immunització equitativa, a disposició 
de tothom en tots els països, de manera gratuïta, podrà 
posar-nos com a humanitat en el camí de la recuperació.  

La mateixa Comissió Vaticana COVID- 19 insisteix, en 
aquest sentit, en la necessitat de «vacunar certes persones en 
tots els països i no a totes les persones en certs països», per 
evitar que «la compra a gran escala de vacunes per part de 
països rics demori l’accés al producte d’altres països amb 
menys recursos». 
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«Les vacunes són per a la comunitat científica  
i mèdica un dels èxits més grans de la humanitat 
en els últims segles. De fet, 200 anys després  
de la primera immunització, han evitat  
cada any  gairebé sis milions de morts  
al món, a més d’haver-se reduït en més  
del 95 % les malalties prevenibles.»   

 
Manuel Díaz-Rubio,  

presidente de l’Acadèmia Nacional  
de Medicina d’Espanya.   
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CONCLUSIÓ  
Volem tancar aquest text amb una rotunda afirmació del 

papa Francesc a Fratelli tutti: «Si cal tornar a començar, sempre 
serà des dels últims».  

La comunitat internacional, les institucions públiques i pri-
vades, els governs nacionals i la societat civil fa mesos que 
proclamen la màxima d’una nova normalitat. Si ha de ser 
nova, no pot o no ha de repetir els greus errors del passat. 
Hem de reemplaçar les relacions socials caracteritzades per 
l’egoisme, pel consumisme exacerbat, el maltractament a la 
natura sense precedents, la producció explotadora basada 
en les energies no renovables, contaminants i acceleradores 
del canvi climàtic i les seves nefastes conseqüències, sobretot 
per als més pobres.  

La pandèmia no ha fet més que evidenciar el que ja sa-
bíem: que hem entrat en una cursa sense control, on els més 
forts exclouen tots aquells que no els són útils, que fan nosa. 
Això també implica la natura. La casa comuna s’ha vist per-
manentment agredida per la cobdícia desmesurada de l’ésser 
humà. Però la mateixa natura es rebel·la. Les crisis ambientals, 
les pandèmies, la incapacitat dels actors socials i polítics reflec-
teixen una humanitat ferida que necessita ser curada. El camí 
a la recuperació, com hem dit, ha de passar per la defensa 
dels drets humans per a tothom, la primacia del bé comú i 
la solidaritat entre les persones i els pobles.  

I això ens porta directament a la urgència d’escoltar el 
crit de la terra i el crit dels pobres. Aquests crits ens poden 
fer prendre dolorosa consciència i despertar d’aquest immo-
bilisme en què havíem entrat. Tots som responsables del que 
passi. No podem tornar on érem, perquè allà hi ha multituds 
famolenques, falta de recursos per a milers de milions de per-
sones, pèrdua greu de biodiversitat, extinció descontrolada 
d’espècies, destrucció dels ecosistemes que protegeixen la 
vida. Aquest lloc, on encara habitem, pot ser renovat, trans-
format en un món més just i solidari, més sostenible. 

Com afirma José Laguna a Fraternidad o fratricidio, esa 

es la cuestión. Una lectura urgente de ‘Fratelli tutti’, havíem 
assistit a la desunió de les quatre relacions fonamentals de 
l’ésser humà: amb un mateix, amb els altres, amb la natura i 
amb Déu, posant en perill la vida comunitària i la sostenibilitat 
del planeta. Això fa urgent tornar a entreteixir l’ordidura de 
relacions que són el sosteniment de la vida.  

I, per tenir cura de la vida, l’única opció és posar-nos, com 
el bon samarità, de part del caigut en el camí, que, en aquest 
cas, són milions de persones. D’una altra manera, continuaríem 

del costat dels saltamarges o dels que passen indiferents, 
ocupats en els seus propis afers. Perquè, en aquest moment de 
crisi socioambiental, sanitària i econòmica sense precedents, 
«podríem dir que tot el que no és saltamarges o tot el que no 
passa de llarg, o bé està ferit o està posant sobre les seves 
espatlles algun ferit» (Fratelli tutti, 70).  

Per concloure, creiem que la crisi que estem patint, agreujada 
per la pandèmia, ens agredeix a tots els éssers humans. I en 
podrem sortir millors si busquem plegats el bé comú; si no, en 
sortirem pitjors. I per començar a construir un món fonamentat 
en el bé comú, no hi ha un altre lloc que el dels últims. Ells han 
d’orientar la nostra mirada, provocar la nostra indignació i 
promoure la nostra solidaritat l 

 

Departament d’Estudis i Documentació

Fu
nd

ac
ió

 M
aq

ui
ta

El camí a la recuperació ha de passar  
per la defensa dels drets humans  
per a tothom, la primacia del bé comú  
i la solidaritat entre les persones i  
els pobles.
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Mai ens hauríem imaginat que la 
presentació de la nostra Campanya anual 
seria tan diferent. Per primera vegada 
en 62 anys, a causa del coronavirus, no 
vam poder presentar la Campanya de 
manera propera, cara a cara amb els 
periodistes en roda de premsa i amb els 
nostres socis, amics i col·laboradors en 
el nostre habitual acte de llançament. 
Però aquesta situació ens ha obert la 
possibilitat d’explicar la nostra feina des 
de noves finestres: els ordinadors i les 
pantalles de televisió.  

