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A l’Índia, l’artesania de la seda 
ha passat de mares a filles durant 

segles i ha estat el sosteniment 
econòmic de moltes famílies. 

Mans Unides avui dona suport a 
les dones de Majuli a actualitzar 

aquesta feina ancestral. 

Ens apropem a «la casa  
dels nois» de Malanje,  
a Angola, per conèixer  

una família plena de vida  
que està formada per més  

de cent nens del carrer  
que hi han trobat la seva llar. 

Des de Bolívia ens arriba el 
relat en primera persona de la 

Manuela, una dona que va patir 
maltractaments a la seva llar i 

que ha aconseguit recuperar-se 
amb el suport del Centre Juana 

Azurduy i de Mans Unides. 

PORTADA:  
Colòmbia. Mans Unides/Marta Carreño

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

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

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

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

CO2

9.174 kg  
 de residus

18.412 km d’un viatge en  
un cotxe europeu estàndard

1.845 kg de CO2 de gasos 
amb efecte d’hivernacle

291.826 
litres d’aigua

15.253 kg  
de fusta

25.740 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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Acabem un any complex, en què els reptes globals no han fet més que augmentar. A la crisi  
ambiental, econòmica i social que ja vivíem, s’hi va sumar una terrible crisi sanitària que ha 
afectat tot el planeta, però que, sens dubte, ha perjudicat especialment les comunitats més  
empobrides del Sud amb les quals Mans Unides treballa des de fa més de 62 anys.  
 
La nostra missió i el nostre compromís és posar fi a la fam al món, una xacra inacceptable,  
contrària a la voluntat de Déu, que va crear tot allò que ens envolta per al nostre bé i perquè 
cada ésser humà pugui gaudir d’unes condicions de vida dignes. Avui, aquest compromís és  
encara més urgent. El nombre de famolencs no deixa de créixer i la tornada a la normalitat o la 
construcció d’una «nova normalitat», com se’ns ha estat insistint en l’últim any, no serà possible 
per a centenars de milions de persones que estan veient destruïts els seus somnis de poder 
aconseguir una vida més humana.  
 
Lluny d’implicar-nos com a humanitat en la construcció d’un món més just, fratern, sostenible, 
que reconegui el paper vital de les cures i la necessitat d’assumir unes opcions de vida i consum 
més sòbries i raonables, estem reprenent a marxes 
forçades un model social i econòmic egoista,  
consumista i depredador que causa exclusió i  
devasta la casa comuna. Aquí es troba l’arrel  
d’aquest increment en el nombre de persones  
que pateixen fam al món.  
 
Com asseverava el Papa en el seu discurs a la FAO a l’octubre de l’any passat: la fam, que  
«per a la humanitat no és només una tragèdia sinó una vergonya», està causada,  
majoritàriament, «per una distribució desigual dels fruits de la terra, fet al qual s’afegeix  
la manca d’inversions en el sector agrícola, les conseqüències del canvi climàtic i l’augment  
dels conflictes en diverses zones del planeta. D’altra banda, es malbaraten tones d’aliments».  
I apel·la a la nostra obligació: «Davant aquesta realitat, no podem romandre insensibles o  
quedar paralitzats. Tothom n’és responsable».  
 
La pandèmia està comportant per als més vulnerables reblar encara més el clau en una situació 
que ja era insuportable. Assumir la nostra pròpia responsabilitat en aquest canvi de rumb cap  
a un model de vida digna per a tothom és ara el màxim repte. Urgeix promoure plegats el bé 
comú, analitzant la realitat i buscant alternatives des dels últims; reconèixer el destí universal 
dels béns i comprometre’ns en una solidaritat activa que permeti a cada persona i cada poble 
ser protagonistes del seu propi desenvolupament i veure respectats els seus drets fonamentals.

La fam torna a créixer

La nostra missió i el nostre compromís  
és posar fi a la fam al món, una xacra 
inacceptable.

editorial
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El deure d’assistir els qui  
més ho necessiten

emergències

Text de MARTA CARREÑO.  

Departament de Comunicació.

El passat mes de maig, la segona onada de coronavirus 
va portar l’Índia a una situació desesperada. Els carrers con-
vertits en dipòsits de cadàvers i les pires funeràries cremant 
dia i nit als llocs més insospitats, donaven compte de la mag-
nitud d’una emergència que, tot i que va abandonar aviat     
les portades dels mitjans, continua encara present en les vides 
de milions de persones a qui la pandèmia ha sumit en la més 
absoluta pobresa.  

Des d’aleshores, Mans Unides no ha deixat de donar su-
port a projectes d’emergència al país asiàtic, el primer on va 
treballar l’ONG fa ja gairebé 63 anys i on disposa d’una xarxa 
de socis locals de total confiança. Al llarg d’aquests mesos, ens 
han parlat de mancances i necessitats extremes, en unes co-
municacions en què, encara avui, es fa palesa l’angoixa i la 
desesperació per no poder assistir com voldrien una població 
per a la qual sobreviure a aquesta pandèmia està resultant 
gairebé heroic.  

Com a coordinador de projectes de Mans Unides a Àsia, 
Ramón Álvarez s’ha encarregat de supervisar, amb el seu 
equip, les múltiples peticions d’ajuda que s’han rebut i que  
han anat variant durant aquests mesos. «Al principi –relata–, 
part del nostre suport es va dirigir a pal·liar les mancances 
mèdiques, augmentades per un sistema sanitari col·lapsat i, 
literalment, ofegat per la falta d’oxigen i de respiradors. Per a 

això, vam aprovar projectes per millorar el servei dels hospi-
tals com ara generadors d’oxigen, llits d’UCI, respiradors o 
monitors…».  

Poc després, des de les aldees més remotes i des dels 
slums –els suburbis més pobres de les ciutats–, Mans Unides 
va anar rebent peticions d’ajuda destinades, fonamentalment, 
a proveir de lots d’aliments i productes sanitaris a les famílies 
més empobrides. «El confinament, les quarantenes, la falta de 
feina per als jornalers, la tornada dels treballadors migrants 
a les seves aldees… han fet imperatiu el repartiment de menjar 
i de productes de primera necessitat per evitar una desgràcia 
encara més gran entre els sectors de població més vulnera-
bles», assegura Álvarez.  

A més de les greus conseqüències sanitàries, la pandèmia 
ha portat centenars de milers de persones a la pobresa i ha 
fet augmentar les necessitats d’uns altres centenars de milions, 
per a qui, abans del coronavirus, la lluita per la supervivència 
diària era ja un camí infestat d’obstacles.  

En tancar aquesta edició, Mans Unides havia aprovat ja  
30 projectes d’emergència, per un import de gairebé  
637.000 euros, destinats a pal·liar les conseqüències de  
la segona onada de la pandèmia de coronavirus en  
la població més vulnerable de l’Índia.
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I, novament, Haití… 
 

La pobresa i la vulnerabilitat tampoc abandonen una  
gran part de la població d’Haití, el país més pobre d’Amèrica, 
immers en una greu crisi política i socioeconòmica i sacsejat, 
periòdicament, per desastres naturals que causen un enorme 
dolor a la població i que resulten encara més danyosos per la 
precarietat de les construccions i les infraestructures.  

L’últim tremolor, de magnitud 7,2 en l’escala Richter, va 
sacsejar el país caribeny el dissabte 14 d’agost i va portar la 
mort i la destrucció a la regió Sud del país.  

Mans Unides es va posar immediatament en contacte 
amb els seus socis locals que, desbordats i encara en xoc,   
treballaven per avaluar-ne els danys i establir els procedi-
ments que cal seguir. Lucas Bolado, coordinador de projectes 
de Mans Unides a Haití, explicava la situació: «Per sort, es 
tracta d’una zona poc poblada i, en ser dissabte, els col·legis 
i molts altres edificis estaven tancats; si no, estaríem parlant 
d’un desastre molt més gran, atesa la magnitud del terra-  
trèmol». Tot i això, els danys han estat gravíssims en una regió 
que està encara recuperant-se de les conseqüències del pas 
de l’huracà Matthew el 2016. «Nosaltres treballem a la zona 
amb socis locals de total confiança, que ens informen de les 
necessitats més immediates de la població: elements de     

 
 

primera necessitat com ara aigua, productes d’higiene, refugi, 
mantes, àpat o medicaments», descriu Bolado.  

Després del tremolor, Mans Unides va posar a disposició 
200.000 euros del seu fons d’emergències per donar resposta 
a les necessitats més urgents i va obrir un compte per cana-
litzar la solidaritat de les moltes persones que es van posar 
en contacte amb nosaltres per saber com podien ajudar.  

«No ens oblidarem d’Haití. Hi treballem amb projectes de 
desenvolupament des de fa més de 40 anys. Vam estar pre-
sents des del primer moment després del terratrèmol de 2010, 
vam tornar a ser-hi després del pas de l’huracà Matthew i ara 
hi som novament, perquè el poble d’Haití ens necessita.     
Gràcies als nostres socis locals i a la seva experiència i       
professionalitat, els diners que enviem es fan servir per so-
córrer als qui més ho necessiten», assegura Lucas Bolado l
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En tancar aquesta edició, Mans Unides havia donat 
suport a projectes d’emergència a Haití per  
un import proper als 350.000 euros per assistir  
la població més afectada.



El fil que enllaça   
les dones de Majuli
«Volem una societat en què les dones siguin  
respectades i tinguin els mateixos drets en  
la presa de decisions i l’accés a la propietat».  
Aquesta és la missió del Women’s Development  
Centre (WDC), amb el qual Mans Unides  
col·labora en un projecte gestionat  
per dones per a l’elaboració i venda  
de peces de roba de seda.

àsia

Generació rere generació, les famílies aprenen a beneficiar-se de la 
metamorfosi de la papallona, dels ous de la qual neixen els cucs que, 
després d’uns 35 dies, es converteixen en crisàlides dins els capolls que 
teixeixen amb filament de seda per, finalment, sortir-ne transformats 
en papallones i començar el cicle un altre cop.
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Índia
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És als peus dels primers Himalaies, a Majuli, una de 
les illes fluvials més importants del món, al riu Brahma-
putra, on es localitza el projecte de què volem parlar. 
La zona pateix inundacions periòdiques pels desborda-
ments del riu, fet que ha erosionat el sòl i l’ha fet erm 
per al conreu. Aquí, les dones de la tribu dels Mising, 
una comunitat patriarcal amb creences ancestrals, han 
hagut de buscar mitjans de vida alternatius davant la 
pèrdua d’ocupació per la pandèmia i davant una agri-
cultura que cada any els genera menys ingressos.  

La sericicultura i artesania de la seda, activitats   
portades fa 3.000 anys a l’estat d’Assam pels migrants 
Bodos des de la Xina, s’han convertit en una de les       
alternatives econòmiques. Aquests complexos sabers      
i pràctiques han passat de mares a filles durant segles 
i han servit no sols per vestir-se, sinó per mantenir        
l’economia de moltes llars i convertir aquest estat en      
el primer productor de seda de l’Índia.  

