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Mans Unides

Des de la p. 23 en endavant,
repassem alguns continguts i
accions que Mans Unides
ha compartit recentment amb
la societat espanyola en la seva
tasca de sensibilització i
educació per al desenvolupament.
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Adaptem la Revista als nous temps
n Utilitzem paper 100 % reciclat.
n En reduïm les mides per consumir menys paper.
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suport als pobles del Sud en el seu desenvolupament i en la sensibilització de la població
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n Canviem la bossa de plàstic dels enviaments a domicili
per una altra de material compostable d’origen orgànic.
En fer servir paper 100% reciclat en aquest número de la Revista,
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editorial

Mirar des dels últims
Iniciem una nova campanya. Una nova oportunitat per continuar treballant pels més empobrits.
Amb el lema «La nostra indiferència els condemna a l’oblit», tornem a posar al centre les
persones, especialment les més vulnerables, per mirar des de la seva realitat, les seves
preocupacions i els seus somnis. Només des dels últims podrem comprendre un món on
la desigualtat, la fam i la pobresa continuen sent els reptes que impedeixen a més de la meitat
de la humanitat viure dignament.
Deia el papa Francesc en el seu missatge de la Jornada Mundial dels Pobres del novembre
passat: «Tota l’obra de Jesús aﬁrma que la pobresa no és fruit de la fatalitat, sinó un signe
concret de la seva presència entre nosaltres. No el trobem quan i on voldríem, sinó que
el reconeixem en la vida dels pobres, en el seu patiment i indigència, en les condicions
de vegades inhumanes en què es veuen obligats a viure».
A Mans Unides estem convençuts que només des de la nostra trobada amb la realitat de
la pobresa podrem arribar a la saviesa que ens
permeti complir la nostra missió. Busquem
Busquem col·laborar en
col·laborar en la transformació del nostre món.
la transformació del nostre
Aportar-hi creativitat, esperança i compromís
món. Aportar-hi creativitat,
concret. En la nostra missió destaca el suport
esperança i compromís concret.
als qui necessiten la nostra mà per deixar de ser
invisibles, per no ser condemnats a l’oblit. Lluitem
contra la cultura de la indiferència que ens impedeix posar ﬁ a la pobresa, la fam i
la desigualtat.
Sembla que s’està imposant la idea que els pobres no sols són responsables de la seva condició,
sinó que constitueixen una càrrega intolerable per a un sistema econòmic que posa al centre
els interessos d’alguns grups privilegiats. Un mercat que ignora els principis ètics crea condicions
inhumanes per a moltes persones que ja viuen amb mitjans molt precaris. S’assisteix així a
la creació de noves «trampes» d’indigència i exclusió, produïdes per actors econòmics i
ﬁnancers sense escrúpols, mancats de sentit humanitari i de responsabilitat social.
Un estil de vida individualista és còmplice en la generació de pobresa i, sovint, descarrega
sobre els pobres la responsabilitat de la seva condició. Però la pobresa no és fruit del destí
sinó conseqüència de l’egoisme. És decisiu donar vida a processos de desenvolupament en
què es valorin les capacitats de tothom, perquè la complementarietat de les competències i
la diversitat de les funcions donen lloc a una participació en comunitat.
Com diu el Papa recordant Primo Mazzolari: «Voldria demanar-los que no em preguntin si hi ha
pobres, qui són i quants són, perquè temo que aquestes preguntes representin una distracció o
el pretext per apartar-se d’una indicació precisa de la consciència i del cor. [...] Mai he comptat
els pobres, perquè no es poden comptar: als pobres cal abraçar-los, no comptar-los».
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àfrica

Desigualtats norte-sud

L’altra cara de l’èxode migratori
Persones desaparegudes i mortes al Mediterrani,
arribada de migrants irregulars a les Canàries, tancament
de fronteres, controvèrsia, posicions enfrontades…
Titulars impactants que amaguen la severa pobresa i
desigualtat que empeny molts africans a buscar
una nova vida fora dels seus països.
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Text d’ANA LUCAS.
Departament de Projectes d’Àfrica.

Una cadena humanitària per reduir el dolor
Tanmateix, les vivències dels equips de la DDM i conèixer de prop el poder de
les màﬁes i els riscos de la ruta migratòria, els han animat a embarcar-se en un nou
repte: reduir aquests riscos proporcionant a la població informació veraç i realista
sobre les condicions en què es du a terme la migració irregular. En altres paraules:
avisar i alertar de perills per prevenir situacions traumàtiques.
En aquest desaﬁament, Mans Unides és, també, una organització aliada.
Donem suport a un projecte al Senegal que, si bé no pot posar ﬁ a les desigualtats
que impulsen la migració, sí que aspira que creixi en les comunitats la consciència
col·lectiva sobre els riscos que assumeixen els joves en abandonar el país. Es tracta
no sols de minimitzar els patiments que poden trobar durant el periple, sinó de reduir
els traumes i el sentiment de fracàs dels joves en trobar-se amb una realitat molt
diferent de la que els havien explicat i esperaven descobrir.
Per engegar aquesta iniciativa, ningú millor que persones com el senegalès
Ousmane Ba: «Vaig abandonar el meu país per anar al Marroc i passar a Europa
per continuar els meus estudis. No ho vaig aconseguir...». L’Ousmane treballa avui
a la DDM i ha convertit l’ajuda a les persones migrants en el seu projecte de vida.
«Estic vivint el meu somni: acudir en auxili d’una persona en situació de patiment
em fa sentir feliç i orgullós», aﬁrma. En les sessions de sensibilització i formació amb
pares, joves líders i autoritats locals, l’Ousmane i els seus companys donen a conèixer
la realitat que han viscut en primera persona, en el seu propi cos, i no obliden tots
els difunts en la tenacitat per arribar a un altre món.
Volem formar, al costat seu, una cadena humanitària que protegeixi les persones
més vulnerables i no deixarem de treballar perquè els joves accedeixin als seus
drets en els seus països, però, també, perquè no se sentin sols en el seu trajecte cap
a un futur més just.l
«Vaig sortir del Senegal per intentar entrar a Alemanya. Havia de creuar des del Marroc,
però la persona que havia de passar-nos ens va enganyar i es va quedar amb els diners.
Després d’una setmana als boscos de Nador, vaig tenir un accident de trànsit i vaig
quedar paralitzada. Em va acollir la Delegació Diocesana de Migracions. Al meu país
no hauria sobreviscut. La meva família no té mitjans per a les despeses mediques. Aquí
m’heu operat i amb la rehabilitació puc moure’m una mica. Quan em recuperi, tornaré
a casa, no té sentit continuar… La meva inquietud és que la meva família és molt pobra
i no sé si podré ajudar-los». Khadjou Faye. Ngor, Senegal.

Fotos Delegació Diocesana de Migracions

A Mans Unides coneixem de prop moltes famílies africanes asﬁxiades per les
dures condicions que imposa la pobresa, els conﬂictes interns o els efectes del canvi
climàtic; realitats que les obliguen a desplaçar-se dins el seu país o a buscar refugi
en països veïns.
Víctimes de la creixent desigualtat entre el Nord i el Sud i de les escasses perspectives de desenvolupament als seus llocs d’origen, nombrosos joves surten a la
recerca de la vida millor que prometen les xarxes socials i els mitjans de comunicació.
Per aconseguir-ho, recolzats i «empesos» per les seves famílies i comunitats, posen
totes les seves esperances i recursos a la via de fuga que representa la migració.
Des de 2013, Mans Unides col·labora al Marroc amb organitzacions que ajuden
les persones migrants. Una d’aquestes organitzacions és la Delegació Diocesana
de Migracions Zona-Oriental (DDM). Dia rere dia, acompanya joves que han patit
malalties, maltractaments i violacions a la ruta migratòria; els ajuden a superar
traumes psicològics i físics, i els ofereixen formació per facilitar la seva integració
en la societat local o als països als quals volen arribar.
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asia

Cambotja

Vells i nous reptes de
les families pageses
Cambotja és un país de gran riquesa natural, fèrtil,
amb una exuberant vida silvestre, valuosos boscos i
fonts d’aigua. Però les famílies pageses veuen perillar
el seu accés a aquests recursos naturals i, amb això,
la possibilitat de viure en condicions dignes a
les zones rurals.
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Text d’ALBERTO MARTÍNEZ.
Departament de Projectes d’Àsia.

Si bé les lleis cambotjanes fan insistència en el fet que els recursos naturals
han de conservar-se i explotar-se de manera racional i sostenible, la realitat és
que estan disminuint ràpidament a causa de les pràctiques il·legals de tala i pesca,
la invasió de boscos, la concessió de terres per a la mineria, la desforestació
per a conreus destinats al biodièsel i la construcció de preses hidroelèctriques i
carreteres.
La implementació feble d’aquestes lleis provoca que les comunitats que habiten
àrees protegides tinguin poc poder per prevenir la invasió i el deteriorament dels
ecosistemes de què depèn la seva supervivència. L’accés equitatiu als recursos
naturals és especialment important perquè les comunitats indígenes puguin enfrontar-se a la pobresa, la inseguretat alimentària i els desastres naturals.

La cria d’animals i la diversiﬁcació de conreus en
granges familiars és essencial per a aquelles famílies
cambotjanes encapçalades per dones soles o amb
discapacitats per mines antipersones (més d’un milió
d’aquestes mines continuen disseminades arreu del
país, encara sense detectar), que no poden tirar
endavant els tradicionals conreus d’arròs.