La roda de premsa telemàtica va 
permetre que se sumessin a la cita perio-
distes de l’entorn de les nostres delega-
cions per escoltar la nostra presidenta, 
Clara Pardo, explicar com la crisi gene-
rada per la Covid-19 ha condemnat a 
l’oblit altres crisis i pandèmies, com la 
fam i la pobresa, que afecten milions de 
persones al món i per a les quals no hi ha 

vacuna. Darrere seu, les nostres convida-
des especials –Alicia Vacas des d’Israel i 
Raquel Reynoso des del Perú– van narrar 
com la pandèmia i el confinament van 
iniciar als seus països una onada de soli-
daritat per donar suport a les persones 
més vulnerables; un moviment de suport 
en què, per descomptat, va estar pre-
sent Mans Unides.  

I perquè la Campanya «Contagia 
solidaritat per acabar amb la fam» arri-
bés encara més lluny ens vam colar en 
la programació de TRECE TV. Des del 
programa TRECE Al Día, conduït per José 
Luis Pérez i María Ruiz, i amb la presència 
de Clara Pardo al plató, vam entrar en 
milers de llars per contagiar el nostre 
missatge de solidaritat i esperança. Per a 
això vam comptar amb la participació de 
diverses persones, representants del que 
és i el que fa Mans Unides, amb les quals 
vam fer la volta al món de la solidaritat. 

Al testimoni d’Alicia Vacas i Raquel Rey-
noso, vam sumar-hi el de Victoria Bra-
quehais, des del Camerun, i el del nostre 
ambaixador Quico Taronjí, que no va voler 
perdre’s aquella nit tan especial. També 
Javi Nieves, presentador de CADENA 
100, i alguns dels nostres delegats, socis 
i voluntaris, van aportar el seu granet de 
sorra en aquesta atípica però emocio-
nant presentació de Campanya. La 
cançó «Gracias por elegirme», genero-
sament cedida per Los Secretos, es va 
convertir en un homenatge d’agraïment 
a les persones i entitats que fan possible 
la tasca de Mans Unides i va tancar una 
experiència pilot que, creiem, ha arribat 
per quedar-s’hi l 

I ens vam veure per televisió!

Text de MARTA CARREÑO.  

Departament de Comunicació.
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Llançament de la  
Campanya de Mans Unides

En aquest últim any hem treballat de valent perquè la nostra feina  
no es veiés afectada per la pandèmia i perquè el nostre missatge  
de solidaritat amb les persones desfavorides més enllà de les nostres 
fronteres no quedés sepultat per les notícies generades en el nostre  
entorn més proper.

la nostra feina a espanya



Néixer en una localitat minera va marcar la vida de Raquel 
Reynoso, la nena que recollia pirita amb les amigues, atretes 
per la resplendor d’un mineral que veien com «un tresor»; tresor 
pel qual els habitants de la zona van haver de pagar un preu 
molt alt. «Quan vaig tornar a Cerro de Pasco, després dels 
meus estudis a Lima, vaig comprovar el desastre ecològic que 
havia provocat l’explotació de minerals…», ens explica Rey-
noso, convidada en la Campanya de 2021 de Mans Unides per 
parlar de la seva tasca com a defensora dels drets humans al 
seu Perú natal.  

A més, viure de prop la violència en el si de la família i la 
discriminació pel simple fet de ser dona, va portar Reynoso a 
involucrar-se en programes de suport social, en organismes 
de drets humans i en diversos voluntariats. «Em va costar molt 
però finalment vaig prendre consciència que allò que no es 
diu no existeix… I que no és possible que, sent les dones la 
meitat de la població mundial, no tinguem les mateixes opor-
tunitats i drets que els homes», explica la presidenta de l’Asso-
ciació Serveis Educatius Rurals, soci local de Mans Unides al 
país andí. 

La discriminació, la violència i la falta de drets les pateixen, 
multiplicades, les comunitats indígenes d’Ayacucho amb les 

quals treballa. La regió va patir especialment el conflicte 
armat intern que va deixar en tot el país unes 69.000 víctimes 
mortals i milers de desapareguts, fonamentalment pagesos 
quítxuaparlants. Reynoso explica com el conflicte va marcar 
per sempre milers de dones: «Elles, com és habitual, es van 
endur la pitjor part. I, per si no fos prou, aquestes dones van 
patir esterilitzacions forçades. Més de 270.000 van ser esteri-
litzades sense el seu consentiment i tractades com a objectes 
durant el govern de Fujimori», denuncia.  