 
Actualitzar i professionalitzar una feina ancestral  

En cooperació amb el nostre soci, el Centre de    
Desenvolupament de Dones (WDC, en les seves sigles 
en anglès), i la cooperativa social Golden Fingers Farmer 
Producers Company, s’han generat grups d’autoajuda 
en els quals les dones comparteixen el seu entusiasme 
i coneixements per crear 161 nous llocs de treball,       

majoritàriament femenins, amb què generar nous       
ingressos per a les famílies.  

Gràcies a l’establiment d’un clúster entorn del treball 
de la seda, s’ha aconseguit unificar i organitzar de ma-
nera professional unes activitats que fins ara estaven 
desenvolupades de manera massa precària i individual. 
Ara, el procés productiu i comercial té una estratègia 
ben estructurada i rendible. Es produiran les sedes Eri, 
la coneguda com la seda de la no-violència –utilitzada 
per Gandhi i que s’utilitza en peces d’abric per la cali-
desa i propietats aïllants– i Muga, la seda daurada del 
luxe i de la brillantor.  

Per arribar fins a la comercialització del producte 
final, les dones han d’aprendre a conrear l’aliment dels 
cucs, a criar-los i cuidar-ne, i a fabricar els fils per, pos-
teriorment, teixir-los i confeccionar les peces de roba.  

Amb el suport de Mans Unides, 500 dones partici-
paran en un projecte en què no sols aprendran tot 
aquest procés entorn de la seda, sinó que podran      
alliberar-se del treball forçós que feien en condicions 
deplorables, deixaran de ser explotades pel fet de ser 
pobres i provenir d’àrees rurals, i començaran a tenir 
veu i capacitat de decisió als seus llocs de treball. Noves 
activitats econòmiques i noves oportunitats per generar 
ingressos i millorar així la seva qualitat de vida i la de 
tot el seu entorn familiar l
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Text de ROCÍO BONET.  
Departament de Projectes d’Àsia.
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Una família amb més de  
cent germans i companys
A la casa de Gaiato de Malanje hi ha molta vida,  
fins i tot xivarri, però també molta organització.  
Hi viu una gran família amb 106 fills.  
Són nens del carrer, orfes o nens rebutjats  
que hi han trobat una llar. 

àfrica

 
L’Avonzinho, de vermell en la imatge, va arribar al Gaiato amb 11 anys, 
després d’una vida de conflictes amb la tia materna amb qui vivia. Li 
va costar adaptar-se però aviat va entrar en sintonia amb la vida a la 
casa. Va passar per moltes feines, inicialment de neteja i cura dels petits, 
fins a arribar a assumir més responsabilitats a la casa. Avui, a més     
d’ocupar-se de la logística del centre, estudia infermeria a la universitat.M
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Angola



El «Gaiato», com es coneix aquesta «casa dels nois», pertany a l’Obra 
de la Rua, fundada el 1940 pel pare Américo a Lisboa. La finalitat és acollir, 
educar i integrar en la societat nens i joves en risc d’exclusió. De llars com 
la de Malanje, a Angola, n’hi ha també en altres zones del país, així com a 
Portugal i Moçambic, i han representat un canvi decisiu en la vida de milers 
de persones.  

El 1960, el pare Telmo Ferraz va fundar aquesta llar. Avui dia, és el pare 
Rafael Rodríguez el «cap» d’aquesta gran família que té nens i joves des 
dels quatre fins als vint-i-dos anys. En la nostra última visita al Gaiato, vam 
tenir temps per conversar amb el pare Rafael i que ens expliqués alguns 
detalls de la seva feina. Ens va dir que el seu paper és orientar, recolzar i 
estimar com qualsevol pare uns fills. Els nois l’estimen i l’admiren.  

 
L’amor ha de ser l’última paraula  

«Moltes persones es pregunten on és l’èxit d’aquesta pedagogia –ens 
explica el pare Rafael–, i jo sempre dic, mig bromejant, que és d’inspiració 
divina. La clau es troba a confiar i, si en algun moment fracassa, tornar a 
confiar… I, si es repeteix, confiar novament. Sentim que som família i el me-
dicament per curar la desconfiança sempre és perdonar i millorar. L’amor 
ha de ser l’última paraula».  

Com en tota família, es procura formar els nois perquè siguin autosu-
ficients quan deixin la llar. Estudien a l’escola que hi ha en el mateix centre, 
a la qual assisteixen també nenes i nens de la zona. Alguns nois continuen 
amb els estudis i fins i tot accedeixen a la universitat, i a altres els donen la 
possibilitat de formar-se i tenir una professió. Tots treballen i aprenen en 
tasques agropecuàries o als tallers de fusteria i construcció; activitats totes 
que generen ingressos que ajuden al manteniment del centre.  

Mans Unides acompanya aquesta institució des que fa anys va aprovar 
un projecte agropecuari i aquesta col·laboració arriba fins als nostres dies 
amb el recent suport a la construcció de noves aules a l’escola. Els nois van 
assumir gairebé la totalitat de la mà d’obra i l’elaboració del mobiliari, amb 
un grau d’implicació que va ser essencial per a l’èxit del projecte.  

Al Gaiato es viu amb els peus a la terra però també se somia amb un 
gran projecte que es troba ja més a prop i en el qual Mans Unides està im-
plicada: crear un Politècnic de Formació Professional Mitjà. El primer pas 
és oferir un batxillerat dirigit a la formació professional, per a la qual cosa la 
nostra ONG col·labora desenvolupant les línies de treball i la seva posada 
en marxa. Aquesta iniciativa serà, sens dubte, un gran avenç per contribuir 
al ple exercici de drets econòmics, socials i culturals d’uns joves que pro-
venien d’entorns complexos i molt desfavorits i que avui estan fent el seu 
propi camí amb esforç i decisió l
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Text de COVADONGA SUÁREZ.  
Departament de Projectes d’Àfrica.

Casas do gaiato  
Aquestes cases són aldees dels nois, pels nois i per als nois, perquè són ells els 
que hi posen les normes, gestionen la vida en comú i prenen les decisions. Hi 
van lliurement i hi romanen per pròpia voluntat. Els principis d’aquest projecte 
educatiu són l’autogovern pels mateixos nois, la llibertat, la responsabilitat, la 
vida familiar, el contacte amb la natura i la formació espiritual.
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«Les migracions responen  
  a un somni de llibertat»

entrevista

Entrevista de MARTA CARREÑO.  

Departament de Comunicació.
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El Sudan és un país eminentment musulmà que, tanmateix, 
acull un elevat nombre de cristians…  
Sí, així és. Quan es va dividir el país el 2011, el Sudan del Sud 
va concentrar una gran part de la població cristiana. Els cris-
tians del nord es van traslladar al sud, tot i que molts hi han 
tornat fugint de la guerra i de les dificultats. És difícil calcular 
la població catòlica perquè la majoria són emigrants i refu-
giats, però deu acostar-se al milió i mig de persones per a una 
població d’uns 47 milions.  

La situació dels refugiats del Sudan del Sud és ambigua 
perquè, d’una banda, són estrangers, però, per una altra, són 
germans… Tenen permís de residència i són benvinguts a tot 
arreu, però en els seus documents diu que no poden treballar. 
En la pràctica, treballen en les feines més precàries i són com 
ciutadans de segona categoria…  

 
Creu que l’acord de pau al Sudan del Sud pot significar la 
tornada d’aquestes persones al seu país?  
La situació al Sudan del Sud és molt difícil perquè, tot i que 
l’any passat es va signar la pau, cal implementar-la. Encara 

hi ha violència i moltes d’aquestes persones refugiades no 
poden tornar al seu país d’origen perquè no tenen res i d’altres 
prefereixen quedar-se al Sudan perquè tenen por.  
 
Però el Sudan no és només un país d’acollida, oi?  
Des que soc al Sudan, percebo una mena de mite col·lectiu 
entre la gent més jove; un somni de recerca de llibertat a      
Europa o Amèrica. Aquest somni respon al fet que el país ha 
patit durant anys la carestia, la pobresa i la falta de llibertat 
amb un règim dictatorial, militar, d’estil islamista… Però es 
tracta d’un somni una mica ingenu, potser, perquè pensen que 
n’hi ha prou d’arribar a terres europees o americanes i tot serà 
felicitat. Quan els explico que també hi ha pobresa a Europa, 
que també hi ha necessitats, els costa admetre-ho; els sembla 
impossible. Tenen la convicció d’aquest mite de llibertat i de     
riquesa.  

Tot i que el canvi de règim al Sudan ha estat positiu, la      
situació econòmica és tan greu que la població encara no 
percep en la vida quotidiana les reformes macroeconòmiques 
que s’hi han dut a terme i això produeix una sensació de      

Quan el 31 de març de 2020 el secretari d’Estat del Vaticà el va cridar per comunicar-li  
que el Papa havia decidit nomenar-lo nunci apostòlic per al Sudan i Eritrea, el primer  
pensament del sacerdot segovià Luis Miguel Muñoz Cárdaba no va ser un altre que:  
«Déu meu, quina calor que hi passaré!». Quan va visitar la seu de Mans Unides el passat 
maig, monsenyor Cárdaba encara estava adaptant-se a les calors de Khartum, la capital  
del Sudan, i amarant-se dels costums i esdeveniments d’un país que, a hores d’ara,  
acull més d’un milió de persones refugiades provinents del Sudan del Sud, Eritrea i,  
des de novembre de 2020, també de la regió etíop del Tigray.

Monsenyor Muñoz Cárdaba,  
nunci apostòlic per al Sudan i Eritrea
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pessimisme i desencant. S’ha fet una revolució de llibertat i de 
canvi i encara els estómacs continuen buits. Això podria ser 
perjudicial perquè, si la situació no millora, hi ha risc que el 
procés democràtic o d’obertura es paralitzi o es trunqui amb 
una intervenció dictatorial o de qualsevol tipus. 
 
I què fa l’Església catòlica en relació amb aquestes               
migracions?  
L’Església, no sense dificultats, intenta donar educació, salut i 
esperança… Però és complicat i trist alhora, perquè, fins i tot 
els més afortunats, els que han pogut cursar estudis universi-
taris –als nostres col·legis i en altres centres– i que tenen una 
feina desitgen anar-se’n. Tothom vol sortir… Els més formats 
o els que tenen més possibilitats marxen a Occident, i els     
d’origen més humil, cristians o musulmans que es formen als 
centres de l’Església catòlica –principalment dels salesians–, 
quan acaben la seva titulació marxen a països del Golf Pèrsic 
perquè hi ha més feina i diners. És trist veure que les elits ju-
venils i de formació escapen o intenten sortir.  

Després hi ha alguns catòlics del Sudan i del Sudan del Sud 
o els emigrants eritreus, per exemple, entre els quals no per-
cebo aquest somni de sortir i buscar alguna cosa millor, per-
què la majoria no tenen les forces ni els mitjans per anar-se’n.  

L’Església té llibertat per treballar?  
Al Sudan es camina cap a la llibertat religiosa. Hi ha hagut 
canvis en lleis fonamentals del país i això és molt positiu. Tot i 
que no s’ha aconseguit plenament, s’estan fent passos impor-
tants per a aquest reconeixement i aquesta llibertat, no sols 
entre el govern sinó entre les autoritats militars. El nostre desig 
és que l’Església catòlica obtingui, com altres institucions, una 
personalitat jurídica que li permeti tenir propietats, rebre    
ajudes per vies ordinàries i facilitar l’entrada i sortida de     
missioners sense haver de dependre dels visats.  
 