Mans Unides/Irene H-Sanjuán

Sethea

Una aliança que ajuda a canviar vides
Al costat de l’organització Development and Partnership in Action (DPA), Mans
Unides està treballant en 17 aldees de Preah Vihear, una de les zones del nord del
país més amenaçades per la desforestació.
El projecte promou la seguretat alimentària de les comunitats mitjançant
l’aproﬁtament i conservació dels recursos naturals i l’adaptació al canvi climàtic.
Les famílies estan millorant les seves pràctiques agrícoles i de cria de bestiar, i així
incrementen els seus ingressos gràcies a la comercialització dels seus productes
als mercats locals. La iniciativa posa especial atenció a les llars vulnerables
encapçalades per dones, a ﬁ que participin, amb igualtat d’oportunitats, en la
presa de totes aquelles decisions que afecten el desenvolupament econòmic i
social de les seves comunitats i aldees.
Per a Roeurng Pora i la seva dona Chan Tina, el conreu d’hortalisses els ha
ajudat a augmentar els ingressos familiars. «La nostra situació ha canviat des que
participem en el projecte: ara fem compost, cuidem el terra, rotem els conreus,
controlem les plagues… Hem aconseguit millors resultats en el mercat i això ens ha
permès ampliar les terres d’hortalisses i també criar granotes, peixos i pollastres»,
explica en Pora.
El projecte intenta protegir, així mateix, 13.588 hectàrees de boscos i terres
forestals per evitar la desforestació i frenar les concessions a companyies estrangeres
dedicades a les plantacions de gira-sol, soja, colza o palma per a biocombustible.
DPA i Mans Unides fem una aposta clara pel desenvolupament sostenible i per
la mitigació dels impactes socials i ambientals de les operacions mineres a la regió.
Per a això, acompanyem les poblacions en el seu empoderament, especialment a
les dones i les comunitats indígenes, perquè siguin elles mateixes qui reclamin els
seus drets d’accés als recursos naturals, protegeixin la seva cultura i promoguin
més responsabilitat social i ambiental per part del govern i el sector privat l
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Davant la discriminació
de les vídues a l’India

canv

Armar-se de valor per tornar a viure

es

JUNTS

Bala Vikasa

canviant vides

iem id
v

Text de MARTA CARREÑO.
Departament de Comunicació.

Com una gran part de les dones índies, especialment a la zona rural,
la Sandhya vesteix amb colors brillants, fa servir polseres i al front es pot
distingir el bindi, l’element decoratiu en forma de gota entre les celles que,
tradicionalment, llueixen les dones casades. Fins aquí tot normal en
una dona índia. El particular d’aquesta història és que la Sandhya és vídua
des dels 25 anys. I ser vídua a l’Índia és gairebé una condemna.
Tot i que l’Índia moderna s’esforça per ocupar un lloc entre
els països més desenvolupats, encara ha de combatre molts
«dimonis socials», entre els quals es troba la discriminació
contra les vídues «basada en supersticions i pràctiques ancestrals», explica Shoury Reddy, director de Bala Vikasa, soci local
de Mans Unides que treballa donant suport a dones vídues
als estats de Telangana i Andhra Pradesh.
Panthini, el poble on viu la Sandhya, s’ubica a Telangana,
un estat on la potent indústria entorn de la capital, Hyderabad
–coneguda també com «Cyberabad», pel gran nombre d’empreses de programari que alberga– conviu amb tradicions
profundament arrelades que es manifesten amb més força en
l’entorn rural i que, per a una dona vídua, impliquen marginació i abandó.
A la Sandhya la van casar amb només 13 anys. A partir
d’aleshores va passar a formar part de la família del seu marit
i, mentre aquest va viure, tot va anar bé. Però, quan va morir,
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mai van tornar a tractar-la amb el mateix respecte. Les
llàgrimes tornen als seus ulls quan relata què va representar
per a ella la mort del seu marit: «Em vaig quedar vídua amb
25 anys, sense ingressos i a càrrec dels meus ﬁlls i del deute
que vam contreure en arrendar uns terrenys. I la família del
meu marit em va rebutjar perquè deien que jo era la culpable
de la seva mort», relata la Sandhya.
«Per què hem de veure-li la cara cada matí?»
La discriminació per raó de gènere que impregna moltes
de les estructures socioeconòmiques a l’Índia és especialment
sagnant amb les vídues. Shoury Reddy ho explica amb un clariﬁcador exemple: «Un vidu de 60 anys pot tornar a casar-se
sense problema, mentre que una jove vídua de 20 anys no pot
fer-ho sense patir la difamació o escoltar les burles deshumanitzades de la comunitat».
La Sandhya va viure en primera persona la marginació i

«Així va ser com va començar a canviar la meva vida»
Aquest projecte, en el qual Mans Unides no va dubtar a
involucrar-se i que ha tingut el suport ﬁnancer de la Diputació
de Lleó, ha canviat la vida de la Sandhya i la d’altres 220
dones vídues. «Als tres mesos d’enviudar, els de Bala Vikasa
van venir al meu poble. I la meva veïna els va parlar de mi:
jove vídua i amb ﬁlls que no s’atrevia ni a sortir de casa… Van
venir a veure’m, em van explicar el que feien i em van convidar
a les seves reunions. Em van convèncer per sortir i em van dir
que estaria millor si anava a alguna de les seves xerrades»,
relata la Sandhya. «Quan vaig assistir a la primera reunió vaig
estar plorant tot el dia, perquè els meus problemes, al costat
dels que explicaven les altres dones, em van semblar insigniﬁcants. Així va ser com va començar a canviar la meva vida».
Mesos després, quan tornava d’una d’aquestes trobades,
la Sandhya va veure unes dones que treballaven en una gasolinera i la preocupació pel futur dels seus ﬁlls i allò après
a les xerrades van ser l’esperó que li va permetre «armar-se
de valor» i preguntar si hi havia alguna vacant. «Per sort hi
havia un lloc i vaig acceptar la feina sense pensar-ho», explica
emocionada.
«Durant gairebé un any la gent deia mal a darrere meu.
Jo sortia de casa abans de les vuit del matí i tornava a les vuit del
vespre… Cada dia. I la gent murmurava sense parar, ﬁns que
un grup de persones de la meva comunitat va passar un dia
per la gasolinera i m’hi van veure. Van explicar a la gent del
poble que treballava “com un home”, de manera molt eﬁcient
i, a partir d’aleshores, em vaig guanyar el seu respecte».
Les reunions van anar obrint nous camins en la vida de la
Sandhya. «Gràcies a un advocat que va venir a una xerrada,
ara soc capaç de parlar amb seguretat amb la meva família
política i exigir els meus drets», relata, per referir-se després
a una frase d’un pandit, un savi, que la va inspirar per canviar
un altre aspecte molt important de la seva vida: «El marit no
dona a la seva dona el bindi, ni ﬂors ni polseres, quan neix…
Les vídues no haurien de patir discriminació. Això no està escrit
en cap llibre sagrat». Aquest va ser el dia en què la seva existència va tornar a omplir-se de brillantor i color.

Fotos: Bala Vikasa

el menyspreu dels seus veïns: «Vaig estar tres mesos sense
sortir al carrer i, quan ho vaig fer, sentia els meus veïns comentar: “Si s’ha quedat vídua, per què hem de veure-li la cara
cada matí?”».
La tradició impedeix convidar les vídues a les celebracions
per estar considerades un mal presagi. «Tampoc se’ls permet
beneir els seus propis ﬁlls als seus casaments –lamenta
Shoury Reddy–. Un vidu pot anar on vulgui, beneir qui vulgui,
portar la roba que desitgi. Ni tan sols les famílies provinents
d’una certa classe i entorn, que d’alguna manera estan superant
aspectes d’aquesta tradició, són capaces d’aconseguir-ho per
complet», continua el promotor d’una iniciativa que tracta
d’impulsar l’empoderament de les vídues, ajudant-les a «reajustar les seves vides», a superar el trauma i a aprendre noves
habilitats per guanyar conﬁança en si mateixes, viure amb esperança i ser autosuﬁcients.

l
Pots veure la història de la Sandhya a: bit.ly/ViudasIndia
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amèrica

Haití

Un poble que s’aixeca
una vegada i una altra
Acostumat a un etern recomençar, el poble haitià
afronta amb força i dignitat els embats dels
desastres naturals i els danys d’una crisi crònica
de la qual moltes persones intenten escapar
pel difícil camí de la migració.

10

Textode JUAN DE AMUNÁTEGUI.
Departament de Projectes d’Amèrica.

Llar Nens de l’Esperança

El dolor de la frontera
A aquesta crisi crònica se sumen desastres com el terratrèmol de 2010, al qual va
seguir una epidèmia de còlera, l’huracà Matthew el 2016 i el terratrèmol de l’any passat,
la qual cosa fa que la població haitiana percebi l’emigració com l’única sortida possible.
Milers de persones surten cada any amb destí a països de Llatinoamèrica o Amèrica
del Nord. Creuar la frontera amb la República Dominicana reprsenta la sortida més
habitual. Al país veí malviuen més d’un milió d’haitians. En la majoria dels casos, treballen
en pèssimes condicions en el sector agrícola o en la construcció i pateixen la negació
dels seus drets més bàsics. En ambdós costats de la frontera s’acumulen borses de pobresa en què Mans Unides treballa per millorar les condicions de vida i humanitzar els
processos de migració.
Des d’Haití, el pare Fredy Elie, director de la llar «Nens de l’Esperança», ens parla
d’una situació cada cop més dura: «Cada dia arriben cinc camions amb migrants haitians
només a l’accés fronterer d’Elías Piña. És un pur negoci: els haitians són deportats al
matí i a la tarda ja estan intentant tornar. Les persones s’ho venen tot per aconseguir
diners i negociar per aconseguir entrar-hi, tot això sense garanties de quedar-s’hi. És
un perpetu recomençar…».
Amb el suport de Mans Unides, la llar dona refugi a molts menors d’edat haitians
que han quedat orfes o sols, sense protecció, a causa de la migració o deportació dels
pares. «És una situació dolorosa. Hi ha ﬁns i tot deportacions de menors que ja havien
començat l’escola a la República Dominicana i havien après l’espanyol per no ser discriminats. La nostra missió és que tots aquests nens i nenes tornin a somriure a la vida»,
aﬁrma el pare Fredy.
No podíem acabar sense esmentar precisament el somriure del poble haitià; un
poble que amb la seva fortalesa, espiritualitat i dignitat és capaç d’aixecar-se una vegada
i una altra davant les inﬁnites adversitats. I això és especialment destacable en el cas
de les dones que, a causa de l’emigració dels homes, s’enfronten totes soles al repte
de tirar endavant les seves famílies i comunitats l
La Milianie és una jove haitiana de 16 anys. Després de més de deu anys vivint
en terra dominicana, va ser deportada el 2015 amb la seva mare i tres germanes
per trobar-se en situació irregular. «La mare va ser deportada ﬁns a quatre
vegades abans que em deportessin també a mi. Ploràvem perquè ningú ens
informava de res. Ara la mare ha tornat a creuar la frontera amb les meves
dues germanes petites, i les grans ens hem quedat a Haití, a la llar “Nens de
l’Esperança”».