Elles, dones valentes, amb una capacitat de resiliència que 
han tornat a demostrar en la pandèmia, són el cavall de ba-
talla de Raquel Reynoso. «Vint anys després, continuen sent 
discriminades i continuen esperant la veritat, la justícia i la re-
paració», revela la treballadora social peruana. Reynoso es 
mostra orgullosa de treballar amb Mans Unides «en la capa-
citació d’aquestes dones violentades i discriminades, que es 
fan càrrec de la seva família i de les terres de conreu i animals 
menors quan els homes migren a zones urbanes a la recerca 
d’ingressos superiors. Elles i les seves famílies i comunitats han 
hagut d’enfrontar la pandèmia en situacions molt deplorables, 
però ens han demostrat que, amb solidaritat, tot és possible», 
assegura.  

Dues dones unides per un mateix destí

24

Text de MARTA CARREÑO.  

Departament de Comunicació.

la nostra feina a espanya

Raquel Reynoso Alicia Vacas

Convidades especials de Campanya: Raquel Reynoso i Alicia Vacas

Dues dones a qui la vocació d’ajuda als més vulnerables va portar  
pel camí del compromís. Dues dones que contagien solidaritat  
a cada pas i que han volgut donar a conèixer el seu testimoni  
en el llançament de la nostra Campanya anual.
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Teixidores de somnis 
 

La solidaritat i l’esperança és el que mou cada dia el projecte 
Kuchinate, sorgit a Israel per donar suport a dones eritrees 
que fugen de la fam i la pobresa al seu país i topen de cara 
amb les fèrries polítiques d’immigració israelianes. Alicia Vacas, 
responsable de les Missioneres Combonianes per a Orient 
Mitjà i Àsia, treballa en la defensa dels drets dels col·lectius 
més desfavorits (migrants africans, dones a la recerca d’asil, 
població palestina i beduïns) i coneix el drama d’aquestes 
dones que, després d’un terrible periple pel desert del Sinaí, «un 
infern de tortura i extorsions», arriben a Israel «per trobar-se 
amb polítiques que els neguen el reconeixement com a refu-
giades i les condemnen a la marginació».  

«Quan els nostres camins es van encreuar amb els d’aques-
tes dones a la clínica que atenen els Metges pels Drets Humans 
a Tel-Aviv, només pensàvem a protegir-les i cuidar-les, perquè 
ens aclaparaven les seves històries, i perquè ningú mereix 
passar pel que elles han passat», explica la missionera val·liso-
letana. No va ser fàcil curar les ferides físiques d’aquestes 
dones i menys encara les del cor. Però l’interès dels qui les van 
conèixer va fer possible el naixement de Kuchinate, la iniciativa  

 
 

que la germana Vacas defineix com «la trobada de persones 
dispars i d’una ferida oberta; una ferida que pot trobar-se 
amb característiques gairebé idèntiques en molts països».  

«En tigrinya, la llengua que es parla a Eritrea, Kuchinate 
significa “ganxet” i és avui un projecte psicosocial que treballa 
per empoderar més de 300 dones víctimes de les màfies de 
la tracta de persones i els seus fills», descriu la missionera.   
Reunir-se per fer ganxet és la millor teràpia per a aquestes 
dones que, juntes, intenten superar els traumes del passat.  
Teixint i parlant enfronten pors i traumes i se senten capaces 
d’abordar el que la vida els posi per davant, «per elles i,        
sobretot, pels seus fills».  

Alicia Vacas ha estat testimoni de com la pandèmia ha 
amenaçat d’engegar en orri molt del que s’havia aconseguit 
aquests anys. «Durant els successius confinaments que ha 
patit Israel, aquestes dones han patit moltíssim, però el seu 
patiment ha desencadenat un vendaval de solidaritat per 
acompanyar i sostenir les famílies més vulnerables. I d’aquest 
tsunami de solidaritat, n’ha estat part, com sempre, Mans  
Unides» l 
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la nostra feina a espanya

La Campanya 62 està sent, sens dubte, molt especial, «la 
més especial de totes les viscudes, amb molta diferència, i així 
la guardarem sempre al cor», en paraules de Pepa Iribarne-
garay, delegada de Còrdova. La necessitat de fer les coses de 
manera diferent a causa de la pandèmia i la incertesa sobre 
un possible confinament el passat febrer –el que ens hauria 
impedit accedir a les escoles i fins i tot a les parròquies–, ens 
va portar a pensar en una Campanya diferent, virtual, d’acord 
amb el moment que estàvem vivint.  

En paraules de la nostra presidenta, Clara Pardo, «aquesta 
situació ens porta a reforçar el nostre compromís i missió», i, per 
a això, tots els que formem part de Mans Unides recorrem a 
l’esforç i a la imaginació. En no poder comptar amb la tradicio-
nal visita de missioners i socis locals del Sud, vam aconseguir 
la seva participació a través de vídeos que van difondre les 
delegacions; la roda de premsa nacional va ser compartida 
amb mitjans de comunicació locals i un programa de televisió 
emès en prime time ens va apropar a una part de la societat 
a la qual no havíem arribat abans.  