La Banya d’Àfrica és ara mateix un polvorí. Com a nunci 
vostè hi tindrà una feina important…  
El paper de les nunciatures apostòliques i de la Santa Seu és 
afavorir la pau i el diàleg i donar suport a les esglésies de la 
regió en el seu interès per superar unes lluites que són la ma-
ledicció d’aquests països. Apostem pel diàleg i la pau perquè 
en la guerra tothom hi perd, com sempre s’ha dit, però a 
Àfrica és una realitat: en la guerra tothom hi perd i amb la 
pau tothom hi guanya.  

Però hi ha esperança. Hi ha molta feina per fer, però sem-
pre hi ha esperança perquè Déu és amb nosaltres i hi ha 
molta gent bona al nostre voltant l 
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Morir per defensar la terra

amèrica

Durant la pandèmia, més d’una desena de líders  
indígenes han estat assassinats només al Perú.  
Però aquesta violència recorre tota la conca  
amazònica amb un context compartit: comunitats  
indígenes que defensen el seu territori enfront  
d’un model extractivista que consideren depredador.

12

Amazònia



Deia Berta Cáceres, defensora indígena lenca, en rebre el 2015 el premi ambiental 
Goldman, que donar la vida per la defensa dels rius és donar la vida «per al bé de la 
humanitat i d’aquest planeta». Un any després, la Berta era assassinada a casa seva. 
El «crim» de l’hondurenya va ser lluitar perquè no es construís una hidroelèctrica a l’en-
torn del riu Gualcarque, ja que descomponia el territori habitat per comunitats indíge-
nes i pageses.  

Els pobles indígenes depenen de la terra no sols com a mitjà de vida; el territori és 
la realitat que els dota d’identitat i els permet existir culturalment i espiritualment, així 
com tenir una «vida bona». Per aquesta raó hi ha lluites en defensa del territori i per 
aquesta raó estan assassinant i atacant líders indígenes al llarg de tota la conca ama-
zònica.  

Amb un assassinat cada dos dies el 2020 i més de 600 des de 2014, els pobles indí-
genes amazònics denuncien la violència i reclamen als governs i a les agències multi-
laterals que protegeixin la vida de les seves comunitats. Rere totes aquestes morts es 
troba la tala il·legal, el tràfic de terres, la mineria, l’agronegoci, el narcotràfic… però el 
marc que acull tot això és el mateix: el model extractiu en què s’estableix l’economia, 
el centralisme de les polítiques estatals i el racisme estructural.  

 
El cas dels kakataibo a l’Amazònia peruana  

Mans Unides coneix de prop aquesta violència perquè acompanya els qui més la 
pateixen, com en el cas dels kakataibo. Al gener de 2020, Arbidio Meléndez, líder de la 
seva comunitat, va informar el Relator Especial per a la situació dels defensors dels 
drets humans sobre les amenaces que ell i el seu poble rebien. L’Arbidio era assassinat 
dos mesos després prop de la seva comunitat. Ja el 2021, amb altres líders indígenes, 
Herasmo García va viatjar a Lima per denunciar les amenaces que patien d’invasors 
de terra i narcotraficants. L’Herasmo va ser segrestat i assassinat poc després, així com 
Yenes Ríos. Tots dos eren voluntaris del comitè de control forestal a la seva comunitat i 
ambdós havien sol·licitat protecció.  

Com Colòmbia i el Brasil, països on més s’ha assassinat i perseguit defensors de la 
terra, el Perú tampoc ha ratificat l’acord d’Escazú. Aquest acord és el primer mecanisme 
internacional que es refereix explícitament a «defensors ambientals» i estableix que cal 
garantir «un entorn segur» perquè «puguin actuar sense amenaces, restriccions i inse-
guretat». La no-ratificació d’aquest acord és, sens dubte, un missatge per als qui posen 
el cos en la defensa de la vida i el territori.  

Entre d’altres accions, la tasca de Mans Unides passa per donar suport a aquests 
pobles amazònics en la seguretat jurídica del seu territori i en el seu dret a decidir un 
model de desenvolupament que no posi en joc la seva supervivència. Al Perú donem 
suport als kakataibo, awajun, ashaninka, kichwa… Al Brasil fem el mateix amb els aruak, 
tukano, xavante kanamari, kulina-pano, matis, mayuruna... Acompanyem pobles indí-
genes veneçolans com els warao, eñepa i kãrina en el seu èxode cap al Brasil. I som al 
costat dels tikuna, cocoma i yagua en la defensa dels seus drets socioambientals i ter-
ritorials a Colòmbia l
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Departament de Projectes d’Amèrica. 
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Amenaces jurídiques al Brasil   
Des del febrer, es tramita un projecte de Llei (191/2020) que facilita la mineria en territoris 
indígenes que, fins al moment, tenen protecció constitucional i on cal consultar les          
comunitats abans de qualsevol explotació. Així mateix, al juny va començar la tramitació 
d’un altre projecte de Llei (490/2007) que permetrà que entitats privades –com ara  
companyies mineres, forestals i fins i tot grups d’evangelitzadors– accedeixin a territoris 
de poblacions indígenes no contactades, amb un permís d’«utilitat pública», posant en 
risc la vida d’aquests pobles en aïllament voluntari.Jh
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«Un dia vaig tenir un problema amb el meu marit… Ell em 
va voler agredir i vaig haver de fugir. Abans ja havia patit 
agressions, però sempre tenia por d’explicar-ho a algú perquè 
em feia vergonya i em sentia malament.  

Parlant amb ell, li vaig insistir en el fet que no podia tornar 
a repetir-se, però ell va reaccionar més violentament. Per sort, 
no em va agafar, ja que vaig córrer molt de pressa malgrat 
que no va deixar d’empaitar-me. Estava molt agressiu, tant 
de paraula com de gestos. Va ser una escena de gelosia, però 
jo no n’hi havia donat cap motiu. Ell estava una mica borratxo 
quan va passar i el meu fillet ho va veure i es va espantar. El 
meu marit no feia cas a ningú, ni tan sols a la seva germana 
i la seva tia, que hi eren presents; estava descontrolat.  

Aquest va ser el motiu de tallar els meus llaços amb ell. 
Vaig reflexionar i vaig dir “prou, he aguantat molt i crec que 
és hora de prendre unes altres decisions perquè ell no        
canviarà”. Per això vaig decidir anar a les “Juanas”, perquè co-
neixia la institució des que jo era petita. La mare va patir un 
fet semblant i ella va anar-hi, però al final no va continuar. Jo 
vaig decidir anar-hi i em van donar una cita, primer amb la 
psicòloga, amb qui he tingut diverses sessions. Em va ajudar 
força, em vaig sentir bé i cada cop estava més decidida a so-
lucionar el problema. La meva principal preocupació era que 

no afectés gaire el meu fill.  
Al principi va ser complicat perquè el meu marit m’insistia 

que li donés una altra oportunitat, però a poc a poc ho ha 
anat entenent. Encara m’insisteix i em promet que canviarà, 
però jo ja he decidit que no la hi donaré.  

Després em van passar amb l’advocada i ara ja estic     
tramitant el meu divorci. Tot va bé fins ara; el pare del meu fill 
ho ha signat tot voluntàriament. El treball ha estat molt ràpid 
i l’ajuda que ens donen les “Juanas” és realment molt gran.  

Després de tot això, em van convidar a un taller psicote-
rapèutic grupal on vaig poder conèixer altres dones que 
també han patit violència. A les “Juanas” també m’han ajudat 
a valorar-me com a dona i com a persona i a pensar que, si 
tinc una amiga que estigui passant pel mateix, ara podré   
ajudar-la i dir-li que vagi a l’associació» l

Una llum al final  
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En ple nucli urbà de Sucre, capital administrativa de Bolívia,  
una associació s’ha convertit en un santuari per a les dones víctimes 
de violència de gènere. El Centre Juana Azurduy, que deu el nom a 
la coneguda com «Alliberadora de Bolívia», ofereix suport, protecció 
i guia a les dones que decideixen denunciar els maltractaments  
a la llar familiar. La Manuela, que ha sortit endavant gràcies a  
les «Juanas», sobrenom de les treballadores de l’associació,  
ens explica la seva experiència.

Cada any, l’Associació Juana Azurduy ofereix atenció 
psicològica i legal a més de 800 dones. A més, 
tenen un programa de sensibilització que ha arribat 
a 300.000 joves a través de les xarxes socials de 
l’entitat.

JUNTS

canv iem vides
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A FONS

Ens apropem en aquest informe a la situació  
a què s’enfronten avui molts països del Sud,  
a través de l’anàlisi de cinc paràmetres que  
ens permeten reflexionar sobre una tragèdia  
que va a més.

Una mirada humana a  
«l’altra nova normalitat» del Sud
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L’expressió «nova normalitat» es remunta a un text publicat 
per Rich Miller i Matthew Benjamin, que duia per títol L’economia 
post-subprime fa que el creixement per sota de la mitjana 
sigui la nova normalitat als EUA. Era l’època de la crisi de 
2008. Des d’aleshores, l’expressió ha anat guanyant força fins 
que, amb la COVID-19, ha adquirit pràcticament una dimensió 
tan global com la mateixa pandèmia.  

Així, durant els primers mesos de la crisi sanitària, tant a 
escala nacional com internacional, des d’instàncies tan diverses 
com la classe política, els poders econòmics i els mitjans de 
comunicació, es va llançar la idea de la «nova normalitat» 
com una manera d’albirar possibilitats d’altres mons un cop 
superada o controlada la pandèmia.  

Després del cop que ha implicat aquesta crisi sanitària, l’era 
de la «nova normalitat» ens feia somiar amb un món diferent 
per a tota la humanitat: un canvi en la manera de conviure, 
passant de ser massivament consumistes a convertir-nos en 
una societat més humana, la qual pren consciència que el 
més necessari és la trobada i la solidaritat; una defensa de 
les cures i, especialment, de les persones més vulnerables; un 
foment d’hàbits més saludables per enfortir el nostre sistema 
immunològic i poder respondre al virus de millor manera; un 
consum local per garantir la seguretat dels aliments i per re-
forçar les economies locals castigades per la crisi; una aposta 
per l’ocupació decent, sobretot per als treballadors que van 
resultar essencials durant la crisi; més consciència ambiental, 
que ens permeti prestar més atenció al nostre consum i els 
seus impactes, etc.  

Tanmateix, segons han anat avançant els mesos i en un 
escenari en què el Nord ha tingut un accés massiu a les va-
cunes i els sistemes sanitaris s’han fet més resilients, aquesta 
«nova normalitat» ha anat canviant de sentit. Es tracta ara, 
més aviat, de tornar a la vella normalitat o de recuperar la 

nostra vida de sempre, amb les seves característiques perfec-
tament determinades: tornada al consumisme per la confiança 
generada per la vacunació; auge del turisme de plaer i negocis 
amb la liberalització dels moviments de les persones dins i 
entre països; nou dinamisme del comerç internacional amb 
recuperació de la confiança en els mercats; millores en la 
productivitat impulsades per la tornada a combustibles fòssils, 
etc. En fi, sembla que estem tornant amb passos engegantits a 
l’etern «campi qui pugui» tant a escala individual com col·lectiva.  