Mans Unides/Waldo Fernández

El compliment dels objectius de desenvolupament sostenible sembla un fet cada
cop més llunyà com a conseqüència, entre altres factors, del canvi climàtic, la pandèmia,
els conﬂictes, les injustícies i inequitats i un model econòmic que no busca el desenvolupament integral de les persones.
Haití n’és un trist exemple. El 60 % de la seva població viu sota el llindar de la pobresa i l’esperança de vida és de 64 anys. La pandèmia, sense ser especialment greu
en la seva dimensió sanitària, sí que ho ha estat en l’àmbit econòmic i social per a una
població que viu, majoritàriament, de l’economia informal i de les remeses dels emigrants. Amb una història convulsa des de la seva independència el 1804, Haití és avui
un estat fallit que pateix una crisi profunda que afecta tots els àmbits i que ha generat
una situació d’inseguretat extrema amb bandes criminals ocupant el buit de poder.
Aquesta violència, en forma de segrestos, assassinats i amenaces, ha arribat a afectar
també estrets col·laboradors i socis locals de Mans Unides.
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Germana Rosalía García, missionera

«El que vam aconseguir era
com petits miracles»

Mans Unides/Marta Isabel González

entrevista

Entrevista de MARTA CARREÑO.
Departament de Comunicació.

Rosalía García, nascuda a Quiroga, un poble petit de Lugo, és Carmelita Missionera
Teresiana. Ha tornat recentment del Paraguai, on va passar gairebé 40 anys exercint
la que, des de ben jove, va saber que era la seva vocació: la missió. Vam xerrar amb ella
quan només feia dos mesos que era a Espanya. Entre visites a familiars i amics, ens explica
com han estat aquests anys des que va arribar al llunyà poble de Pirayú, on només va trobar
«el cel per sostre i la terra per posar-hi els peus», a més de la generositat dels més pobres,
que van compartir-ho tot amb ella i les seves germanes.
La germana Rosalía va professar amb només 20 anys i,
aleshores, res no li feia pensar que acabaria passant una gran
part de la seva vida al costat d’algunes de les comunitats indígenes més empobrides del Paraguai. Res, excepte una inquietud missionera, que sempre va ser-hi i que manifestava en veu
alta quan compartia conﬁdències amb les seves germanes de
congregació durant la seva feina a l’hospital Alonso Vega de
Huelva.
La notícia li va arribar amb una trucada de la germana
superiora. «Em va dir que la congregació s’estava expandint i
que hi havia una fundació al Paraguai a la qual havia d’anar…
I em vaig quedar impassible perquè no ho creia cert». Tot i que
ni tan sols sabia ben bé on era el Paraguai, la Rosalía va trigar
poc a donar una resposta aﬁrmativa. Perquè, malgrat les
seves circumstàncies familiars, per sobre de tot estava la seva
vocació missionera. I, un dia de desembre de 1982, va partir
cap al Paraguai, d’on només va tornar en els períodes de
vacances.
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Què et va passar pel cap quan vas saber que havies d’emprendre un viatge que canviaria la teva vida per sempre?
Jo mai havia sortit d’Espanya; vaig ser a Amposta, Torrevella,
Paterna, Huelva i, d’allà, al Paraguai. Quan vaig arribar a l’aeroport de Madrid i em vaig quedar tota sola, vaig notar com si
se m’enfonsés el terra. Va ser com si fos a l’aire i vaig començar
a pensar en cites evangèliques com «qui posa la mà a l’arada
i gira la vista enrere no és digne de mi», i això em va ajudar a
tirar endavant i complir la voluntat de Déu.
I què vas trobar en arribar al Paraguai, Rosalía?
El 14 de desembre vaig arribar a Pirayú i vaig trobar un poble
molt pobre… I vam veure que l’atenció sanitària era el que més
falta feia. Com que la germana Alicia era llicenciada en infermeria i tenia estudis de medicina tropical, vam començar amb
un petit dispensari, una «piecita» amb el més indispensable.
Aleshores no passaven quinze dies sense que morís una criatura.
Morien de diarrea, deshidratats, perquè en les creences de la

Mans Unides/Marta Carreño
Fotos: Mans Unides/Marta Isabel González

nostra bonica gent hi havia que així es netejava el cos de tot
el pitjor. I, malgrat la precarietat, vam aconseguir conscienciar
les mares… El que vam aconseguir en aquella «piecita» eren
com petits miracles de Déu.
I aleshores va arribar Mans Unides i ens van enviar fons
per fer un bonic dispensari i continuar amb la nostra feina
entre els més pobres.
El 1991 fas el salt de Pirayú a Paso Yobai, on has passat els
darrers 30 anys de la teva vida i on, entre les comunitats
indígenes guaranís de l’ètnia Mbya, coneixes el que és la
pobresa més extrema…
Ens va costar arribar a ells. Al principi, acostumats al maltractament i al menyspreu que rebien de la societat, ens defugien
amb recel. Però aviat va haver-hi conﬁança mútua. Eren caçadors, però cada cop tenien menys terres per la desforestació
que practicaven els paraguaians i per la contaminació dels
rius provocada pels «brasileiros» i els seus conreus de soja
transgènica i fumigacions. Es van quedar sense peixos i sense
animals. Com sobreviurien, llavors?
I et vas recordar del dispensari de Mans Unides a Pirayú.
Sí, em vaig dir: «Arriscarem i farem un projecte per treballar
amb els indígenes perquè, si no, aquí no podem fer res». El
primer projecte es va fer durant l’any i vam continuar ﬁns al

2020 amb projectes de capacitació per a les dones indígenes.
No teníem un centau en començar a treballar; érem pobres
compartint la pobresa absoluta. Però des de 2004 ﬁns a 2020
Mans Unides va ser com la nostra caixa forta. I tinc un immens
agraïment.
En què consistia aquella tasca?
Vam començar a capacitar en agricultura. Ells en sabien, d’agricultura, però desconeixien que es poguessin alternar els conreus…
Així, van aprendre a conrear altres coses a més de la mandioca.
Vam poder contractar professionals que els ensenyessin, perquè
nosaltres no sabíem parlar el guaraní que ells parlaven. Amb
aquest primer projecte es va fer capacitació de tota mena i
vam anar arribant cada cop a més persones, perquè sabíem
que havíem de treballar amb tota la comunitat. Després vam
construir l’escola agrícola i altres petites escoles, pous comunitaris, tallers d’artesania, punts de salut… i vam treballar en
l’alfabetització d’adults i en la promoció de la dona, a més de
donar-los suport en les seves reivindicacions.
A partir d’ara, on aniràs?
Estic destinada a una comunitat que la Congregació té en un
barri marginal de Barcelona. No sé el que m’hi espera, però,
així com els núvols i els ocells del cel no tenen fronteres, tampoc
les té la fe: sé que allà podré viure la fe, la vida i la missió l
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Centro Juana Azurduy

col·laboració

Reforma agrària al Perú

Protegir el territori i l’aigua
Text d’EDWIN ALEJANDRO BERROSPI.
Xarxa Muqui.

L’agricultura familiar ha estat fonamental durant la pandèmia, ja que ha proveït els mercats del Perú amb més del 80 %
dels aliments. En aquest context, la segona reforma agrària
anunciada pel govern de Pedro Castillo s’entenia com una
política en favor dels més de dos milions de petits productors
agropecuaris.
Tanmateix, la mesura és encara insuﬁcient perquè no preveu
temes de fons com la concentració de terres, l’ordenament
territorial, la protecció de les capçaleres de conca i altres aspectes
indispensables per a l’agricultura sostenible i el millorament
de les condicions de vida dels habitants del camp.
Implicacions de la reforma agrària
La reforma té nou eixos estratègics: la producció sostenible
a través de l’agricultura familiar per disminuir la dependència
de la importació; el foment de l’associativitat i el cooperativisme; la millora d’infraestructures hídriques amb projectes
de reg, sembra i collita d’aigua; la mobilització d’estudiants
universitaris per oferir assistència tècnica a comunitats pageses;
la industrialització rural per aportar valor agregat als productes;
la promoció de mercats locals i compres estatals a la petita
agricultura; el repoblament ramader amb la millora genètica
i de pastos; l’articulació intergovernamental i intersectorial a
escala regional, i, ﬁnalment, el crèdit per als petits productors.
Si bé entenem que la implementació d’aquesta reforma
ajudaria els petits productors, les metes són limitades atès el volum d’aquesta població i, d’altra banda, per la fèrria resistència
al canvi per part dels sectors empresarials que monopolitzen
el mercat d’aliments i defensen el model de desenvolupament
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extractivista.
Pensem que cal un canvi estructural per prioritzar la producció
d’aliments a càrrec dels petits productors. Això requeriria un
canvi constitucional per reintroduir mandats que orientin la
producció agropecuària a la satisfacció de les necessitats de
la població amb una política de preus justos per a l’agricultor.
Els buits de la reforma
Els principals problemes estructurals que la reforma no
aborda són la concentració de terres a les mans d’elits, les
concessions mineres en territoris comunals, la violació dels
drets dels pobles indígenes, la contaminació, el canvi climàtic
i l’escassetat dels recursos hídrics. Urgeixen mesures per a un
accés més equitatiu a la terra, promoure la gestió del territori
per part dels petits productors i protegir l’aigua. Del costat
contrari hi ha l’actual concentració de terra a les mans de pocs
empresaris de l’agroexportació i les activitats econòmiques
no sostenibles.
La protecció de l’aigua passa per prioritzar el consum humà
i l’ús agropecuari. Cal prohibir les activitats extractives a les
capçaleres de conca, ja que aquí s’originen les fonts d’aigua,
els rius i congostos; llocs que alberguen llacs, bofedales, aigües
subterrànies i aiguamolls imprescindibles per mantenir la
connectivitat hidrològica.
Per a la Xarxa Muqui, la reforma agrària hauria de traduir-se
en canvis profunds per protegir l’aigua, el territori i l’agricultura
familiar, un fet que només serà possible si hi ha la voluntat política i s’estableixen els mecanismes per a la participació activa
dels petits productors l
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PIXABAY