Les nostres delegacions, lluny de fer-se enrere, van fer volar 
la imaginació organitzant escudelles, maratons, obres de tea-
tre, contacontes i curses virtuals. El festival de Clipmetratges, 
tan important per sensibilitzar els més joves, va tirar endavant 
i diverses delegacions van celebrar-ne finals virtuals amb una 
qualitat excel·lent. 
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Davant l’adversitat,  
creativitat i cor

La Campanya anual  
a les delegacions

Text de NATALIA FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO.  

Àrea de Delegacions.

Aquests darrers 18 mesos estan representant  
un important repte per a totes les delegacions 
de Mans Unides i no sols en l’àmbit econòmic 
sinó, i més important, en l’àmbit emocional.

Ismael Vega. Perú.

Miquel Cubels. Líban.

Silvia Heredia. Hondures.

Manuel Ogalla. Zimbabue.

Kike Figaredo. Cambotja.

Virgina Alfaro. Angola.
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Vaig conèixer l’existència de Mans Unides a la parròquia, fa molts anys, tot i 
que no en sabia gaire, de la seva feina. Va passar el temps i la meva vocació em 
va portar a treballar amb el professorat de religió. Així em vaig apropar més a 
Mans Unides, a partir d’alguns projectes per treballar amb els alumnes, a fi que 
s’apropessin a altres cultures. Vam aprendre cançons, balls… La feina de l’orga-
nització era una porta oberta al món.  

Va passar més temps i em va arribar la jubilació, i va aparèixer novament davant 
meu Mans Unides i la seva Campanya, amb un lema que em va arribar al cor: 
«Contagia solidaritat per acabar amb la fam». Perquè contagiar no sempre és 
negatiu, es pot contagiar l’alegria, l’esperança, les ganes de viure… La Campanya 
no sols m’ha fet pensar en allò que falta als altres, sinó en el que necessito per ser 
veritablement feliç. Per aquestes raons i alguna més, m’he decidit a ser voluntària 
per intentar portar a tots els centres educatius el material que ajudi l’alumnat a 
desenvolupar-se com a persones en tots els seus aspectes i ajudar així a la inte-
gració de tots els pobles del món.  

L’acollida va ser genial, de seguida em vaig sentir integrada en el grup. Déu 
dirà el que passarà en el futur l

Text d’AIDA ESTHER LORENZO.  

Delegació de Tenerife.

Una porta oberta al món

Aquest treball conjunt de tota l’organització ha estat excepcional i fruit d’això és el 
contagi de solidaritat que estem vivint. No sols hem fet nous socis i rebut nous voluntaris, 
sinó que hem mantingut i reforçat l’ànim en adonar-nos que sí que es pot, que Déu es-
canya però no ofega, i que les noves tecnologies han estat i seran les nostres grans 
aliades en aquests temps tan complicats. Ens estem reunint més que mai, encara que 
sigui de manera virtual, i les delegacions continuen trobant la manera d’estar presents 
i sensibilitzar la societat.

D’altra banda, han començat també a fer activitats presencials, 
com en el cas de Ciudad Rodrigo i Ciudad Real, amb el concert 
del grup Fetén Fetén i els seus «instruments insòlits» per sensibi-
litzar sobre la importància del dret a l’aigua. O Conca, amb una 
«Gimcana Natzarena» que ens animava a trobar codis QR en dife-
rents llocs del nucli antic per descobrir missatges secrets. O Eivissa, 
on ens va impressionar l’afecte i l’altíssima participació de tants 
voluntaris en la celebració de la tradicional i solidària venda 
anual de la matança.

Són coses com aquestes les que ens omplen d’orgull 
per pertànyer a Mans Unides, i també les que ens refer-
men en la certesa que sí, que l’ésser humà es reafirma en 
l’adversitat, que estem fent justícia al llegat de les nostres 
mares fundadores i que, amb l’ajuda de Déu, arribarem 
al segle XXII l

M
an

s 
Un

id
es



Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi i la delegació de 
València, la comarcal d’Alcoi de Mans Unides va organitzar el 
primer Concurs Fotogràfic sobre el Canvi Climàtic. El certa-
men va tenir una gran acceptació i, entre les moltes fotografies 
rebudes, va resultar guanyador Jesús Álvarez amb la imatge 
«Embassament Barrios de Luna». Amb aquesta fotografia i 
unes altres 11 més es va fer un calendari per al 2021 i una expo-
sició a l’Ajuntament l

La delegació de Barcelona va organitzar el primer Concurs 
de Fotografia Tinguem cura del Planeta. Més d’un centenar 
de fotografies van servir per reflexionar sobre els danys pro-
vocats a la natura i la imatge premiada va ser «La serp més 
bella del món», un impressionant lloc a Austràlia fotografiat 
per Anna López Figueras.
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Imatges per  
al canvi social

Vaig entrar com a voluntària a Mans Unides fa gairebé tres anys. Va ser 
el nostre consiliari, amb qui col·laborava a la seva parròquia, qui em va 
incorporar a la delegació de Jerez. Sempre em va agradar molt la feina 
de Mans Unides i la vaig anar coneixent més a fons a través d’ell.  