Per desgràcia, mentre que per a bona part de les societats 
afortunades la seva tan desitjada «nova normalitat» significa 
la tornada a la seva gairebé irrenunciable zona de confort, a 
les regions més deprimides de la terra, les poblacions més 
pobres continuen abandonades a la seva sort i ni tan sols 
poden tornar a la situació anterior en què es trobaven, la  
qual era ja contrària a la dignitat humana. Avui les seves  
condicions de vida han empitjorat i la urgència d’una solida-
ritat activa és, en aquests temps, molt més apressant.  

Aquest informe intenta aprofundir en què consisteix 
aquesta «altra nova normalitat» a la qual s’enfronten molts 
països del Sud global, a través de l’anàlisi de cinc paràmetres 
que ens permetrà reflexionar sobre una tragèdia que va a més. 

La «nova normalitat» ens feia somiar  
amb un món diferent per a tota  
la humanitat: un canvi en la manera  
de conviure, passant de ser  
massivament consumistes a convertir-nos 
en una societat més humana.
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LA FAM, UN DRAMA  
QUE AUGMENTA DIA A DIA 

Després d’un any i mig de pandèmia, es pot constatar que 
la taxa de mortalitat per fam és superior a la provocada pel 
virus. En efecte, es calcula, per exemple, que onze persones 
moren per fam cada minut, enfront de l’actual taxa de mor-
talitat de la pandèmia, que s’estima en set persones per 
minut, segons les dades publicades al juny pel Centre       
d’Enginyeria de Sistemes de la Universitat Johns Hopkins.  

Segons l’últim informe de la FAO –l’Agència de Nacions 
Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació–, L’Estat de la Segu-
retat Alimentària en el Món 2021, el nombre de persones que 
pateix fam al món ha augmentat l’últim any en 118 milions, i 
se situa entorn dels 811 milions, és a dir, un de cada deu ha-
bitants del planeta. Aquest increment representa, per regions, 
46 milions més a Àfrica, 57 milions més a Àsia i 14 milions més 
a Amèrica Llatina i el Carib. Del nombre total de persones 
desnodrides el 2020, més de la meitat (418 milions) viu a Àsia, 
fet que representa un 9% de la població, un 1% més que el 
2019; més d’un terç (282 milions) a Àfrica, una de cada cinc 
persones, un 3% més que fa un any, i a Amèrica Llatina i el 
Carib n’habita el 8% (60 milions), gairebé un de cada deu   
habitants, un 2% més que el 2019.  

Entre les poblacions més afectades per la desnutrició des-
taquen els nens menors de cinc anys. Es calcula que 149,2  
milions van patir retard del creixement el 2020. Gairebé les 
tres quartes parts d’ells viuen a Àsia central i meridional i 
Àfrica subsahariana, segons les dades de l’informe de FAO. 
D’altra banda, gairebé una de cada tres persones al món 
(2.370 milions) no té accés a aliments nutritius de manera    
segura, és a dir, no té garantit el seu dret a l’alimentació.  

Aquest increment, que s’ha donat també a les regions més 
riques d’Amèrica del Nord i Europa –tot i que en taxes molt 

baixes– ha engrandit, al seu torn, les bretxes de gènere, ja 
que la inseguretat alimentària ha afectat un deu per cent 
més de dones que d’homes el 2020, enfront del sis per cent 
registrat el 2019.  

Tenint en compte aquestes dades, podem comprendre 
que la pretensió de la comunitat internacional en el seu camí 

cap al compliment de l’Agenda 2030 i, en concret, de l’Objectiu 
de Desenvolupament Sostenible núm. 2 –Fam Zero–, es veu 
greument compromesa. Si continua la tendència com fins 
avui, almenys 660 milions de persones patiran fam el 2030, 
dels quals només 30 milions podrien atribuir-se a les conse-
qüències de la pandèmia.  

Si no aconseguim afrontar de debò aquest desafiament 
de la inseguretat alimentària, la «nova normalitat» per a milions 
d’éssers humans, sobretot per als qui habiten al Sud, serà 
molt pitjor que la situació prèvia a la pandèmia, que de per 
si ja era dramàtica.  

 
 

UNA TRAGÈDIA COMPLICADA PELS  
CONFLICTES I LA VIOLÈNCIA SOCIAL 

«Els conflictes i la fam es complementen entre si. Hem  
d’abordar-los conjuntament per resoldre’ls... Hem de fer tot 
el que es pugui per posar fi a aquest cercle viciós. Resoldre el 
problema de la fam és la base per a l’estabilitat i la pau». 

El nombre de persones que pateix fam  
al món ha augmentat l’últim any  
en 118 milions, i se situa entorn  
dels 811 milions.
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 Les anteriors són paraules del secretari general de les 
Nacions Unides, António Guterres, tal com surten en l’Informe 
Mundial sobre Crisis Alimentàries de 2021. Avui ningú no 
dubta que els conflictes i la violència es troben en la base  
de l’augment de la fam. De fet, sis de cada deu persones     
famolenques viuen en zones de conflicte. Dels 155 milions de 
persones que es van enfrontar a nivells greus d’inseguretat 
alimentària, a la fam extrema, gairebé 100 milions, en 23    
països, ho van ser pels conflictes; 22 milions més que el 2019. 
En aquesta població s’inclouen els 48 milions de persones 
desplaçades internament als països a causa dels conflictes i 
la violència. Entre aquests, destaquen Afganistan, la Repú-
blica Democràtica del Congo, Síria i el Iemen com algunes 
de les zones més afectades per la fam i assolades per la     
violència, segons l’Informe Mundial sobre Crisis Alimentàries.  

Els conflictes i la violència impedeixen a les poblacions 
aconseguir recursos per alimentar-se, o bé les empeny a deixar 
les seves llars i a refugiar-se en zones confrontants, i aban-
donar les seves exigües pertinences, llars, estalvis o petites 
parcel·les per a conreu. Així mateix, els mateixos conflictes 
comporten bloquejos que fan pujar els preus dels aliments 
fins a fer-los inabastables per a les poblacions. Des de 2016, 
els aliments bàsics han duplicat el seu preu. Al Iemen, per 

exemple, on gairebé tres milions de persones estan al caire 
de la mort per inanició després de sis anys de conflicte, els preus 
dels aliments bàsics han augmentat de manera exagerada: 
un 133% per a la farina de blat, un 96% per a l’oli vegetal i un 
164% en el preu de l’arròs des de febrer de 2016 fins a octubre 
de 2020, segons dades del Comitè Internacional de Rescat en 
el seu informe de 2021.  

Aquí també podem constatar que les conseqüències dels 
conflictes en el dret a l’alimentació tenen rostre de dona. 
Normalment, han d’enfrontar-se a més perills per aconseguir 
aliments, abandonar les tasques del camp o les seves feines, 
o quedar-se les últimes a l’hora de menjar i, per això, menjar 
menys. A les zones de més risc han d’escollir entre anar al 
mercat i exposar-se a patir agressions físiques o sexuals, o bé 
presenciar com les seves famílies passen fam.  

Les parts implicades en els conflictes utilitzen la fam com 
a arma de guerra. Bé deixant la població aïllada, impedint 
l’accés als seus camps, a les fonts d’aigua segures, a les ajudes 
humanitàries, als mercats; bé cremant collites o robant i matant 
el bestiar. Aquests atacs a la població civil es continuen do-
nant, generalment amb impunitat, malgrat que l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) ha reconegut el vincle entre fam 
i conflicte, amb les seves corresponents conseqüències        
jurídiques.  

Davant una pandèmia global sense precedents, l’ONU    
va fer una crida per instar un alto el foc mundial al març de 
2020. Tanmateix, els conflictes no paren i, cada dia i mig,  
s’inverteixen actualment uns 8.000 milions de dòlars en     
despesa militar. Amb aquesta inversió n’hi hauria prou per    
finançar la totalitat de les mesures proposades per l’ONU    
per afrontar l’actual emergència alimentària, segons s’afirma 
en una carta oberta signada a l’abril de 2021 per 250 ONG 
mundials. 

Davant una pandèmia global  
sense precedents, l’ONU va fer  
una crida per instar un alto  
el foc mundial al març de 2020.  
Tanmateix, els conflictes no paren.
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D’altra banda, tant als països del Nord com del Sud, s’han 
iniciat i endurit les protestes massives per les actuals condi-
cions crítiques d’empobriment generalitzat, a causa de la in-
seguretat laboral i l’augment de les desigualtats.  

En molts indrets del món hem vist en els últims temps    
malestar social: des d’Egipte fins a Sudàfrica, o des del Líban 
fins a Hong Kong. I és Amèrica Llatina, amb molta diferència, 
on es troba el focus d’inestabilitat social més gran del planeta. 
Si el 2018 la classe mitjana havia crescut de manera conside-
rable, a final de 2019 la regió va començar a recaure en una 
pobresa i desigualtat agreujades per la COVID-19. Com a 
conseqüència d’això, s’està vivint un fort descontentament  
social en gairebé tots els racons del subcontinent, entre els 
quals destaquen les revoltes a Colòmbia, Xile, Perú, Brasil, 
Equador, Bolívia, Veneçuela o Haití, on l’escassetat de gaso-
lina i aliments està empitjorant la vida de molts éssers humans. 
D’onada en onada, el descontentament s’ha fet també present 
a Cuba.  

Així, per a molts éssers humans, la seva actual «nova    
normalitat» es presenta bastant pitjor que abans de la 
COVID-19. Han quedat atrapats en una pobresa i desigualtat 
que, en alguns casos, són conseqüències de conflictes i, al seu 
torn, motiu de revoltes socials.  

 
 

MIGRACIONS COM A CONSEQÜÈNCIA  
INEVITABLE DE LA FAM I ELS CONFLICTES 

Més de 82 milions de persones van abandonar les seves 
llars el 2020 per causes relacionades amb els conflictes i la 
violència, de les quals un 40% són nens i nenes, segons dades 
d’ACNUR. Vuit de cada deu persones refugiades viuen en països 
pobres, on la inseguretat alimentària i la desnutrició s’han vist 
accentuades per la crisi climàtica i l’impacte de la COVID-19. 
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Amb motiu del 75 aniversari de la FAO el 
2020, el Papa declarava:   
«Una decisió valenta seria constituir amb  
els diners que s’utilitzen en armes i altres  
despeses militars un “fons mundial” per  
poder derrotar definitivament la fam i ajudar  
al desenvolupament dels països més pobres.  
D’aquesta manera, s’evitarien moltes guerres i 
l’emigració de tants germans nostres i les seves 
famílies que es veuen obligats a abandonar  
les seves llars i els seus països a la recerca  
d’una vida més digna».  
 
 
I, uns mesos després, en el seu  
Missatge de Pasqua, deia:   
«La pandèmia continua estenent-se,  
mentre que la crisi social i econòmica  
continua sent greu, especialment per  
als pobres. Tanmateix, i això és escandalós,  
els conflictes armats no s’han acabat i  
els arsenals militars s’estan enfortint…  
Encara hi ha massa guerres i massa  
violència al món!». 
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Com ja hem dit, la fam és un dels factors clau dels conflictes 
i les situacions de violència. Al seu torn, les guerres i conflictes 
provoquen desplaçaments massius d’una població que ha 
d’abandonar les seves llars i mitjans de vida per buscar refugi, 
empobrint-se i passant fam.  