INFORME
A FONS

La saviesa de trobar-se
amb la realitat
Dediquem aquest text a desentranyar les principals causes
de la desigualtat i a esbossar la nostra proposta d’acció
davant les inequitats en un context d’augment de la fam i
la pobresa al planeta.
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Mans Unides/Javier Mármol

PIXABAY

El títol d’aquest informe està inspirat en una cita del papa
Francesc en la seva encíclica Fratelli tutti (FT): «La vertadera
saviesa implica la trobada amb la realitat» (FT, 47). Cal trobar-se
amb la realitat, font de la vertadera saviesa, si volem saber
com transformar-la. En la missió i en l’origen de Mans Unides
hi ha la lluita contra la pobresa, la fam, la misèria i les causes
que les produeixen. És el somni compartit de poder fer d’aquest
món una autèntica casa comuna, on cada ésser humà i cada
ésser viu puguin realment VIURE.
D’això tracta la Campanya de Mans Unides per a aquest
any. Amb el lema «La nostra indiferència els condemna a l’oblit»,
volem sensibilitzar la societat espanyola sobre la necessitat de
posar la nostra mirada en els més empobrits, els últims, per poder
entendre la realitat injusta d’un món marcat per la desigualtat;
una desigualtat que no és exactament la mateixa després de
l’«huracà» global de patiment produït per la pandèmia i que
cal transformar a través de la nostra acció i compromís.

UN MÓN MÉS DESIGUAL:
LES «CONDICIONS DE VIDA»
DE LES COMUNITATS DEL SUD
La desigualtat fa referència no sols a la diferència d’ingressos o de recursos. També és la discriminació en les oportunitats de vida, l’exclusió en el gaudiment dels drets a causa de
la posició socioeconòmica, del sexe, de l’origen etnicoracial o
de la situació geogràﬁca. Una inequitat que no és puntual
sinó permanent i estructural, i que es manifesta en un profund deteriorament de les condicions de vida digna que ens
corresponen a tot ésser humà només per haver nascut.
Avui, sobretot amb la pandèmia, sabem que la desigualtat
s’ha convertit no sols en el màxim desaﬁament sinó també en
la principal amenaça mundial. Per això, és urgent reconèixer
aquesta desigualtat si volem que els empobrits, els exclosos
al marge del camí, no siguin condemnats a l’oblit.
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Mirant des dels últims, podem reconèixer la realitat d’un
món més desigual. Comprovem que la pobresa, la precarietat
en els sistemes de salut, la conﬂictivitat, la violència i, per tant,
la fam, s’estan veient incrementats per l’actual crisi social i sanitària que ha vingut a sumar-se de manera catastròﬁca a la
crisi econòmica i mediambiental que ja convertia la vida de
milions de persones en un desaﬁament gairebé insalvable. Es
calcula que la COVID-19 empenyerà uns altres 500 milions
de persones a la pobresa. Això es deurà, entre altres coses,
a l’augment dels acomiadaments (el 2020 es van perdre uns
255 milions d’ocupacions, quatre vegades més que el 2008,
segons dades de l’OIT de 2021); a la situació de «pobresa laboral» de bona part de la població condemnada a un treball

Volem sensibilitzar la societat espanyola
sobre la necessitat de posar la nostra
mirada en els més empobrits per poder
entendre la realitat injusta d’un món
marcat per la desigualtat.

esclau amb els anomenats «salaris de misèria» que no permeten una vida digna; al retrocés del mateix treball informal per
les restriccions a la mobilitat i l’aturada de sectors com el turisme; a l’abusiva rebaixa del preu de les primeres matèries
agrícoles que respon a un injust comerç internacional i una
despietada especulació amb la producció agrícola, i a la inexistència de mecanismes públics per contenir el desastre. Segons
dades de Nacions Unides, la fam podria arribar a més de mil
milions de persones en els pròxims anys.

Dins un context que el papa Francesc denomina «cultura
de la indiferència», amb clares manifestacions d’inequitat, on
les persones pobres, desocupades, vulnerables, etc., són considerades simplement com descartables, trobem almenys dos
factors que impedeixen una vida digna, «alimenten» la fam i
determinen l’actual desigualtat: un model econòmic dominant injust i l’escassetat o simplement absència de polítiques
públiques.
Vivim en un món dominat per la coneguda com «economia
de lliure mercat» que busca l’augment del beneﬁci i es deﬁneix pel principi d’«acumulació» que ens desiguala, i no sobre
el principi de la «dignitat» que ens iguala a tots com a éssers
humans. Com deia el Papa, és un model excloent que no té
en compte les legítimes necessitats de la majoria dels éssers
humans. En les seves paraules: «En el món d’avui persisteixen
nombroses formes d’injustícia, nodrides per visions antropològiques reductives i per un model econòmic basat en els
guanys, que no dubta a explotar, descartar i ﬁns i tot matar
l’home. Mentre una part de la humanitat viu en opulència,
una altra part veu la seva pròpia dignitat desconeguda,
menyspreada o trepitjada i els seus drets fonamentals ignorats o violats. Què diu això sobre la igualtat de drets fundada
en la mateixa dignitat humana?» (FT 22).
Aquest model econòmic que genera injustícia es veu reforçat per la falta de polítiques públiques que ajudin els més
empobrits a accedir a millors condicions de vida. Hi ha diverses raons per a aquest dèﬁcit: Estats econòmicament fallits
i pràcticament en fallida, incapaços de ﬁnançar els serveis
públics; el pes del deute, que continua complicant la vida de
milions de persones; una tributació insuﬁcient i injusta a favor
de les elits, o la mateixa corrupció que desvia els fons que havien de destinar-se al bé comú.

Mans Unides/Javier Fernández

Mans Unides/Javier Mármol

UNA DESIGUALTAT AMB
CAUSES ESTRUCTURALS

A qui i a què afecta
la desigualtat avui?
l A més països, com ara el Brasil, Mèxic, l’Índia,

països emergents i de renda mitjana que
van començar a reduir la bretxa econòmica
en les dues dècades anteriors però que avui
viuen un ràpid repunt de les desigualtats.
l A més persones, amb 400 milions de nous

pobres que viuen sota la línia de pobresa
extrema d’1,90 $ al dia, i més de 500 milions
de nous pobres vivint sota la línia de pobresa
de 5,50 $. Pobresa i desigualtat amb rostre:
les persones històricament empobrides del
món rural, a les quals se sumen ara milions
de nous pobres urbans, víctimes
d’acomiadaments o de treballs precaris que
no permeten guanyar prou per viure; les dones
tradicionalment esclavitzades en els diversos
sectors de les nostres economies, a les quals
se sumen les que es troben en una situació
més precària per la COVID-19; els migrants,
víctimes d’una gairebé eterna vulnerabilitat,
que ni tan sols aconsegueixen satisfer
les seves més elementals necessitats ni ajudar
les seves famílies que van quedar enrere.
l A més aspectes de la vida, a condicions

de vida que semblaven haver millorat en
els últims anys. Avui, la desigualtat ha tornat
a afectar el dret a la pròpia vida, a la salut,
l’educació o a l’alimentació. Als països més
empobrits del Sud, la desigualtat
d’oportunitats i l’absència de mecanismes
públics d’ajuda han fet que la fam pugui
delmar poblacions de països com ara Haití,
Bolívia, Mali i Burkina Faso, entre d’altres.
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Mans Unides

EL FULL DE RUTA DELS ODS
Mans Unides no està sola en la batalla contra la desigualtat,
la pobresa i la fam. La comunitat internacional, recolzada
pels governs dels països que la formen, es va marcar el 2015
un full de ruta amb l’objectiu de caminar cap a un món més
inclusiu, sostenible i humà amb l’horitzó de l’any 2030. És la
coneguda com a Agenda 2030, de la qual deriven els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que permeten
deﬁnir, organitzar i avaluar-ne el compliment.
«Estem resolts a posar ﬁ a la pobresa i la fam arreu del
món d’aquí a 2030, a combatre les desigualtats dins els països
i entre ells, a construir societats pacíﬁques, justes i inclusives,
a protegir els drets humans i promoure la igualtat entre els
gèneres i l’empoderament de les dones i les nenes, i a garantir
una protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals»
(Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, ONU, 2015).
Per això, en els pròxims anys, i en sintonia amb les metes
de la nostra missió des de 1959, sumarem el nostre treball al
compliment dels ODS, entenent que només amb la col·laboració
de totes les institucions, organismes, sectors socials, grups i
persones, és possible construir un món més just, un futur més
segur i una casa comuna habitada per una humanitat cuidada
i en pau.