Vaig començar col·laborant estretament amb l’antiga delegada en 
les relacions institucionals, l’organització d’actes i les visites a les seus 
comarcals. Al poc temps vaig anar amb altres voluntaris a les Jornades 
de Formació de Mans Unides a El Escorial, fet que em va ajudar moltíssim 
a conèixer l’ONG, la seva feina i dedicació als més necessitats.  

Quan em van nomenar delegada de Jerez, el passat mes de setembre, 
vaig sentir en primer lloc «por» per la responsabilitat que adquiria, més 
encara en aquests temps difícils de pandèmia, i, alhora, certa il·lusió. 
Em vaig trobar amb persones molt identificades amb Mans Unides i 
amb molt coneixement de l’organització. M’he sentit molt abrigada i 
gràcies a elles he pogut continuar amb la bona feina que va exercir 
l’anterior delegada. També m’he sentit molt recolzada pels Serveis Centrals. 
A poc a poc anem formant un equip nou de voluntàries, captant socis… 
I, amb l’ajuda de Déu, tirem endavant. Cada dia em sento més orgullosa 
de ser la delegada a Jerez.  

Li demano a Déu que em doni un cop de mà, al costat del meu 
equip, per «contagiar solidaritat» vers els nostres germans del Sud que 
tant ho necessiten. Amb esforç, amor i esperança ho aconseguirem l

Text d’ASUN DELAGE COMELLA.  

Delegada de Jerez.

Esforç, amor i  
esperança
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Mans Unides ha signat un conveni de col·laboració amb el 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Madrid (COFM), per impul-
sar la tasca social dels farmacèutics i les accions de l’ONG. En 
virtut de l’acord, Mans Unides lliurarà al COFM la informació 
necessària perquè els col·legiats coneguin i donin suport a les 
campanyes i els projectes de l’ONG l

El Consell Andalús de Col·legis de Metges i el Col·legi de Metges 
de Cadis van convocar el Premi al Millor Projecte de Cooperació 
Internacional, patrocinat per Obra Social La Caixa i l’Agrupació 
Mutual Asseguradora, el qual va recaure en Mans Unides i el 
seu projecte «Millora de la salut maternoinfantil a Chumvi 
(Kenya)». 
 
Mans Unides va rebre el Premi a la Millor Trajectòria Social, 
concedit per la cooperativa oleovinícola El Progreso, de Villa-
rrubia de los Ojos 
(Ciudad Real). L’acte 
es va celebrar el 
passat 12 de març en 
modalitat en línia i va 
resultar una de les 
cerimònies més emo-
tives dels darrers anys 
a causa de les espe-
cials circumstàncies 
de la pandèmia. 
 
El jurat dels «Premios del Mayor» de la Regió de Múrcia 2020, 
organitzat per la Conselleria de la Dona, va escollir la delegada 
de Mans Unides Múrcia, Teresa Romero, de 74 anys, «Mayor 
del Año». El jurat va valorar la delegada com un referent per la 
seva implicació a l’hora de conscienciar sobre la situació d’exclu-
sió social en què viuen moltes persones al món l
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Premis al treball  
de Mans Unides 

Acord amb el Col·legi  
de Farmacèutics de Madrid 

Al juny de 2020 vaig ser designat delegat de 
Pamplona per un període de tres anys. Els primers 
mesos van ser de bastant desconcert. La delegació 
gairebé paralitzada per la Covid-19, les reunions 
presencials suspeses i la meva inexperiència inicial 
em van fer pensar que potser m’havia equivocat en 
acceptar aquesta responsabilitat. Però em va ajudar 
a no abandonar el fet que es tractés d’una feina tan 
evangèlica, bolcada a fer el bé a persones tan es-
pecialment necessitades i a les quals probablement 
mai coneixeríem ni ens ho podrien agrair.  

A mesura que passaven les setmanes i anava 
coneixent les persones que componien l’equip, la 
feina resultava, no sols més suportable, sinó més 
grata. Les persones voluntàries de Mans Unides 
tenen el denominador comú de ser molt bona gent, 
generosa amb el seu temps i les seves capacitats 
per posar el seu granet de sorra en aquesta gran 
campanya contra la fam al món.  

Portava après del meu germà Joaquín, missioner 
a l’Índia i bon coneixedor de moltes ONG, que una 
característica de Mans Unides era l’austeritat i la 
professionalitat en l’elaboració, estudi i execució 
dels projectes. En aquesta delegació he trobat la 
confirmació de la primera, ja que es mira molt cada 
despesa i, a mesura que vaig coneixent projectes 
concrets, constato que també és molt certa la        
segona.  