La correlació entre violència i fam ha implicat que avui     
hi hagi més de 26 milions de persones refugiades al món,    

48 milions de desplaçats dins els seus països i més de 4mi-
lions de sol·licitants d’asil. El 42%  són menors de 18 anys. Se-
gons ACNUR, entre 2018 i 2019 van néixer com a refugiats gai-
rebé un milió de nens. Parlem de persones atrapades en si-
tuacions de desplaçament prolongat, depenent de l’ajuda 
humanitària per alimentar-se i accedir a les condicions míni-
mes de sanejament, que arriben a passar una mitjana de 17 
anys en camps de refugiats o en poblacions d’acollida.  

Aquest drama ens copeja i ens fa compartir les paraules 
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats: «Darrere cada 
número hi ha una persona obligada a deixar la seva llar i 
una història de desplaçament, desarrelament i patiment.  
Mereixen la nostra atenció i suport, no sols mitjançant l’ajuda 
humanitària, sinó també amb la recerca de solucions a la 
seva difícil situació».  

Així, les persones refugiades i desplaçades forçosament 
no van tenir normalitat abans de la pandèmia sinó excepcio-
nalitat. I tot sembla indicar que la seva sort continuarà així si 
som incapaços d’actuar amb humanitat. Curiosament, veure’s 
obligats a sortir de la seva terra fugint de la pobresa, de la 
fam, de la desigualtat o de la mort pot convertir-se en la 
«nova normalitat» de molts altres éssers humans, com hem 
vist recentment a les costes de les Canàries. Cal recordar aquí 
l’encarida invitació del Papa a Fratelli tutti: «Passada la crisi 
sanitària, la pitjor reacció seria la de caure encara més en 
una febre consumista i en noves formes d’autopreservació 
egoista. Tant de bo que al final ja no siguin “els altres”, sinó 
només un “nosaltres”».  

 
 

CRISIS SANITÀRIES:  
UN REPTE MÉS PER ENFRONTAR  

L’actual crisi sanitària ha posat en evidència les insupor-
tables desigualtats entre països rics i pobres. Tant en el    
diagnòstic com en la prevenció i cura de la malaltia, les         
diferències entre països i entre col·lectius dins aquests han  
representat un evident escàndol, denunciat per la comunitat 
internacional i els líders mundials, entre ells, el papa Francesc: 
«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 im- 
pulsin a mostrar el millor de la naturalesa humana».  

I, per tant, en paraules de mons. Jurkovic, observador per-
manent de la Santa Seu davant les Nacions Unides a Ginebra, 
«per permetre la plena recuperació de la crisi, és fonamental 
garantir l’accés per a tothom a medicaments, eines, vacunes, 
diagnòstics i tractaments a preus assequibles: ningú no ha 
de quedar-se enrere». Tanmateix, en tancar aquesta edició, 
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L’actual crisi sanitària ha posat  
en evidència les insuportables  
desigualtats entre països rics i pobres. 
Tant en el diagnòstic com en  
la prevenció i cura de la malaltia.
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s’havien administrat al voltant de 68 injeccions de vacunes 
per cada 100 persones a Europa i Amèrica del Nord, en com-
paració amb les menys de dues injeccions de l’Àfrica sub-
sahariana.  

L’actual crisi sanitària ha incrementat la vulnerabilitat de 
les persones i els països empobrits, no sols per les seves con-
seqüències per a la salut, tant en el nombre de contagiats a 
escala global (uns 189 milions) com de morts (una mica més 
de quatre milions), sinó perquè la pandèmia ha comportat 
una de les crisis econòmiques més grans des de principis del 
segle XX. Els confinaments i tancaments de fronteres, negocis 
i mercats han agreujat la situació de les persones més em-
pobrides i han provocat un increment de la fam que complica 
encara més la ja precària salut de les poblacions.  

No oblidem una altra dada especialment alarmant al Sud 
i que ens recorda l’ONU: els serveis de prevenció i tractament 
de malalties com la sida, dengue, bronquitis, pneumònia, 
diarrea, malària, meningitis o tuberculosi s’han interromput 
des de l’inici de la pandèmia de COVID-19. Es tracta d’una situa-
ció molt preocupant, ja que aquests mals causen la mort anual 
de més de 40 milions de persones, a més que els qui les pa-
teixen corren més risc de mort si els ataca el coronavirus.  

Així, per als més pobres i vulnerables d’aquest planeta la 
seva «nova normalitat» no comportarà una situació sanitària 

millor si el món es manté impassible. Continuaran tenint més 
dificultats per enfrontar-se al virus, estaran més exposats a 
infectar-se i la seva vida correrà més riscos pel setge d’altres 
malalties i per les conseqüències econòmiques de la pandèmia. 
Per aconseguir una solució global, seria necessari possibilitar 
que tots els països accedeixin, amb independència del seu 
poder adquisitiu, a les vacunes, als mitjans de detecció i a 
uns serveis de salut pública adequats i suficients.  

 
 

LA CRISI CLIMÀTICA, UN FACTOR QUE  
AGREUJA LA POBRESA I LA FAM  

El canvi climàtic ha emergit com un dels màxims desafia-
ments ambientals a què s’enfronta el món, sobretot als països 
del Sud. Al voltant de 400 catàstrofes provocades per fenòmens 
meteorològics extrems, com ara tempestats i inundacions, 
s’han intensificat i afectat milions de persones a Amèrica Central, 
el sud-est asiàtic i la Banya d’Àfrica, on les comunitats ja esta-
ven greument afectades pels conflictes i la pobresa generada 
per la COVID-19.  

Així, per a milions d’éssers humans al Sud, la seva «nova 
normalitat» es presenta més aviat com un gran malson en 
què, a conseqüència d’un canvi climàtic galopant, patiran 
l’increment de la prevalença de les malalties transmeses per 
vectors (els mosquits, per exemple), com és el cas de la malària 
i el dengue. En moltes regions suportaran l’escassetat d’aigua 
o l’augment del nivell de les aigües i greus inundacions. Veu-
ran danyats de manera irreversible els seus recursos naturals, 
ecosistemes i hàbitat. Es veuran obligats a migrar fugint dels 
efectes letals del canvi climàtic.  

Hi ha una esperança que passa per evitar la inacció. Són 
moltes les accions de mitigació i adaptació que poden ajudar 
a fer d’aquest un planeta menys hostil i més habitable. Sem-
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El canvi climàtic ha emergit com  
un dels màxims desafiaments  
ambientals a què s’enfronta el món,  
sobretot als països del Sud.



bla clau exigir als poders públics l’acompliment dels acords 
que protegeixen la nostra casa comuna. També resulta im-
prescindible, de cara a la ciutadania, promoure un canvi de 
formes de vida, més sostenibles i respectuoses amb els ritmes 
de la natura.  

 
 

A MANERA DE COMPROMÍS 
En aquestes pàgines només hem volgut que, ara que la 

crisi sanitària s’està controlant al Nord, sobretot amb l’ajuda 
de la vacunació, no ens oblidem dels germans i germanes 
més endarrerits. Ara que la nostra «nova normalitat» ha dei-
xat de ser un compromís per un món més digne per a tothom, 
com pensàvem al principi de la pandèmia, per convertir-se 

en un retorn a la nostra «zona de confort», no deixem a la 
seva sort milions d’éssers humans. Aquests es veuen atrapats 
en aquesta «altra nova normalitat» que representa més tirania 
de la pobresa, la fam i la mort. No poden merèixer-se el nostre 
oblit perquè, com deia Gregorio Marañón, «ningú no mor més 
que l’oblidat».  

Per això, és imprescindible que en la lluita contra els grans 
desafiaments que assolen el nostre món d’avui busquem com 
a humanitat el bé comú que permeti a cada ésser humà viure 

segons la seva inalienable dignitat, dins un planeta sosteni-
ble. Acabem ja, no sense abans compartir un fragment de 
l’exhortació del papa Francesc en la Jornada Mundial del   
Migrant i del Refugiat de 2021 i que sembla molt encertada 
per al moment actual:  

«Perquè a la nostra casa comuna se li garanteixi l’atenció 
adequada, hem de constituir-nos en un nosaltres cada cop més 
gran, cada cop més corresponsable, amb la ferma convicció 
que el bé que fem al món el fem a les generacions presents i 
futures. Es tracta d’un compromís personal i col·lectiu, que es fa 
càrrec de tots els germans i germanes que continuaran patint 
mentre tractem d’aconseguir un desenvolupament més sos-
tenible, equilibrat i inclusiu. Un compromís que no fa distinció 
entre autòctons i estrangers, entre residents i hostes, perquè 
es tracta d’un tresor comú, de la cura del qual, així com dels 
beneficis del qual, ningú no n’ha de quedar exclòs» l 

 

Departament d’Estudis i Documentació
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És imprescindible que en la lluita  
contra els grans desafiaments  
que assolen el nostre món d’avui  
busquem com a humanitat el bé comú.
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Els espais curts són un laberint per 
als periodistes, sobretot quan hem de 
posar context a escenaris complexos i 
plens de paranys. La manca de temps, 
d’espai o de ganes (per saber què 
ocorre) posa a l’ombra massa temes, 
dels quals no es parla en els mitjans. I, 
d’aquest silenci volgut o imposat, en 
saben molt els africans. Si no, no s’entén 
que es parli tan poc d’un conflicte com 
el de Tigray, en què es barregen les ànsies 
de poder del seu primer ministre, Abiy 
Ahmet, amb els interessos dels tigrins o 
la influència logística i militar de l’ara 
amic eritreu [després de la guerra que 
van entaular Etiòpia i Eritrea entre 1998 
i 2000, i després de gairebé dues dècades 
de litigi, el president eritreu, Isaias     
Afewerki, i el primer ministre etíop, Ahmet, 
van signar el 2018 a Aràbia Saudita l’a-
cord de pau que posava fi al conflicte. 
L’etíop va rebre un any després el Nobel 
de la Pau]. El que hauria de ser una crisi 
prioritària per a la comunitat internacio-
nal –amb milers de desplaçats al Sudan 
i en la mateixa Etiòpia– no preocupa 

Occident, malgrat que ja amenaça   
d’aparèixer en escena la fam. L’ONU ha 
advertit que es poden donar unes cir-
cumstàncies similars a les que van patir al 
país el 1984 i que van tenir com a resultat 
la mort de prop d’un milió de persones 
per inanició.  

De l’est a l’oest, d’Etiòpia a Burkina 
Faso. L’assassinat de dos periodistes es-
panyols, David Beriain i Roberto Fraile, 
va posar en alerta els nostres espais in-
formatius. Després de la fogonada, el 
silenci va tornar a planar sobre aquest 
país i el seu entorn que, des de fa anys, és 
terra fecunda per a l’auge del terrorisme 
gihadista. Ens estimbem rere els nostres 
polítics quan anuncien visites, gires o 
s’engolen amb declaracions que tenen 
més de propaganda que d’honesta preo-
cupació pel que ocorre. Seguim dòcils 
els poderosos i deixem a l’ombra les víc-
times, als qui pateixen cada dia aquest 
terrorisme latent o evident. Sembla que 
no ens importin les causes, els motius, 
els contextos que expliquen quelcom que 
no es forja d’un dia per a l’altre. El que 

ocorre ara a Burkina Faso, a Mali –país 
que ha viscut dos cops d’estat en menys 
d’un any– o a Níger és una entelèquia a 
la qual no sembla que estiguem dis-
posats a parar atenció.  