LA DESIGUALTAT ÉS CONTRÀRIA
A LA DIGNITAT
Reconeixem la dignitat humana quan es consideren sagrades les persones; aquestes tenen valor en si, no són instruments
ni mitjans per a un ﬁ; mereixen respecte simplement per la
seva naturalesa d’éssers humans i les condicions de la seva
existència no poden ser violades.
La referència a la dignitat humana com a realitat universal ens assenyala la necessitat de ser inclusius, admetent i
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respectant les condicions d’una vida digna en tot ésser humà.
Un mode de vida que gira entorn de la igualtat d’oportunitats
i expectatives, on cada persona veu respectats els seus drets
fonamentals, i que ens ajuda a identiﬁcar aquelles situacions
que generen discriminacions.
Lamentablement, el nostre món es caracteritza més aviat
per l’oblit, la falta d’empatia o la indiferència cap a qui considerem sobrants, descartables i en els quals, en realitat, no
reconeixem un igual amb drets que hem de respectar.
La desigualtat, i una de les seves principals conseqüències
que és la fam, ha estat sempre una de les màximes preocupacions del Magisteri de l’Església. De fet, la mateixa Doctrina

En els pròxims anys, i en sintonia
amb les metes de la nostra missió
des de 1959, sumarem el nostre treball
al compliment dels ODS.
Social de l’Església (DSI), com a conjunt d’ensenyaments socials
oﬁcials de l’Església catòlica, troba els seus orígens en la desigualtat sorgida entorn de la «qüestió obrera» al començament
del desenvolupament industrial d’Europa, amb l’encíclica de
Lleó XIII Rerum novarum, publicada el 1891.
Des de la nostra fe, la desigualtat constitueix senzillament
un atemptat contra la dignitat humana, una xacra insuportable,
símbol d’un model econòmic i social radicalment injust. Deia
Sant Joan Pau II: «La dignitat personal constitueix el fonament
de la igualtat de tots els homes entre si. D’aquí que siguin absolutament inacceptables les més variades formes de discriminació que, per desgràcia, continuen dividint i humiliant la família
humana: des de les racials i econòmiques ﬁns a les socials i

Mans Unides/Javier Mármol

Mans Unides/Myriam Sagastizábal

culturals, des de les polítiques ﬁns a les geogràﬁques, etc.
Tota discriminació constitueix una injustícia completament
intolerable».
Seguint la tradició de l’ensenyament social de l’Església, la
desigualtat i la fam estan molt presents en els últims documents
del papa Francesc, probablement per la magnitud que han
adquirit en l’actualitat. Així, sobre la desigualtat, diu el Papa:
«[…] Especialment haurien d’exasperar-nos les enormes inequitats que hi ha entre nosaltres, perquè continuem tolerant que
uns es considerin més dignes que els altres. Deixem d’advertir
que alguns s’arrosseguen en una degradant misèria, sense
possibilitats reals de superació, mentre uns altres ni tan sols
saben què fer amb el que tenen... Continuem admetent en la
pràctica que uns se sentin més humans que els altres, com si
haguessin nascut amb més drets».
I sobre la fam ens diu: «Encara estem lluny d’una globalització dels drets humans més bàsics. Per això la política
mundial no pot deixar de col·locar entre els seus objectius
principals i imperiosos posar ﬁ eﬁcaçment a la fam. Perquè
quan l’especulació ﬁnancera condiciona el preu dels aliments
tractant-los com qualsevol mercaderia, milions de persones
pateixen i moren de fam. D’altra banda, es rebutgen tones
d’aliments. Això constitueix un vertader escàndol. La fam és
criminal, l’alimentació és un dret inalienable».
Durant aquest any, en el qual reﬂexionarem sobre una
desigualtat que no sols afecta les necessitats humanes més
elementals, sinó que perjudica de manera dramàtica la vida
al planeta, ens aturarem també, de manera especial, sobre
un altre principi fonamental de la vida cristiana: el destí universal dels béns.
Es tracta d’un principi de molt llarga tradició a l’Església,
que enfonsa les seves arrels en la mateixa Sagrada Escriptura.
Déu ha donat la terra a tot el gènere humà perquè ella sustenti tots els seus habitants, sense excloure ni privilegiar ningú

Principis fonamentals de
la Doctrina Social de l’Església
per reﬂexionar:
l La dignitat de totes les persones, que ens

iguala i fa que qualsevol inequitat sigui
contrària a la nostra visió cristiana de l’ésser
humà com a criatura sagrada.
l La solidaritat, no com un sentimentalisme

puntual a causa d’alguna tragèdia, sinó com
la determinació «ferma i perseverant» que
obliga a qui es compadeix a eliminar els
obstacles que impedeixen a l’altre tenir
una vida digna.
l El bé comú que ens convida a construir,

entre tots, les condicions d’una vida
veritablement humana, garantida pel
compliment dels drets humans fonamentals.
l L’opció pels pobres, reconeixent la urgència

de posar els últims en primer lloc i els més
desfavorits com a prioritat de la nostra acció.
l La subsidiarietat perquè cada agent social

(individus, família, comunitat, associacions,
estats…) es faci càrrec de la seva pròpia
responsabilitat en la recerca del bé comú.
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(Gen 1, 28-29). Heus aquí l’arrel primera del destí universal
dels béns de la terra. Per una banda, el Nou Testament insisteix
en la necessitat de compartir i atendre les necessitats d’altres
persones i comunitats sense afecció als béns materials
(2Cor 8,14-15, 1Cor 7,30). Aquest plantejament de la Sagrada
Escriptura es manté entre els Pares de l’Església que entenen
que els propietaris no han de beneﬁciar-se en exclusiva dels
seus béns. Com ensenyava Sant Basili de Cesarea: «El pa que
hi ha al teu rebost pertany al famolenc; l’abric que penja
sense fer servir al teu guarda-roba pertany a qui el necessita;
les sabates que s’estan fent malbé al teu armari pertanyen al
descalç; els diners que tu acumules pertanyen als pobres».
El principi del destí universal dels béns es formula de manera
deﬁnitiva en el Concili Vaticà II, en el text de la Constitució
Pastoral Gaudium et spes: «Déu ha destinat la terra i tot el que
conté per a ús de tots els homes i pobles. Per tant, els béns
creats han d’arribar a tothom en forma equitativa sota l’ègida
de la justícia i amb la companyia de la caritat. Siguin quines
siguin les formes de la propietat, adaptades a les institucions
legítimes dels pobles segons les circumstàncies diverses i variables, mai cal perdre de vista aquest destí universal dels
béns».

EL COMPROMÍS DE MANS UNIDES
CONTRA LA DESIGUALTAT
El nostre gran repte és generar esperança en un món
marcat per la desesperança.
Estem en un moment molt difícil, en el qual la realitat ens
presenta una crisi de proporcions alarmants en diferents àmbits. Els problemes són molts i afecten, encara que de diferent
manera, tota la humanitat. Tanmateix, creiem que no estem
condemnats a viure en un món desigual. Sabent que ens trobem
davant una responsabilitat compartida però diferenciada,
volem aturar-nos sobre alguns elements transformadors que
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poden estar en les nostres mans com a institució. Per això, no es
tracta tant que parlem d’un futur bo que vindrà, sinó d’anticipar
aquest futur, trencant aquestes estructures de la desigualtat
que atempten contra la dignitat de milions d’éssers humans.
Volem prendre dolorosa consciència i enfrontar amb honestedat i justícia les diferents causes que impedeixen que milions
d’éssers humans puguin portar una vida digna. La indignació
davant les múltiples bretxes que avui dia trenquen la nostra
humanitat ens obre així a un renovat compromís institucional.

El nostre gran repte és generar
esperança en un món marcat
per la desesperança.
Com podem concretar aquest compromís?
¿Cómo podemos concretar ese compromiso?
l Un món més desigual ens interpel·la: hem de respondre
davant el creixent desaﬁament de la fam. La desigualtat
està fent créixer el que representa un dels màxims atacs
contra la dignitat humana: la fam. Però la desigualtat no
és inevitable; té diferents causes contra les quals podem
lluitar. Si reconeixem i prenem dolorosa consciència de la
realitat d’un món desigual, podrem sumar-nos als diversos
esforços de transformació.
l Un món nou, sense fam, com a projecte comú. El món no
tornarà a ser el mateix després de la pandèmia. Però perquè de debò sigui nou ha d’estar lliure de fam, i això és una
tasca comuna, de tothom, no incumbeix només a alguns.
l «No deixar ningú enrere». La fam és un retard alimentat
per l’actual desigualtat. Tothom té la responsabilitat que
aquest discurs no sigui un fet retòric, sinó que ens indiqui,

Mans Unides/Javier Mármol

de debò, el camí per ajudar a transformar la vida de les comunitats més empobrides.

L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I
L’ACOMPANYAMENT DE PROJECTES
El nostre compromís de sumar-nos a l’esforç comú per
aconseguir un món sense fam, sense pobresa i sense desigualtat
es concreta en les activitats d’educació per al desenvolupament
que fem a Espanya. És el nostre deure traslladar a la societat
espanyola que l’augment de la desigualtat no és una conseqüència natural del creixement econòmic. La indiferència que
caracteritza el nostre món ens pot fer insensibles al patiment
dels empobrits. Per evitar-ho, cal promoure el canvi a través
de la formació sobre l’actual desigualtat. El coneixement dels
processos que la mantenen i incrementen pot ajudar-nos a
viure de manera diferent perquè ens obre a nous valors i estils
de vida i consum perquè ningú es quedi enrere.
Els problemes actuals ens afecten a tots, encara que de
manera desigual. Creiem que és important dirigir la mirada i
establir un vincle amb les realitats de les comunitats més
empobrides, per a la qual cosa cal tenir en compte el que
està ocorrent en el nostre entorn, les conseqüències de la
pandèmia, l’augment de la inestabilitat laboral i la pobresa.
Una informació veraç a la societat espanyola sobre l’actual
desigualtat al Sud, els seus mecanismes estructurals i les alternatives de compromís per un món més igualitari i lliure de
fam pot ajudar a convocar la seva solidaritat amb aquelles
persones que pateixen condicions inhumanes de vida. Tenim
els nostres socis locals. Són aquelles persones que participen
de la vida de les comunitats empobrides, que comparteixen
les seves lluites i que poden transmetre’ns els seus crits de
deses-peració i els seus anhels d’esperança. Que ens ajuden
a entendre la nostra humanitat en termes d’igualtat: d’oportunitats, de drets, d’expectatives, de capacitat de decidir,

d’accés a les condicions d’una vida digna.
Coneixem els nostres socis locals i les comunitats que
representen a través dels projectes de cooperació que ens
presenten i que nosaltres acompanyem. Són els projectes de
desenvolupament que intenten millorar les condicions de
vida des de la lluita contra la desigualtat i la fam al Sud. A
través dels projectes volem eliminar les bretxes que mantenen
les comunitats en una situació de pobresa i exclusió. Per a
això, promovem un desenvolupament local, de prosperitat
compartida dins un model d’intervenció que aposti per la

A través dels projectes volem eliminar
les bretxes que mantenen les comunitats
en una situació de pobresa i exclusió.
participació, la corresponsabilitat, la integració; dimensions
molt necessàries si volem entre tothom «reconstruir» societats
igualitàries.
Molt difícilment tindrem un resultat transformador si treballem d’esquena a la realitat, sense conèixer-la, sense sortir
a la trobada dels «descartables». A Mans Unides no hi cap una
cooperació paternalista. El destí de les persones excloses no
pot canviar sense elles mateixes. La seva vida no millorarà
sense una atenta escolta i una veritable trobada de cultures,
experiències, aprenentatges, aspiracions i somnis. Elles són
qui poden permetre’ns conèixer la realitat en els seus contextos,
els seus països. És aquesta circumstància la que ens situa davant
la imperiosa necessitat d’escoltar encara més els nostres socis
locals i les seves respectives comunitats per saber de primera
mà com es troben a hores d’ara marcats per la pandèmia, i
quines estratègies creuen que són les més adequades per mi-
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llorar les seves condicions de vida. Per tant, el nostre «reconèixer la realitat d’un món desigual» és, primer que res, un
reconèixer per «sintonitzar» amb els pobles, amb els seus anhels
i esperances, amb les seves misèries i lluites.