Per tot això, la meva motivació s’ha anat refor-
çant cada dia. He comès bastants errors i m’han 
hagut de corregir algunes voluntàries més expertes 
en diverses ocasions, però soc molt afortunat per 
tenir qui m’ajudi a aprendre des de la comprensió i 
l’afecte l

Una motivació  
que creix cada dia
Text de JOSÉ JAVIER CASTIELLA.  

Delegat de Pamplona.
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Curs d’estiu a  
la Universitat Internacional de la Rioja

Amb l’objectiu de millorar la conscienciació de la societat riojana sobre 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de mitjans audiovi-
suals, Mans Unides, en col·laboració amb la Universitat Internacional de 
La Rioja (UNIR) i amb el cofinançament del Govern de La Rioja farà un 
curs d’estiu en línia que portarà per títol «El teu punt de vista pot canviar 
el món».  

L’alumnat obtindrà en el curs les eines teòriques i pràctiques necessàries 
per desenvolupar els seus propis documentals de temàtica social i amb 
enfocament d’educació per al desenvolupament. A través de sessions amb 
docents i professionals qualificats de la UNIR, els i les participants aprendran 
què és un documental, com es fa, quines són les eines que han d’emprar-se 
i quin és el seu objectiu, a més d’entendre les diverses etapes que han de 
completar-se per a la seva preproducció, rodatge i postproducció.  

Dirigit a estudiants del grau en Comunicació i del màster en Creació 
de Guions Audiovisuals, així com a professionals de la indústria audiovisual, 
el curs és part de la col·laboració de la UNIR amb el Festival de Clipme-
tratges de Mans Unides, que té com a finalitat la generació de continguts 
audiovisuals de qualitat per aconseguir més impacte social i sensibilització 
en la ciutadania.  

El Festival de Clipmetratges, la pròxima edició del qual serà la XIII, 
convida les persones participants a presentar els seus vídeos d’un minut 
de durada sobre la temàtica plantejada cada any. Aquesta iniciativa s’emmar-
ca dins el treball de Mans Unides en l’àmbit de l’educació per al desenvo-
lupament; una feina amb què promovem la reflexió i el debat en la societat 
espanyola a l’entorn dels grans desafiaments a què ens enfrontem com la 
fam, la pobresa, el canvi climàtic o la defensa dels drets humans l 

 
Més informació sobre el Festival de Clipmetratges a  

clipmetrajesmanosunidas.org 
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EL TEU PUNT DE VISTA  
POT CANVIAR EL MÓN

FESTIVAL DE  
CLIPMETRATGES
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El 24 de maig es posava punt final a l’Any Lau-
dato si’: un any dedicat a reflexionar sobre l’encí-
clica Laudato si’ en el cinquè aniversari de la seva 
publicació.  

En aquest període s’han posat en marxa diverses 
iniciatives, entre les quals, els esforços per acon-
seguir un Pacte Educatiu Global per una educació 
integral; la proposta d’una economia que posi la 
persona al centre i un diàleg interreligiós que cuidi 
la Creació com a casa comuna. Des de principis de 
2021, diverses institucions s’han compromès, així 
mateix, en l’ecologia integral com a camí inspirat 
en l’esperit de la Laudato si’.  

Esperem que cada any siguem més institucions, 
fins a crear una massa crítica suficient per contribuir 
eficaçment a la transformació de la societat. Per-
què, si alguna cosa ha confirmat la Covid-19, és la 
profunda connexió i interdependència que ens 
uneix a tots, i que per pensar en el món que vindrà 
després del virus necessitem un enfocament inte-
gral i una mirada que tingui en compte tots els 
factors de la crisi mundial l

Continuem treballant amb joves de diferents delegacions de Mans 
Unides sobre el compromís, el voluntariat i els estils de vida soli-
daris i sostenibles. Amb CIDSE i la campanya «Canviem pel pla-
neta, tinguem cura de les persones», continuem participant en 
diferents activitats, entre les quals, la realització d’un documental 
sobre els joves com a motor del canvi social. Així mateix, un grup 
de joves de Mans Unides participarà en diversos esdeveniments 
al voltant de la Conferència de les Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic (COP 26), que tindrà lloc a Glasgow el pròxim mes de 
novembre l

Un any que s’acaba,  
un camí que continua

Joves de Mans Unides a la COP 26

Aquest mes de juny finalitza la campanya «Si tens cura del pla-
neta, combats la pobresa», després de cinc anys de coordinació 
entre les sis organitzacions que formen l’aliança «Enllaça’t per la 
Justícia» (Càritas, Cedis, Confer, Justícia i Pau, Mans Unides i 
REDES).  