Però no tot ens és tan aliè i distant. 
L’arribada de milers de marroquins i 
subsaharians, la majoria d’ells joves, als 
carrers de Ceuta fa uns mesos, ens va 
permetre tocar de passada un altre dels 
conflictes muts del continent africà, el 
del Sàhara Occidental, en el qual el 
nostre país té una responsabilitat inelu-
dible. Tant és que el Marroc estigui plo-
mant els recursos sahrauís, que hagi 
construït en ple desert el mur defensiu 
més llarg del món, o que vagi ocupant 
físicament i diplomàticament un territori 
que no li pertany. Mostrem indiferència 
davant una realitat incòmoda i injusta: 
els sahrauís són presoners en el seu 
propi territori.  

Per manca de temps o d’espai hem 
agafat el costum, o el vici, de no parlar 
d’Àfrica. I aquesta actitud és, em temo, 
un error l 

Sense paraules per a la guerra

Text de JAVIER FARIÑAS.  

Redactor en cap de la Revista Mundo Negro.
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la nostra feina a espanya

Memòria 2020
El treball de Mans Unides en 
un any marcat per la pandèmia 

La pandèmia del coronavirus va marcar dràsticament el 
treball de Mans Unides el 2020. Així ho vam recollir en la nostra 
Memòria d’Activitats que vam presentar al juny en roda de 
premsa. La germana Pilar Cobreros, des del Camerun; el 
pare Franklin Menezes, des de Calcuta, i Pedro Camajá, des 
de Guatemala, van acompanyar Clara Pardo, presidenta de 
Mans Unides, que, des de l’Associació de la Premsa de Madrid, 
va fer balanç de la tasca duta a terme en un any per no oblidar.  

Pardo va agrair la solidaritat dels nostres socis i col·labo-
radors i va aprofitar per demanar que el coronavirus no sigui 
l’«excusa» per girar l’esquena als centenars de milions de per-
sones que viuen condemnades des del seu naixement a la fam 
i la pobresa. «No aixequem nous murs que impedeixin l’avenç 
de les societats més empobrides, per a les quals la pandèmia 
ha comportat un deteriorament de les seves condicions eco-
nòmiques i sanitàries i un augment de les vulneracions de 
drets associades, generalment, a la pobresa», va pregar.  

Exemple d’aquestes vulneracions són les patides per les 
poblacions indígenes i pageses guatemalenques a conse-
qüència de la restricció de moviments «amb excusa de la 
pandèmia». Segons Pedro Camajá, director de Fundebase, 
soci local de Mans Unides a Guatemala, el Govern va aprofi-
tar el context de la pandèmia per imposar l’estat de setge en 
llocs on hi ha interessos extractius. A més, va augmentar la 
repressió contra les persones que defensen els drets humans 
que, segons l’activista, «el 2020 van patir el nivell més alt d’a-
gressions dels darrers cinc anys».  

Des del Camerun, la germana Pilar Cobreros, directora  
de l’Hospital Notre Dame de la Santé, a Dschang, va fer       
referència a la població anglòfona desplaçada pel conflicte 
intern que viu el país i que «s’han establert a Dschang per 
poder sobreviure». Tot i que, per Cobreros, el problema       
més gran a què s’enfronta el Camerun és el de la vacunació. 
«En els mitjans de comunicació se’n parla molt i es mostren 
fotos de personalitats vacunant-se, però la realitat és que a 
la gent del carrer, almenys a la nostra zona, no ha arribat 
res», va denunciar.  

Quan es va fer la roda de premsa, l’Índia començava a 
sortir de la segona onada de coronavirus, que va afectar molt 
greument el país i que va fer aflorar el millor i el pitjor de     
l’ésser humà. A Calcuta, el pare Franklin Menezes, que dirigeix 
l’organització Seva Kendra, els serveis socials de la diòcesi, 
ha vist com augmentaven de manera considerable els casos 
de tràfic de persones i d’abús infantil. El religiós va explicar 
que la pandèmia «ha posat en perill els nens, fins al punt que 
alguns s’han vist empesos a practicar el sexe transaccional, 
fet que significa que han estat utilitzats com a bescanvi per 
aliments i altres productes bàsics...».  

Els seus testimonis són només una mostra de les moltes 
vulnerabilitats, generades o augmentades per la pandèmia, 
a les quals Mans Unides va ajudar a fer front el 2020. Ara és 
a les nostres mans no oblidar els milions de persones les 
vides de les quals continuen en risc en països que no estan 
preparats per fer front a la COVID-19 l 

Memòria d’un any per no oblidar
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Text de MARTA CARREÑO.  

Departament de Comunicació.

Si et vas perdre la roda de premsa  
de presentació de la Memòria  

de 2020, pots veure-la a:  
bit.ly/RPMemoria2020

Clara Pardo 
Presidenta Mans Unides  

Espanya

Pedro Camajá 
Dir. Fundebase 

Guatemala

Pilar Cobreros 
Dir. Hospital Dschang 

Camerun

Franklin Menezes 
Dir. Serveis Socials 

Calcuta, Índia 



Des que va començar la pandèmia, a Mans Unides hem percebut 
una creixent preocupació dels nostres socis per les persones més desfa-
vorides; aquelles persones a qui aquesta crisi està copejant en major grau 
i que continuaran necessitant el nostre suport quan tot això passi.  

I és que, com s’adverteix en l’informe Estado de la seguretat ali-
mentària i la nutrició al món, publicat per la FAO, la pandèmia del     
coronavirus ha fet augmentar en 118 milions el nombre de persones que 
passen fam al món, amb la qual cosa la població subalimentada arriba 
ja als 811 milions, és a dir, un de cada deu habitants del planeta.  

«Són moltes les persones que volen formar part d’un futur espe-
rançador sense fam al món –explica Alberto Mora, responsable d’herèn-
cies i llegats de Mans Unides–. Potser per això, i conscients de les enormes 
desigualtats accentuades per la pandèmia, hem vist com s’ha incre-
mentat la demanda d’informació sobre els testaments solidaris amb 
què, en el futur, poder continuar donant suport a la lluita per un món 
més just. En el cas de Mans Unides, s’ha multiplicat per quatre aquesta 
demanda d’informació respecte de l’any immediatament anterior a la 
pandèmia».  

Per a persones com Fernando Ayala, que va fer un testament soli-
dari que està fent possible un projecte de prevenció de tràfic humà a 
Jashpur (Índia), les herències i llegats solidaris són una iniciativa que 
dona exemple i que permet continuar alimentant la vida i l’esperança.  

Avui, la decisió del Fernando possibilita que acompanyem les perso-
nes més vulnerables d’aquesta regió de l’Índia, on s’estan produint 
greus desplaçaments forçosos a causa dels conflictes i de l’acaparament 
de terres. Segons dades oficials, més de 500 dones i nens desapareixen 
diàriament a l’estat de Jashpur. Per lluitar contra això, el projecte durà 
a terme campanyes de conscienciació massiva en aldees i col·legis de 
la zona, crearà comitès de vigilància i un registre de totes les persones 
que migren per controlar la seva situació. I, sobretot, donarà atenció 
personalitzada a les víctimes rescatades per aconseguir la seva rein-
serció social i laboral.  

Sabem que és possible posar fi a la fam i la pobresa i sabem, 
també, que cal la participació de tothom per aconseguir-ho. A les nostres 
mans està aconseguir-ho. I tot suma. Si vols valorar la possibilitat de 
fer testament solidari, t’animem a visitar l’apartat corresponent de la 
nostra web i, si tens cap dubte, consulta’ns! l 
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Creix l’interès  
dels nostres socis  
pels testaments  
solidaris

Text d’ELENA SEÑOR.  

Departament de Comunicació.
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 Més informació a: bit.ly/testamento-manos-unidas 



 
La pandèmia ha canviat les nostres vides i la nostra ma-

nera de treballar. Qui ens havia de dir a Mans Unides, tan 
amants de la nostra formació presencial, de les nostres tro-
bades multitudinàries, de la nostra cultura del compartir i de 
la proximitat, que una bestiola ho capgiraria tot i ens obligaria 
a reinventar-nos i a buscar noves maneres de fer!  

Però, com ben bé sabeu, la nostra organització està acos-
tumada als reptes i aquest també l’hem assumit. Respecte de 
la formació, ha sorgit un bonic procés de treball que ens està 
enriquint a tots els que hi estem immersos. De manera con-

junta, l’àrea de Delegacions i el departament de Formació 
hem començat a impartir, de manera virtual, cursos, xerrades 
i tallers que estan sent molt ben acollits per les delegacions 
de Mans Unides. Hem funcionat com un sol equip i l’experiència 
no ha pogut ser més enriquidora.  

Fins al moment hem organitzat un curs de «Gestió d’una 
delegació», un taller de «Col·laboració amb empreses» i la 
magnífica xerrada «Resiliència, por i lideratge als temps de 
pandèmia»; activitats que, en cada cas, han tingut més de 60 
participants de prop de 50 delegacions. Gràcies a totes les 
persones que hi han col·laborat i participat! l
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Col·laboració  
entre  
departaments  
per enfortir  
la formació

Mans Unides a les universitats

Text de SORAYA TELLO (departament de Formació)  

              i CLAUDIA BELTRÁN (àrea de Delegacions).

Text de MERCEDES BARBEITO. Àrea d’Educació per a el Desenvolupament.

Dins la tasca de sensibilització que du a terme Mans Unides en la societat es-
panyola, les universitats són un dels àmbits més importants. La col·laboració entre 
el món de la cultura i la societat civil enriqueix en ambdues direccions i permet la 
realització de projectes comuns de solidaritat.  

El nostre treball amb les universitats es fa a través d’activitats ben diverses. 
En algunes delegacions, participem en els cursos d’estiu que organitzen –alguns 
ja amb molta tradició–, com és el cas de Santiago de Compostel·la, que fa 12 anys 
que participa en el marc de la Universitat d’Estiu de la USC. D’aquesta manera, 
no sols aconsegueixen visibilitat, sinó que, sobretot, incorporen a l’agenda uni-
versitària les campanyes de Mans Unides i teixeixen xarxes acadèmiques molt  
interessants.  

En altres delegacions, som presents en activitats solidàries de les institucions 
i a les Fires o Setmanes de la Solidaritat, com a la Universitat Carlos III de Madrid, 
amb la qual fa uns quants anys que col·laborem.  