CONCLUSIÓ
A Mans Unides fa més de 63 anys que lluitem contra la
fam i la misèria i les causes que les provoquen. Des dels nostres
inicis vam entendre que entre aquestes causes hi havia la desigualtat que caracteritza el nostre món. Una desigualtat
que impedeix que tots els éssers humans, amb independència

A Mans Unides fa més de 63 anys
que lluitem contra la fam i la misèria
i les causes que les provoquen. Entre
aquestes causes hi havia la desigualtat
que caracteritza el nostre món.
de la seva raça, sexe, origen o estatus socioeconòmic, puguin
gaudir dels seus drets fonamentals; drets que tenen el seu origen
i justiﬁcació en la mateixa i inalienable dignitat humana. Una
desigualtat que no sols és econòmica, sinó que afecta les opcions
i oportunitats de les persones per tenir una vida digna.
Com ens recorda l’Organització de les Nacions Unides,
«en tots els països hi ha moltes persones amb escasses perspectives de viure un futur millor. No tenen esperança, sentit
de propòsit i dignitat; des de la seva situació de marginació,
només els queda contemplar altres persones que prosperen
i s’enriqueixen cada cop més. Molts éssers humans han escapat de la pobresa extrema arreu del món, però encara són
més els que no tenen oportunitats ni recursos per prendre les
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regnes de les seves vides. Massa sovint, el lloc que ocupa una
persona en la societat continua estant determinat pel seu gènere, la seva ètnia o la riquesa dels seus progenitors».
Per això, no calen només solucions monetàries, cal transformar les estructures que perpetuen aquestes diferències i
afavorir l’accés i la participació de tothom en el desenvolupament de la humanitat com a projecte comú. En aquest moment,
aquesta lluita es troba amb un repte global, una pandèmia,
que ha aprofundit encara més les conseqüències de la desigualtat i, per tant, la fam. Una mirada al nostre voltant ens permetrà constatar que també en les nostres societats opulentes
s’està patint a causa de la pandèmia, i que cal partir d’aquesta
realitat si volem fer-nos conscients del patiment dels que queden lluny, però que no deixen de ser els nostres pròxims.
No volem acabar sense apel·lar a la nostra identitat i missió:
l’Església ens va escollir per fer-nos pròxims dels nostres germans i germanes exclosos als països més empobrits del Sud.
No és una opció; és el nostre deure, i l’Agenda 2030 –objecte
de la nostra feina durant els pròxims anys– ens serà de gran
ajuda com a pla d’acció internacionalment consensuat per
continuar construint una igualtat real entre tots els éssers
humans. Convidem tothom a sumar-nos de manera esperançada en la construcció d’un món on ningú es quedi enrere i
la fam es converteixi en un trist record d’un passat marcat per
la desigualtat.
I, com diu el papa Francesc: «L’esperança és audaç, sap
mirar més enllà de la comoditat personal, de les petites seguretats i compensacions que estrenyen l’horitzó, per obrir-se
a grans ideals que fan la vida més bella i digna. Caminem en
esperança» (FT 55) l
Departament d’Estudis i Documentació

Cimera de Nacions Unides
sobre Sistemes Alimentaris

Una cimera necessària,
però lluny de l’esperat

Mans Unides/Javier Mármol
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Text de MARCO GORDILLO.
Departament de Campanyes.

En el marc de la «Dècada d’Acció»
per arribar als objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, el
secretari general de Nacions Unides va
convocar la primera «Cimera sobre els
Sistemes Alimentaris», que va tenir lloc
a Nova York el 23 de setembre de 2021.
La seva urgència i rellevància és indubtable. Com reconeix el mateix secretari
general de Nacions Unides, molts dels
sistemes alimentaris de l’actualitat són
fràgils i no garanteixen el dret a l’alimentació. La fam està augmentant novament,
tres mil milions de persones no poden permetre’s una dieta saludable i es recruen
altres factors que afecten l’alimentació
i les conseqüències de la qual s’agreugen
per la pobresa i la desigualtat: conﬂictes,
fenòmens climàtics extrems, volatilitat
dels preus, etc.
La pandèmia no ha fet sinó intensiﬁcar
aquests efectes, la qual cosa ha provocat
un augment del 20 % en la població desnodrida. Finalment, el canvi climàtic copeja
cada cop més fort les capacitats de producció, i la mateixa agricultura industrial

produeix un terç del total dels gasos
amb efecte d’hivernacle, utilitza el 70 %
de l’aigua disponible i és responsable de
la pèrdua del 80 % de la biodiversitat. El
desaﬁament és, doncs, enorme, i consisteix a alimentar satisfactòriament una
població mundial en creixement, i protegir alhora el planeta.
Per això, és urgent una transformació
dels nostres sistemes alimentaris per
fer-los eﬁcients, justos i sostenibles. En
aquest sentit, la cimera va identiﬁcar
cinc àrees d’acció claus, en les quals
cada país ha de treballar per avançar
cap a la transformació requerida:
w Nodrir totes les persones.
w Impulsar solucions basades en la natura.
w Fomentar mitjans de vida equitatius,
treball digne i l’empoderament de les
comunitats.
w Crear resiliència a les vulnerabilitats.
w Accelerar els mitjans d’implementació
(ﬁnançament, dades, ciència i innovació, governança, comerç, etc.).
Tanmateix, aquestes conclusions han
quedat deslluïdes davant la percepció,

per part de diferents actors, que la cimera ha privilegiat i donat excessiva importància al sector empresarial agroalimentari i les seves propostes, i ha exclòs del
diàleg una bona part de les organitzacions pageses, indígenes, de petits productors, etc., que defensen l’agroecologia
com l’estratègia fonamental i el dret a
l’alimentació com la pedra angular de
qualsevol sistema alimentari que es vulgui
just i sostenible.
Per la nostra part, a Mans Unides
continuarem treballant per garantir el
dret a l’alimentació de totes les persones
arreu del món, continuarem col·laborant
amb els nostres socis locals per millorar
la producció i el consum d’aliments sostenibles i saludables i continuarem promovent en la nostra societat un consum
responsable d’aliments. Ho fem sota la
consciència que la manera en què produïm, transformem, distribuïm i consumim
els aliments ha de canviar si volem garantir
una alimentació adequada per a tothom
i un planeta habitable per a avui i per a
les generacions futures l
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Mans Unides i la justícia climàtica
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Mika Baumeister
Mans Unides

Des de 2008, quan Mans Unides es va unir a la campanya de CIDSE «Plantant
un clima de justícia», el canvi climàtic s’ha conﬁgurat com un factor central en
la nostra tasca per lluitar contra la fam i la pobresa. I parlem en termes de justícia
climàtica perquè, si bé l’escalfament global és un fet que ens afecta a tothom, el
cert és que els països i les comunitats més pobres són, d’una banda, les que emeten
menys gasos amb efecte d’hivernacle i, d’altra banda, les que més pateixen els
impactes del canvi climàtic i tenen menys recursos per adaptar-se a les necessàries
transformacions.
Per exemple, els processos de desertiﬁcació i disminució dels recursos hídrics
en alguns països són conseqüència de les emissions generades a escala global.
Però són les persones més pobres d’aquests països qui pateixen les conseqüències
en la seva agricultura i alimentació. Es calcula que entre 1990 i 2015, el 10 % més ric
de la població mundial va emetre el 52 % dels gasos amb efecte d’hivernacle.
Mentrestant, el 50 % més pobre del planeta va emetre només el 7 % d’aquests
gasos.
D’altra banda, els cientíﬁcs ens adverteixen que, amb els compromisos actuals
de reducció d’emissions de tots els països en l’Acord de París, la temperatura global
augmentaria ﬁns a 3,2 graus centígrads al ﬁnal del segle, és a dir, el doble del
límit d’1,5 graus acordat a París. Per això urgeix que tots els països, especialment
els més rics, adquireixin compromisos més ambiciosos i redueixin més ràpidament
les seves emissions, i contribuir així a l’adaptació climàtica i a la transició ecològica
dels països més pobres.
Des de Mans Unides treballem durament amb els nostres socis locals per
afrontar les condicions adverses que produeix el canvi climàtic. Ens unim a altres
organitzacions que exigeixen al nostre govern un compromís fort amb l’Acord de París,
i acompanyem joves de diferents delegacions que treballen també per la justícia
climàtica i s’esforcen per viure estils de vida cada cop més solidaris i sostenibles l

Mans Unides

Text de MARCO GORDILLO.
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Entra a manosunidas.org/24horas
per veure com centenars de fotos
d’espelmes encenses van tornar a
il·luminar el món al novembre de 2021.

Fotos: Mans Unides

Ens veiem a la X edició!