Toca fer balanç dels reptes i de tot allò que ens ha deixat de bo 
aquest camí en què hem aprofundit en les propostes de Laudato si’. 
L’essència d’aquesta campanya ha estat convidar a reflexionar i 
expressar amb la pròpia vida i amb el treball a la diòcesi que el 
nostre compromís amb la justícia i en favor de les persones més 
vulnerables passa necessàriament per tenir cura del nostre planeta 
i viure d’una manera més solidària i sostenible.  

Per a això hem treballat amb el nostre «decàleg verd» i hem 
analitzat àmbits de la vida quotidiana com l’alimentació, el transport, 
la moda, l’aigua o l’ús del mòbil, així com el model econòmic en què 
vivim. I, alhora, hem acompanyat els nostres germans indígenes de 
l’Amazones a través de la Xarxa Eclesial Panamazònica i hem tre-
ballat conjuntament per afavorir una llei de diligència deguda.  

Tot i que aquesta campanya particular finalitzi, la nostra feina 
compartida continua i continuarem incidint en una realitat marcada 
per la pandèmia, la fragilitat del planeta i que cada cop hi ha un 
nombre més gran de persones en situació de pobresa i fam l

Una mirada a cinc anys  
de treball conjunt
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Així ho demostra el programa Santander BEST África de 
la Fundació Banco Santander, amb el qual Mans Unides 
col·labora per impulsar el desenvolupament social i econòmic 
mitjançant el suport a les dones i el seu entorn. A través del 
programa, la Fundació proporciona suport tècnic i econòmic 
a emprenedores que, al seu torn, afavoreixin l’ocupació      
d’altres dones, i així fomentar la sostenibilitat del projecte i 
contribuir de manera inclusiva al desenvolupament de la seva 
comunitat.  

Les iniciatives posades en marxa formaran part de rutes 
turístiques de cap a cap del continent africà que es promouran 
des de la Fundació i que, després de la pandèmia, fomentaran 
un turisme responsable, sostenible, just i compromès amb la 
preservació del patrimoni natural i cultural.  

Mans Unides s’ha unit al programa amb un primer pro-
jecte al costat d’un dels nostres socis locals a Chefchaouen, al 
nord del Marroc. A través d’aquest es crearà la «Maison de 
l’abeille», una casa ecomuseu sobre la fabricació de la mel, 
situada en un entorn natural de gran bellesa. El museu serà 
un espai multifuncional, amb sales d’exposicions on s’explicarà 
el cicle de l’obtenció de la mel i els seus derivats, sendes habili-
tades per visitar els ruscos, punt de venda de productes derivats 
de la mel, emmagatzemament dels equips apícoles i un espai 
de sensibilització per a la protecció de l’entorn. 

En aquest programa participaran 20 dones d’entre 18 i 45 
anys que viuen en entorns precaris i rebran formació en pro-
ductes derivats i cooperativisme. Al seu torn, s’afavorirà la 
protecció de la biodiversitat i l’equilibri dels ecosistemes de 
la zona mitjançant el suport al cicle de la producció de mel i 
al desenvolupament del turisme sostenible. Amb el projecte es 
busca la integració de les dones en el teixit socioeconòmic 
local i en el procés de desenvolupament rural, a fi de millorar 
les seves condicions de vida i generar ingressos, tot això en el 
marc de la cooperació, la participació i la solidaritat amb la 
comunitat.  

El centre s’incorporarà a la ruta turística que la Fundació 
proposa al nord d’Àfrica, i ofereix un enclavament d’interès i 
una iniciativa solidària amb la població local que mereix que 
la tinguin en compte aquelles persones que vulguin fer dels 
seus viatges una conjunció entre aventura, cooperació i      
sostenibilitat l 

Turisme i solidaritat  
al continent africà

Text d’ALEJANDRO GARCÍA.  

Departament de Màrqueting i Empreses.

la nostra feina a espanya

Viatjar no sempre és una simple activitat cultural  
o de plaer, també hi ha un turisme compromès  
que, a més d’orientar-se a conèixer i gaudir  
d’un lloc, pot repercutir de manera positiva  
en la població local.
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La Pesseta Solidària, un tresor que canvia vides

Regala Mans Unides,  
fes inoblidables les teves celebracions

Vint anys després de l’entrada en vigor de l’euro com a moneda 
de curs legal a Espanya, en moltes cases continua havent-hi     
encara més de 1.600 milions d’euros en pessetes que el dia 30 de 
juny ja no valdran res. Des de Mans Unides vam pensar que calia 
donar una segona vida a aquells diners que teníem oblidats en 
un calaix i, amb el lema «Les teves pessetes poden salvar vides», 
vam fer una crida als nostres socis, col·laboradors i amics perquè 
se sumin a la iniciativa de donar-los per convertir aquelles       
monedes i bitllets en un tresor que canviï la vida dels qui més ho 
necessiten.  
 