Tot això ens permet donar a conèixer als joves el treball que du a terme l’orga-
nització als països més pobres i, així mateix, rebem dels mateixos joves les seves 
anàlisis entorn dels desafiaments que afrontem l

la nostra feina a espanya
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«Ubuntu: jo soc perquè nosaltres som» 
és el títol de l’exposició de pintura que 
Mans Unides Múrcia va inaugurar al 
maig al Real Casino d’aquesta ciutat. 
La pintora, la jove Tessa Ferrín, va 
donar a la causa dels més desfavorits 
aquesta col·lecció, una sèrie de qua-
dres que conformaven el seu treball de 
fi de grau de Belles Arts i que estaven 
basats en els projectes de Mans Uni-
des al Sud l

Amb motiu del dia de la Santa Cruz     
al maig, tres delegacions de Mans  
Unides de les diòcesis d’Osca, Jaca i 
Tarassona, van pujar a diverses creus 
emblemàtiques de les seves diòcesis, 
com la Peña de Oroel, amb l’objectiu 
de sensibilitzar la societat aragonesa 
sobre la creu que, en forma de fam, 
carreguen tants milions de persones al 
món l

Dotze plafons que  
contagien solidaritat

Cada any, amb cada Campanya de Mans Unides, i com a part 
del nostre treball d’educació per al desenvolupament, ens entestem 
a fer arribar el nostre missatge de lluita contra la fam i la pobresa 
a tots els racons d’Espanya.   

Les exposicions, que recorren tot el país i es mostren allà on 
ens les sol·liciten, són una de les millors maneres d’aconseguir, a 
través d’imatges cridaneres i de missatges contundents, donar a 
conèixer el treball que duem a terme per donar resposta a les di-
ferents problemàtiques a què s’enfronten milions de persones als 
països on som presents.   

El 2021, la nostra exposició «Contagia Solidaritat» ha viatjat 
per moltes de les nostres 72 delegacions, i ha recalat en col·legis, 
parròquies, centres comercials i d’oci, estacions, universitats… En 
els dotze plafons que la conformen, expliquem com la paraula 
«solidaritat» ha cobrat encara més significat en un món en què, 
de la nit al dia, s’ha posat de manifest que tots som vulnerables. I 
és aquesta solidaritat i el compromís de tots el que permet que 
Mans Unides continuï col·laborant en la construcció d’un futur en 
què ningú es quedi enrere.  

 
Tu també pots contagiar solidaritat per avançar  

en la lluita contra la fam i la pobresa. Contacta amb  
la teva delegació més propera per demanar  

les nostres exposicions.

Manos Unidas Madrid va organitzar el 
juliol passat el IV Concert Veus Unides, a 
càrrec de l'Orquesta Sinfónica y Coro 
JMJ. El programa que es va presentar 
per a l'ocasió, una Gala de Sarsuela, 
va resultar tot un èxit i els beneficis ob-
tinguts van ser destinats íntegrament a 
Mans Unides per al finançament d'ini-
ciatives per lluitar contra la fam i les 
causes que la provoquen l
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En el marc del Dia Internacional contra el Racisme i la 
Xenofòbia (21 de març), va tenir lloc a Maó un taller per a la 
formació d’«agents antirumors». Finançat pel Fons Menorquí 
de Cooperació i organitzat per la delegació de Mans Unides 
Menorca en aliança amb l’Ajuntament de Maó, el taller va 
convidar a la reflexió des d’una pregunta inicial: pot ser un 
simple rumor la llavor de discursos populistes i portar a acti-
tuds supremacistes i pràctiques discriminatòries?  

El taller, impartit per La Xixa Teatre, associació sense 
ànim de lucre de Barcelona, va treballar amb la idea dels 
«agents antirumors»: persones que ajuden a detectar rumors 
i col·laboren per desmuntar-los, i creen xarxes perquè la po-
blació prengui consciència sobre les actituds xenòfobes 
que poden venir provocades per la difusió indiscriminada 
d’un rumor.  

L’activitat va ser un èxit i va destacar la diversitat pro-
fessional i cultural dels participants, pertanyents a col·lectius 
ben diferents: funcionaris de l’Administració local, professors, 
representants d’associacions d’immigrants, voluntaris de 
Mans Unides, etc. Després de la finalització del taller, al qual 
s’està valorant donar continuïtat per la seva gran acceptació, 
els participants van sortir-ne convençuts que tothom pot 
col·laborar per superar els tòpics i prejudicis xenòfobs i ra-
cistes i construir així una nova ciutadania l
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Taller de formació  
d’«agentes antirumors»

la nostra feina a espanya

El passat 31 de maig, Dia de Castella-la Manxa, el Govern 
autonòmic va atorgar 21 plaques de Reconeixement al 
Mèrit Regional, i van ser les delegacions de Mans Unides 
a la regió mereixedores d’una d’aquestes distincions. En 
celebrar-se enguany l’acte institucional a Guadalajara, 
la delegada diocesana de Sigüenza-Guadalajara, Elena 
Garvía, va ser la persona responsable de rebre el reco-
neixement en nom i representació de les cinc delega-
cions de Mans Unides a Castella-la Manxa.

D’altra banda, la delegació de Mans Unides Màlaga va 
rebre el Premi de Solidaritat Internacional i Drets Humans 
2020, atorgat per la Diputació Provincial de Màlaga. El 
premi, que té una dotació econòmica de 10.000 euros, 
va recollir-lo la delegada de Màlaga, Ana Torralba, en 
una cerimònia celebrada el 25 juny l

Reconeixements  
a les delegacions  
de Mans Unides 
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No hi ha res tan important com les persones. Cadascuna 
de les que formem part de Mans Unides donem el millor de 
nosaltres cada dia amb el compromís d’aconseguir un món 
millor. Gràcies a això, avui som a prop de milions de persones 
que ens necessiten.  

Soc part de Mans Unides i, per a mi, ser voluntària és 
donar-me lliurement i altruistament per ajudar i compartir 
tot allò que pugui oferir. Ser voluntària m’ofereix l’oportunitat 
de viure valors humans com la solidaritat, l’empatia, la      
generositat, la justícia. D’aquesta experiència estic aprenent 
que tots som iguals, que no hauria d’haver distincions entre 
persones sinó igualtat d’oportunitats, sense importar la raça, 
el sexe o la religió de cada persona, perquè Déu ha destinat 
tot per a tots els éssers humans.  

I per què continuo com a voluntària a Mans Unides? Perquè 
és una ONG transparent, eficaç, molt ben organitzada i amb 
una contribució fonamental de les persones voluntàries, i 
aquesta qualitat continua sent uns dels senyals d’identitat 
que més aprecio l

Una oportunitat per viure els valors humans
Text de MARÍA JESÚS ALFARO DOMÍNGUEZ.  

Delegada de Mans Unides Badajoz.

Que encara hi hagi persones que passen fam és un fet que, avui dia, no 
sé concebre, però sé que existeix. Al llarg de la meva vida he escoltat el nom 
de Mans Unides per diferents llocs, però no va ser fins fa alguns anys que 
una companya i amiga em va començar a parlar més en profunditat sobre 
aquesta organització. Ella em convidava als esdeveniments i reunions, i va 
arribar un moment en què vaig sentir que havia d’implicar-m’hi més.  

És difícil per a tots compaginar els nostres afers privats amb aquest 
compromís, però ella sempre diu que el poquet que puguem aportar-hi és 
molt per als altres, i, a través d’aquesta calma i confiança, vaig anar acceptant 
algunes de les tasques de la delegació. I així vaig estar fins fa tres anys, 
quan em van nomenar delegada. Quan per fi vaig conèixer membres de 
Mans Unides vaig saber que el treball que es du a terme no cau en sac foradat 
i em vaig convèncer, encara més, que Mans Unides és una organització se-
riosa, ben formada, que treballa des del cor i per als germans.  

Fa uns mesos que em vaig quedar embarassada i m’agradaria presen-
tar-vos el meu petit, el nostre raig de llum, que va néixer hores abans de 
l’Assemblea General de maig de 2021. Aquell dia vaig sentir intensament 
que Mans Unides m’acompanyava, resava per mi i pel nostre nen.  

Tot i que gairebé podria dir que «acabo d’arribar», estic molt agraïda 
de pertànyer a aquesta família, en la qual tant aprenc de totes les persones 
que la conformen i que em transmeten afecte, amabilitat, paciència, correcció 
fraterna i amor; valors que voldria transmetre al meu fill Laslo, perquè pugui 
créixer fort i valent, sense pors, sense prejudicis cap als altres. Gràcies a la 
família de Mans Unides i gràcies a Déu per aquest meravellós regal que és 
sal i llum per a les nostres vides l

Text de MARTA ESTHER ORDÓÑEZ GARCÍA.  

Delegada de Mans Unides Ceuta.

Agraïda de pertànyer a aquesta família
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Continuar amb  
la cura de la nostra 
casa comuna

El passat mes de juny vam finalitzar la campanya «Si tens 
cura del planeta, combats la pobresa», promoguda per l’aliança 
d’organitzacions catòliques Enllaça’t per la Justícia.  

Com a part de les activitats organitzades per a aquesta 
clausura, vam poder assistir el 8 de juny a un seminari web titulat 
«Com ens ha transformat la campanya?», en el qual vam 
poder escoltar les intervencions de mons. José Luis Retana, 
bisbe de Plasència, i Lucero Guillén, de la Pastoral de la Terra 
del Vicariat de Yurimaguas (Perú). Així mateix, el dissabte 12 de 
juny vam celebrar l’Eucaristia de tancament de la campanya 
a l’església de la Virgen de Guadalupe, a Madrid, amb assis-
tència de representants de les sis organitzacions que componen 
Enllaça’t per la Justícia.  

Al llarg dels cinc anys que hem dedicat a aquesta campanya, 
inspirada per l’encíclica Laudato si’, hem treballat per trans-
metre –a l’interior de la mateixa Església espanyola i a tota la 
societat– el missatge del papa Francesc que ens recorda que 
la cura dels pobres és inseparable de la cura de la terra; la 
nostra casa comuna. 

Tot i que la campanya s’ha acabat, ens deixa a les orga-
nitzacions integrants diverses tasques pendents: continuar 
treballant per una llei de diligència deguda que promogui més 
responsabilitat per part de les empreses; promoure el pacte 
educatiu global proposat des del Vaticà i, per últim, donar 
continuïtat a tots els grups que, patrocinats per la mateixa 
campanya, han sorgit en les diferents diòcesis. De tot això anirem 
retent compte, així com de les noves activitats que es vagin 
proposant des d’Enllaça’t per la Justícia l

Amb el focus posat enguany en «els oblidats», el 17 d’octubre arrenca la  
XIII Edició del Festival de Clipmetratges  

de Mans Unides.   
Al nostre món, la desigualtat, la fam i la pobresa són una realitat constant que 
s’encrueleix cada cop més amb els empobrits, persones a qui no mirem, en les 
quals no pensem; «els oblidats» per la nostra indiferència.   
No podem continuar ignorant la dura realitat que pateixen milions de persones 
i que, cada dia, s’està tornant més difícil. Sense la nostra atenció i suport es 
faran invisibles. Per això, el festival de vídeos d’un minut proposa, en aquesta 
nova edició, que girem la nostra mirada cap als empobrits del planeta i visibi-
litzem les condicions d’injustícia i desigualtat en què viuen.   

Perquè el nostre punt de vista il·lumini el món…  
POSA EL FOCUS EN ELS OBLIDATS.
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Moltes gràcies a tots els que ens hi heu acompanyat!