POSA EL FOCUS
EN ELS
OBLIDATS

Encara pots participar en
el Festival de Clipmetratges!
Categoria Escoles
Som a la recta ﬁnal d’aquesta categoria, ja que l’admissió de clipmetratges es
tanca el 18 de febrer. Ànim, encara tens l’oportunitat de lliurar el teu treball!

Categoria General
En aquesta categoria encara ets a temps de fer i lliurar clipmetratges, ja que la recepció
de treballs ﬁnalitza el 5 de maig. El premi és un viatge a un país llatinoamericà per
conèixer alguns dels projectes que reben el suport de Mans Unides i rodar el teu
propi curt amb el realitzador de documentals Fernando Martín Llorente.
EL TEU PUNT DE VISTA
POT IL·LUMINAR EL MÓN

Participa-hi!

Més informació a: clipmetrajesmanosunidas.org
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Art per
transmetre
valors
A Mans Unides creiem que l’art
és un excel·lent mitjà per aprendre
i sensibilitzar. L’activitat artística
afavoreix una reﬂexió que ens
pot ajudar a revisar les nostres
maneres de pensar i actuar
en la vida.

Fotos: Mans Unides

Com a part de les activitats d’educació per al desenvolupament i sensibilització que Mans Unides du a terme,
presentem dos exemples d’utilització de l’art com a eina per a la transmissió de valors i per promoure el desenvolupament personal dels nens i nenes participants.

Música a Oviedo
Al juliol de l’any passat, la delegació de Mans Unides a Oviedo va
dur a terme una acció de sensibilització a l’Auditori Príncipe Felipe per
donar a conèixer un projecte ﬁnançat pel Principat d’Astúries i executat
per Mans Unides i Tierra Libre a Nivacle del Chaco (Paraguai). Aquest
projecte pretén millorar la situació social, econòmica i sanitària de
les comunitats indígenes que habiten el Chaco i que s’enfronten a
reptes com la desforestació, la sequera i la manca d’accés a recursos
educatius i de salut.
L’acte, al qual van assistir 180 persones i que va presentar Ana
Belén Alonso, periodista i col·laboradora de Mans Unides, va constar
de dues parts: la projecció d’un vídeo sobre el projecte al Paraguai i
el concert del grup musical FETÉN FETÉN, que fa una lectura contemporània de la música tradicional des de la imaginació i la creativitat,
ja que, a instruments convencionals com el violí o l’acordió, s’hi sumen
durant la seva actuació altres elements de la vida quotidiana, com el
xerrac, o instruments inventats com el «violí trompeta» i la «ﬂauta cadira
de càmping». S’introdueixen així conceptes de reciclatge i reutilització
i s’aconsegueix transmetre la importància de l’aigua i de la cura del
planeta l
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Il·lustració a Jaca i Osca
Així mateix, amb ﬁnançament de la Diputació
Provincial d’Osca, es van dur a terme diversos tallers
d’il·lustració en l’àmbit dels objectius de desenvolupament sostenible, a ﬁ de sensibilitzar i generar actituds
de solidaritat i compromís.
La il·lustradora Antonia Santolaya va impartir els
tallers i van participar-hi 134 estudiants i sis docents
del CEIP Juan XIII d’Osca i del Centre Educatiu Escuelas
Pías de Jaca. En les sessions es va transmetre també
que tots som capaços de dibuixar, que darrere cada
dibuix hi ha un sentiment diferent i que amb materials
senzills es pot expressar tot allò que ens interessi.
Amb els dibuixos fets, Mans Unides Osca va organitzar diverses exposicions que van rebre la visita de
més de 400 persones entre veïns, autoritats, famílies
i estudiants d’altres centres educatius l
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Testament solidari:
ser part d’un
futur millor
Text d’ELENA SEÑOR.
Departament de Comunicació.

Durant la pandèmia no sols han ocorregut coses negatives.
A Mans Unides, malgrat la crisi sanitària i econòmica, els socis
i col·laboradors no han deixat de donar suport a les persones
més empobrides, amb la consciència que, en molts països del
món on treballem, els serveis públics i la sanitat són gairebé
inexistents. A més, en molts d’aquests llocs s’ha produït un retrocés de dècades en els índexs de desenvolupament, la qual
cosa obligarà que milions de persones continuïn necessitant
suport durant molt temps, ﬁns i tot quan la pandèmia hagi
passat.
Aquesta situació, i ser ara més conscients de la pròpia vulnerabilitat, «ha fet que moltes persones vulguin contribuir i
participar en aquest futur esperançador, sense fam, amb què
tothom somia», explica Alberto Mora, responsable d’Herències
i Llegats de Mans Unides.
«Probablement, en constatar les enormes desigualtats que
ha evidenciat la pandèmia, ha augmentat la demanda d’informació sobre els testaments solidaris: durant 2020 i 2021
hem atès anualment gairebé cinc vegades més sol·licituds
d’informació sobre el testament solidari que el 2019», aﬁrma
Mora.

Fer testament solidari és un gest senzill, econòmic i reversible que canvia la vida dels qui més ho necessiten i que
cada cop fan més persones al nostre país.
Aquest va ser el cas de Pepeta Camprubí i Bonet, de Solsona
(Girona), qui va fer hereva universal Mans Unides, indicant
molt clarament que amb el seu gest volia ajudar els nens que
pateixen al continent africà. Una llarga vida pensant en com
ajudar als altres. I certament ho va fer: el seu patrimoni s’ha
transformat en un gran projecte a Etiòpia, concretament a
l’hospital de Gambo per millorar les condicions de salut dels
seus pacients i tenir cura de les parteres i els nounats, i així
evitar la mortalitat infantil.
Sabem que és possible acabar amb 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 o un llegat solidari
per petit que sigui, t’animem a visitar l’apartat corresponent
de la nostra web i, si tens cap dubte, consulta’ns! l

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

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS
l Vídeos exclusius
l Entrevistes amb els nostres

socis locals
l Actualitat dels països

on treballem

I MOLT MÉS!
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Un camí per ajudar i acompanyar
Text de MARÍA JOSÉ GRAÑA. Delegada de Mans Unides Ourense.

El diumenge 19 de setembre
de 2021, l’equip de la delegació de Jaca, sumant-se a
la iniciativa de pelegrinatge
de les delegacions de Galícia, va fer un tram del Camí
de Santiago al seu pas per
Aragó. La jornada, que va
transcórrer entre Somport i
Villanua, va ﬁnalitzar amb
una missa a l’església parroquial de Santiago de Jaca,
on es va oferir el treball de
Mans Unides a l’apòstol l
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nostres empremtes parlin de generositat amb els nostres germans dels països més empobrits.
L’eucaristia, presidida per l’arquebisbe de Santiago, Julián Barrio, va tenir moments carregats d’emoció, amb una homilia plena
de senyals a Mans Unides i unes paraules molt pròximes al nostre
ideari que, escoltades de la seva boca i amb l’apòstol Santiago
com a testimoni, van provocar alguna que altra llàgrima.
Va ser aquell dia de setembre una jornada per al retrobament;
vam tornar a reunir-nos, a conèixer-nos alguns i a reconèixer-nos
d’altres. Al ﬁnal, la pluja va donar pas al sol i nosaltres vam
continuar caminant… per ajudar i acompanyar d’altres en el
seu caminar l

Mans Unides

Com sol ocórrer a Santiago, el 18 de setembre de l’any passat
va clarejar plujós, però això no va impedir que les set delegacions gallegues de Mans Unides –junt amb alguns companys
de les delegacions de Jaca i Valladolid– pelegrinéssim des de
l’ermita de San Marcos a la Muntanya do Gozo ﬁns a la catedral
de Santiago.
A mig matí arribàvem a la catedral entre sons de gaites
que s’escoltaven a la llunyania. Ja a l’interior, vam demanar a
l’apòstol que ens ajudés a continuar teixint ﬁls de solidaritat
que ens connectin amb els més vulnerables, amb els més desfavorits; també que ens doni forces per continuar fent un camí
en què cadascun dels nostres passos compti i en el qual les

Continuem fomentant la responsabilitat
social empresarial

Mans Unides

Al juliol de l’any passat, la delegació de Mans Unides a Barcelona va signar un important acord de col·laboració amb Foment
del Treball, la patronal més antiga d’Espanya, per desenvolupar
activitats i projectes relacionats amb la promoció i implementació de la responsabilitat social empresarial. Es tracta d’una
clara aposta per la inclusió dels objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 com a part estratègica del
negoci de les empreses, a més de contribuir a l’èxit de l’ODS 17,
en estendre ponts de col·laboració entre el món empresarial i
la resta de la societat per fomentar un desenvolupament més
just i solidari l

Un nou equip se suma a Mans Unides

Mans Unides

El 2021 es va inaugurar una nova comarcal de Mans Unides
a Sant Feliu de Llobregat. Gràcies a la col·laboració d’un
grup de voluntaris de la parròquia de Sant Joan Baptista
i del seu rector, Sergi Sicilia, que va col·laborar-hi activament,
han aconseguit crear un nou grup que s’encarregarà de
la tasca de sensibilització per contribuir al treball que
l’ONG de l’Església catòlica fa als països de Sud l

Aliança entre l’esport i la sensibilització

Mans Unides

El Club Gimnàstic de Tarragona, l’entitat esportiva més antiga
d’Espanya, ha signat un conveni de col·laboració amb Mans
Unides amb la ﬁnalitat de dur a terme activitats per denunciar
l’existència de la fam, la pobresa, les seves causes i les possibles solucions. Arran d’aquest conveni, el club es compromet a
fer almenys una campanya de sensibilització i captació de fons
per cada temporada de la competició de futbol l