Amb aquesta acció tan senzilla hem aconseguit destinar ja més 
de 80 mil euros a projectes de desenvolupament que transfor-
maran la vida d’aquelles persones copejades per les conseqüèn-
cies de la fam i la pobresa. Una vegada més, hem demostrat que 
la solidaritat i el compromís de la societat espanyola no té límits 
malgrat les dificultats a què ens enfrontem a conseqüència de la 
pandèmia. 
 

Encara ets a temp de col·laborar-hi.  
Contacta amb la teva delegació més pròxima  

per dipositar les teves pessetes.

Com adquirir les targetes solidàries?   
Pots fer la gestió, sense moure’t de casa, trucant al 91 308 20 20 o 
escrivint a: comunicacion.socios@manosunidas.org. Et presentarem 
diversos dissenys que podràs personalitzar i, un cop seleccionat el 
tipus de targeta, te les farem arribar a casa perquè facis aquest 
regal especial als teus amics i familiars.

Targeta Regal «quota»  
Tria l’import i la periodicitat de la subscripció i  
nosaltres fem la resta!   
Si el que vols és fer un regal encara més personal i ajudar a fer que 
la tasca de Mans Unides tingui més persones compromeses a posar 
fi a la fam al món, et proposem regalar la subscripció com a soci 
a la nostra organització a través de la Targeta Regal «quota» de 
Mans Unides. Sorprèn els teus éssers estimats amb un regal ple de 
solidaritat.

Si estàs buscant la manera de tenir un detall especial amb els teus convidats, 
et proposem convertir el record de la teva celebració en un donatiu destinat  
a finançar projectes de desenvolupament a Amèrica, Àsia o Àfrica i  
contribuir, d’aquesta manera, a fer del món un lloc millor i més just per  
a totes les persones que l’habiten. I tot això amb unes senzilles targetes! 
(Disponibles també en català)
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gent compromesa

Una Campanya dificil...  
però plena de solidaritat
La nostra Campanya de 2021, «Contagia solidaritat per acabar amb la fam», 
està sent potser la més difícil dels últims temps, però també la més especial.  
 
Malgrat les dificultats que teníem per davant a causa de la pandèmia, hem 
aconseguit, entre tots, fer arribar el nostre missatge de solidaritat i esperança. 
Gràcies al compromís de tots els nostres socis i voluntaris i la col·laboració de 
les més diverses entitats i mitjans de comunicació, vam aconseguir tenir molta 
visibilitat i suports que han representat una gran injecció d’energia per conti-
nuar treballant pels més vulnerables.  
 
Aquest any hem crescut davant les adversitats, ens hem reinventat… I hem com-
provat que, efectivament, la solidaritat es contagia i traspassa fronteres.  

Gràcies a totes les persones que han col·laborat amb la Campanya!

CONTAGIA SOLIDARITAT 

PER ACABAR AMB LA FAM

Junts ho aconseguirem

www.mansunides.org
COL·LABORA

900 811 888 bizum 33439
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Perquè no hi ha barreres que ens aturin  
per lluitar contra la fam.

«El meu germà Fernando, capità de vaixell, va tenir una feina que li 
va permetre viatjar molt i observar i analitzar els problemes de les 
nostres societats. Sempre estava preparat per donar suport a inicia-
tives solidàries, i el que més l’honra és que ho feia en silenci, com un 
monjo de clausura que troba la felicitat en les coses més senzilles, 
seguint la màxima que diu que la mà dreta no sàpiga què fa l’es-
querra. Per això no em va sorprendre quan vaig descobrir que va lle-
gar una bona part del seu patrimoni a Mans Unides.  
 
Una gran part dels rastres dels qui ja no hi són —un mocador de 
paper sense fer servir, un llibre a mig llegir, un got d’aigua sense beure 
sobre una tauleta— ens recorden les coses que ja no podran fer i mul-
tipliquen la sensació d’absència i angoixa. Amb la seva donació, el 
meu germà deixa un missatge molt més alegre i més vívid: ens dona 
l’oportunitat de lluitar per un món més just».  

Álex Ayala Ugarte,  
germà de Fernando Ayala Ugarte.

La llum dels qui ja no hi són

Qualsevol donació, per petita que sigui, és im-
portant per continuar lluitant contra la fam i la 
pobresa. Els testaments solidaris són una manera 
de mantenir viu el compromís i la solidaritat amb 
els qui més ho necessiten.

Ál
ex

 A
ya

la

Infórma-te’n a: bit.ly/testamento-manos-unidas

Deixa empremta al món,  
sembra exemple amb els teus... 

Construeix un món millor.



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

DÓNA
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.

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 
28901 GETAFE (Madrid) 
Almendro, 4-2º. 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 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Ángel Guerra, 26 bajo. 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 ext. 57 
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) 
Del Sol, 214. 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



El vostre compromís i suport incondicional,  
fins i tot en els moments més adversos,  
és un exemple viu de solidaritat i esperança.

A tots els nostres socis i col·laboradors, 

GRÀCIES! 