Més informació a: clipmetrajesmanosunidas.org
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El pròxim mes de novembre tindrà lloc a Glasgow, Escòcia, la 
nova edició de la cimera internacional sobre canvi climàtic: la 
COP 26. Des de 2015, quan es va signar l’Acord de París, Mans 
Unides participa en aquestes cimeres a través dels joves que 
s’uneixen a les activitats organitzades per la xarxa CIDSE, 
aliança internacional de la qual formem part. Des del mes de 
maig, deu joves de les delegacions de Mans Unides a Tui-Vigo, 
Castelló, Barcelona, Tenerife, Badajoz i Jerez de la Frontera 
s’estan formant per participar, amb joves d’altres països, en les 
activitats que impulsa CIDSE en el marc de la campanya    
«Canviem pel planeta, tinguem cura de les persones» l

Joves de Mans Unides es preparen per a la COP 26

Amb el finançament de l’Ajuntament de Madrid, es 
va a dur a terme una acció de sensibilització que té com 
a objectiu principal conscienciar joves d’entre 16 i 18 anys 
de Madrid que es troben en el tram final dels seus estudis 
de secundària.  

La iniciativa pren com a base un projecte de coope-
ració executat a l’Equador per Mans Unides i el seu soci 
local la Corporación Sol Justicia, que aborda la proble-
màtica de la migració de dones víctimes de violència de 
gènere i el procés per lluitar pels seus drets a Manta, 
Lago Agrio i Esmeraldas. Amb aquesta realitat de fons, i 
a partir de la informació recollida en els informes i les 
avaluacions del projecte en el terreny, la companyia 
Theatre for Roots crearà una obra teatral i es desplaçarà 
a l’Equador per fer diversos tallers de «teatre per a la 
transformació social» amb les dones que participen en 
el projecte.  

La peça teatral, el guió de la qual s’elaborarà espe-
cíficament per a aquesta acció de sensibilització, servirà, 
a més, per treballar amb l’alumnat de tres instituts pú-
blics de diferents barris de Madrid. Els joves analitzaran 
i discutiran el guió teatral i, posteriorment, els convoca-
ran a la representació de l’obra al Centro Cultural Pilar 
Miró de Villa de Vallecas. En acabat, es durà a terme un 
fòrum de debat i reflexió sobre el contingut de la peça, i 
es posarà especial atenció en la perspectiva de gènere, 
abordant la realitat dels processos migratoris al con-     
tinent americà i destacant la feina dels i de les líders     
socials que lluiten contra la violència i la vulneració dels 
seus drets.  

Amb aquest projecte, a més d’aportar al coneixement 
i la consciència crítica en els joves, Mans Unides i          
l’Ajuntament de Madrid tracten de promoure l’esperit 
solidari internacional i posar en valor la professionalitat 
en l’àmbit de l’acció humanitària i la cooperació             
internacional l

Sensibilització i  
arts escèniques
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la nostra feina a espanya

MATERIALS DE FORMACIÓ CRISTIANA 

Materials per al 2021-2022

Mans Unides elabora materials de formació  
cristiana per a catequistes, grups de formació,  
professors de religió i famílies.

Calendari de taula

Pots sol·licitar aquests materials a la teva delegació i als Serveis Centrals de Mans Unides.

MATERIALS CORPORATIUS 2022 

Agenda

Guia per a catequistes i  
formadors de nens,  
adolescents, joves i adults.

Full Eucarístic per a l’Eucaristia  
de Mans Unides que se celebra  
el 2n diumenge de febrer.

Díptic de Quaresma 2022 amb  
activitats per a nens i famílies.

IX edició
de les

de24 Mans Unides
HORES

Calendari de paret

Encén el teu compromís
Des de les 20 hores del dissabte 13 de novembre  
fins a les 20 hores del diumenge 14 de novembre,  
puja una foto amb una espelma encesa a les teves  
xarxes socials usant #EnciendeTuCompromiso

Suma-t’hi i demostra el teu suport  
als països del Sud,  

a les persones que hi viuen, 
 i al treball de Mans Unides.

Més informació a: manosunidas.org/24horas
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El Sevilla FC lluirà el  
logotip de Mans Unides

Un honorable adeu a les pessetes

El Sevilla FC, a través de la seva Fundació,  
va signar el passat juliol un acord amb  
Mans Unides Sevilla que farà que l’equip  
llueixi a la samarreta el logotip de Mans Unides 
als partits disputats a la Lliga de Campions.  
El Sevilla FC es converteix així en el primer  
equip de futbol a lluir el logotip de Mans Unides 
en el seu equipament.

El president de l’agrupació esportiva, José Castro, va afirmar que 
al club són conscients que «el món del futbol és un gran aparador» 
i va assenyalar que difondre la tasca d’institucions com ara Mans 
Unides «és un honor, però fonamentalment una responsabilitat      
i una magnífica oportunitat per donar el màxim realç possible a 
l’excepcional tasca que du a terme Mans Unides diàriament».   
D’altra banda, María Albendea, delegada de Mans Unides a la ca-
pital sevillana, va destacar la «gran visibilitat» que representa que 
un equip de la categoria del Sevilla FC hagi escollit Mans Unides, 
a més del que entén com un «reconeixement» a la tasca que du a 
terme l’ONG «en favor dels més vulnerables». «No podem deixar 
d’agrair al Sevilla FC la seva generositat –va dir Albendea després 
de la signatura de l’acord–. Tant de bo que la marca de Mans Unides 
acompanyi l’equip fins a la final de la competició». l

Al març de 2002, la moneda que ens havia acompanyat durant 
127 anys, la pesseta, deixava de tenir vigència. L’euro entrava a les 
nostres vides i moltes d’aquelles anomenades «rosses» passaven als 
calaixos i llocs recòndits de les nostres llars. Per això era tan difícil 
imaginar, gairebé 20 anys després, que una moneda que havia caigut 
ja en l’oblit pogués tenir tant de valor: segons el Banc d’Espanya 
encara desàvem, en els més ben variats llocs, gairebé 1.600 milions 
d’euros en pessetes.  

Sabent de la solidaritat de la societat espanyola, a Mans Unides 
ens vam posar mans a la feina. Vam fer una crida perquè tots        
recollíssim aquelles pessetes relegades en un racó perquè, abans 
que acabés la data límit, poguéssim convertir-les en projectes de 
desenvolupament que ajudessin a transformar la vida de milions 
de persones als països més empobrits.  

La campanya de la pesseta va tenir una gran acollida i va captar 
l’atenció dels mitjans de comunicació, que van reforçar-ne la difusió 
i l’impacte. A més, vam tenir el suport del Banc Santander, que ens 
va cedir les seves sucursals a escala nacional per instal·lar-hi punts 
de recollida amb guardioles perquè qualsevol persona pogués 
apropar-se a l’oficina bancària i dipositar les seves pessetes per  
salvar vides.  

Gràcies a la gran generositat de totes les persones i entitats 
col·laboradores, la campanya va ser un gran èxit i ens va permetre 
recaptar més de 100.000 euros que aniran destinats a ajudar les 
comunitats més vulnerables. Sens dubte, un adeu honorable a 
aquelles pessetes que ens havien acompanyat tant de temps l M
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gent compromesa

S’apropa el final de 2021, un any marcat per la crisi  
del coronavirus i l’increment de les xifres  

de la FAM com a conseqüència de la pandèmia.  
 
Volem agrair-te el suport incondicional que ens has demostrat 
malgrat les dificultats, estant sempre al costat dels qui més 
pateixen i que avui ens necessiten més que mai. I, com que tot 
esforç té la seva recompensa, et recordem els nous avantatges 
fiscals vigents en aquest exercici 2021 que està a punt d’acabar, 

pels quals podràs desgravar-te fins al 80% de la teva aportació. 
D’aquesta manera, si augmentes la teva quota o col·laboració 
podràs ajudar-nos més sense que la teva economia ho noti.

Aprofita els nous avantatges fiscals  
abans de final d’any

Felicita el Nadal  
amb Mans Unides
A Mans Unides volem felicitar el Nadal  

de la mà de les nostres empreses més solidàries.   
Per això, a final d’any posarem a disposició a la nostra web la possibilitat 
de descarregar, a canvi d’un donatiu recomanat, una targeta nadalenca 
digital en la qual es pot incloure en i’idioma que vulguis el logotip de l’em-
presa que ho sol·liciti i un text per reenviar-la als contactes, empleats o 
clients a qui vulguem felicitar en aquestes dates tan assenyalades.   
Amb els fons recaptats gràcies a aquesta innovadora manera de felicitar 
les festes, es contribuirà que, des de Mans Unides, puguem continuar      
arribant a les persones més vulnerables als països més pobres del planeta.

Gràcies per fer-ho possible!

Feliz  
Navidad
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       Mès informació a: www.manosunidas.org  
*Subjecte al règim foral dela teva comunitat autònoma

Més informació a: bit.ly/tarjetas-manos-unidas

Us animem a difondre aquesta iniciativa  
entre les empreses que conegueu.

Deduccions fiscals per donatius a ONG 
Fundacions i associacions subjectes a la Llei 49/2002

Persones físiques (IRPF) 
Deducció en quota íntegra. Límit 10% base liquidable.

PRIMERS 150€  
DONATS

80% 35% 40%
RESTA DE DONACIONS  

A PARTIR DE 150€

Dels primers 150€ que donis,  
et desgraves 120€�

A partir dels 
següents 150€�

Donacions periòdiques  
durant almenys tres anys  
a la mateixa entitat per  

un import igual o superior

*Deducció addicional del 5% si l’activitat a què es dona està considerada prioritària per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Consulteu les deduccions addicionals en determinades comunitats autònomes.
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03003 ALACANT 
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H. Tel. 965 922 298 
02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izq. Tel. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis. Tel. 918 833 544  
04001 ALMERIA 
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780 
24700 ASTORGA (Lleó) 
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536 
05001 ÀVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tel. 920 253 993  
06006 BADAJOZ 
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
Tel. 924 248 951  
22300 BARBASTRE (Osca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tel. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229, 1r 1a. Tel. 934 877 878 
48005 BILBAO 
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886 
09005 BURGOS 
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687 
10003 CÀCERES 
General Ezponda, 14-1º. Tel. 927 214 414 
11001 CADIS 
Hospital de Mujeres, 26. Tel. 956 214 972 
12001 CASTELLÓ 
Sant Lluis, 15 entresòl, 1r A.Tel. 964 228 858 
51001 CEUTA 
Plaza de África, s/n. Tel. 956 513 208 
13001 CIUDAD REAL 
Caballeros, 7-2ª planta. Tel. 926 255 467 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
Díez Taravilla, 15. Tel. 923 482 035 
16002 CONCA 
Avda. Rep. Argentina, 27. Tel. 969 222 022 
14008 CÒRDOVA 
Concepción, 4-1º C. Tel. 957 479 578 
07800 EIVISSA (Balears) 
Pere Francès, 12-2n. Tel. 971 312 774 
15402 EL FERROL (La Corunya) 
Magdalena, 230 bajo. Tel. 981 300 318 
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

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.



Si ja has llegit aquesta revista, comparteix-la i ajuda’ns 
perquè el nostre missatge arribi a tots els racons possibles. 
Formem una cadena de solidaritat cada cop més gran per 
posar fi a la fam i la pobresa al món.

900 811 888 - www.mansunides.org

Hi ha moltes maneres de compartir solidaritat

Gràcies per  
la teva ajuda

COMPARTEIX LA REVISTA