Sigue creciendo la alianza con
la Fundación Cádiz Club de Fútbol
Mans Unides continua la col·laboració amb
la Fundació Cádiz Club de Fútbol, en aquesta
ocasió a través d’un acord amb l’equip femení
del Cádiz Club CF en la seva categoria cadet,
amb què es realitzaran activitats de
sensibilització per continuar creant
consciència sobre la necessitat de lluitar
contra la fam i la pobresa als països del Sud l
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Homenaje a la solidaridad
Durant la campanya «La pesseta solidària», promoguda per la delegació
d’Osca de Mans Unides, els veïns d’Osca van donar les monedes de pesseta
que tenien a casa seva a ﬁ de dedicar-les a un projecte solidari. Moltes van
poder ser canviades ﬁnalment al Banc d’Espanya, però d’altres, no, i van
anar guardant-se. Ara, amb elles, es vol agrair el suport de la gent d’Osca
donant forma d’escultura a la seva solidaritat. Per això, amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Osca i de diverses entitats públiques i privades, s’ha llançat
el concurs «Homenatge a la solidaritat» a ﬁ de recollir idees i esbossos per
fer un conjunt escultòric que formarà part visible del mobiliari artístic de la
ciutat d’Osca l
Informa-te a: manosunidas.org/delegacion/huesca

Mans Unides

Educar en valors a través de la robòtica
Amb el suport de la Generalitat Valenciana, Mans Unides València ha organitzat una sèrie de tallers d’educació en valors
a través de la robòtica, desenvolupats en vuit col·legis de la
diòcesi. Cooperació, justícia, creativitat i gestió responsable
de recursos són els principals valors que es van abordar en
unes sessions en què els alumnes van participar activament.
Per al professorat, l’activitat va resultar de gran valor pedagògic
per al desenvolupament de valors i capacitats tècniques, per
la qual cosa s’ha sol·licitat continuar amb una segona fase de
tallers l

Mans Unides

Reconoxeiment a Menorca

Jornadas solidarias en Gáldar
El passat octubre van tenir lloc a Gáldar, municipi situat al
nord de l’illa de Gran Canària, unes jornades solidàries organitzades per l’Ajuntament amb el títol «Contagiant solidaritat
amb Mans Unides». Durant tot el mes es van fer tallers en tots
els centres educatius del municipi amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la pobresa i les seves causes i per donar a conèixer
la tasca de l’ONG l
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La delegada de Menorca, Catalina Seguí de Vidal, va
rebre el Premi Cooperació 2021 de COPE Menorca,
guardó que l’emissora radiofònica convoca amb el patrocini
de CaixaBank. En aquesta ocasió, es reconeix la trajectòria i iniciatives de Mans Unides Menorca en projectes de
desenvolupament i igualtat. Al lliurament, va assistir-hi el
bisbe de l’illa, Francesc Conesa, el qual va demanar a
l’ONG que no deixi de remoure consciències «perquè no
oblidem mai el drama criminal de la fam». A l’acte, també
van assistir-hi autoritats locals i autonòmiques i representants de COPE i CaixaBank l

La mirada posada al Sud
Per a mi, ser voluntària de Mans Unides és… un estil de vida. És viure aquí, però amb
la mirada posada al Sud.
Vaig entrar a l’organització el 1981 i, des d’aleshores, he anat caminant i canviant
amb ella. A poc a poc, com Déu actua en la meva vida, gairebé sense adonar-me’n, la
meva família i els meus ﬁlls han anat creixent entre reunions, missioners, comandes,
presses i somnis. I tot això gràcies a Mans Unides, que ha marcat la nostra manera de
veure i sentir la realitat. Ha estat, per tant, un procés, un camí il·lusionant i ple de VIDA.
El més important de tot han estat i són les persones que m’han acompanyat al llarg
de tants anys: l’equip diocesà, les voluntàries, els sacerdots, els delegats comarcals…
Una gran família amb un objectiu comú: contribuir a l’alegria, dignitat, il·lusió i futur dels
nostres germans de països empobrits.
Ara, quan acabo el meu sisè any com a delegada de Mans Unides a Jaén, dono gràcies
a Déu per haver posat en el meu camí aquest preciós regal, aquesta experiència en què
tant he après, gaudit i compartit l

Mans Unides

Text de LOLA GONZÁLEZ. Delegada de Mans Unides Jaén.

Un pas més en el compromís social

Mans Unides

Text de JOSÉ JUAN MORENO. Delegat de Mans Unides Almeria.

Soc membre d’Acció Catòlica General i això ha estat un aspecte fonamental per discernir
la meva responsabilitat a l’Església i per enfocar la meva fe cap a l’acció. Tot i que col·laborava esporàdicament amb Mans Unides des de feia temps, ha estat ara quan m’he sentit
interpel·lat a fer un pas més en el meu compromís social. Implica un canvi important en
els meus plans perquè no és fàcil sortir de la nostra zona de confort, però dono gràcies
a Déu per les persones que, amb el seu testimoni, han contribuït a la meva decisió.
La proposta per ser delegat a Almeria ha estat una sorpresa i implica un repte en
què tinc molt per aprendre. Estic decidit a treballar amb il·lusió i afany. Afortunadament,
hi ha un equip de membres i voluntaris que fan cada dia una feina excel·lent. Vull destacar
la seva acollida i agrair a tots, especialment al Miguel, l’anterior delegat, el seu continu
suport, ensenyament i testimoni.
Demano a l’Esperit Sant que em guiï i guiï tot l’equip en el treball de promoure la
conscienciació i la mobilització de la societat d’Almeria perquè les persones més desfavorides dels països del Sud tinguin una vida digna l

Dues trobades que ens reforcen en el compromís
Text de RICARDO LOY. Secretari general de Mans Unides.

El passat octubre vam celebrar dues cites que, tradicionalment, vivim amb gran intensitat a Mans Unides. D’una
banda, vam celebrar l’Assemblea General Extraordinària
amb participació presencial i en línia. Va ser un preciós moment:
després de dos anys, vam tornar a abraçar molts companys,
conversar, debatre i prendre decisions rellevants de manera
directa. Vam tornar a una comunicació més humana. En deﬁnitiva, vam poder celebrar i conviure sense les limitacions
d’una tecnologia que ens ajuda però no supleix la trobada
personal; perquè som més que paraules en els àudios o
imatges en una pantalla.
D’altra banda, vam celebrar en format en línia les nostres
anuals Jornades de Formació; tres tardes intenses per pensar

en comú com dur a terme la nostra missió i per apropar-nos
a les perspectives i peticions d’alguns dels nostres socis locals.
Vam tenir un espai destinat a aprofundir en el «Document base»
que sosté la nostra Campanya de 2022 i vam poder gaudir de
diverses ponències en què les delegacions van donar a conèixer
diverses iniciatives a través de les quals duen a terme la seva
tasca de sensibilització de la societat espanyola.
Tot això representa un enriquidor espai de formació i comunicació d’experiències i testimonis que ens reforcen en el
compromís, ens aporten arguments per sensibilitzar i ens obren
nous camins per a l’acció. Una gran experiència que ha estat
possible, com tot el que val la pena, amb el treball, l’esforç i
la generositat de moltes persones de l’organització l
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Fundació Reina Sofía
i Mans Unides:
catorze anys
de col·laboració
A Mans Unides tenim entitats que fa més d’una dècada
que col·laboren amb l’organització. Per la seva vinculació i
compromís amb la nostra casa, són molt més que apreciats
col·laboradors habituals: són entitats germanes, i la Fundació
Reina Sofía n’és una.
Constituïda per S.M. la Reina Soﬁa el 1977, la Fundació
Reina Sofía és una entitat mixta de caràcter benèﬁc i cultural,
sense ànim de lucre i de naturalesa permanent, i el 2022 compleix catorze anys al nostre costat.
Aquesta col·laboració ens ha permès, al llarg dels anys,
donar suport a un gran nombre de persones en situació de
vulnerabilitat en països com Etiòpia, Equador, el Marroc, Perú
Nicaragua, Guatemala, Zimbabue... A més, des de 2017, la
Fundació Reina Sofía col·labora amb el Festival de Clipmetratges
de Mans Unides per promoure la consciència i el compromís
social entre la infància i els joves.
En paraules de Clara Pardo, presidenta de Mans Unides,
«S.M. la Reina Soﬁa és un referent de solidaritat i de compromís amb les causes socials i amb els més desfavorits. Per a la
nostra organització és un honor que la Fundació Reina Sofía
ens hagi acompanyat durant tants anys en el nostre treball de
lluita contra la fam i la pobresa. No tenim més que paraules
d’agraïment per aquest suport solidari amb què hem aconseguit millorar, d’una manera o d’una altra, la vida de tantes
persones» l
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La solidaritat empresarial
porta oxigen a l’Índia

Mans Unides

Casa de S.M. el Rei
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La solidaritat de les empreses resulta crucial en situacions de crisi i emergència. Exemple d’això són les
ajudes que hem rebut d’algunes entitats per donar suport
al Christ Hospital, un centre mèdic rural a Chandrapur,
Índia.
L’hospital, en funcionament des de 2002 gràcies a
Mans Unides i la diòcesi local, ha funcionat a ple rendiment des del principi de la pandèmia i ha estat, moltes
vegades, al caire del col·lapse per l’escassetat de materials de protecció, medicaments i, sobretot, per la falta
d’oxigen per tractar les afeccions pulmonars causades
per la COVID-19.
Davant la greu situació, Mans Unides i la diòcesi es
van posar mans a la feina per aconseguir un tanc que
pogués proveir d’oxigen els 195 llits de què disposa l’hospital, un fet que vam aconseguir de manera ràpida amb
la col·laboració generosa i oportuna de les empreses. El
projecte, per un import de 95.077 €, van ﬁnançar-lo en
la seva totalitat entitats empresarials, entre les quals, la
Fundació ADEY, Gestinmédica, la Fundació Pelayo i Mazuelas. Amb aquesta col·laboració, el Christ Hospital va
aconseguir ser inclòs pel govern indi en la llista dels hospitals oﬁcials per a la lluita contra la COVID-19 l

Targetes solidàries
Suma’t a la lluita contra la fam
Celebra un esdeveniment únic amb els nostres detalls solidaris.
Per un futur sense fam!
Triant aquesta opció converteixes un simple regal en aliment, oportunitats de futur, sanitat,
accés a l’aigua… Col·labora amb Mans Unides en la defensa dels drets de les persones i col·lectius
més empobrits dels països del Sud.

Punts de llibre i targetes regal personalitzades
En l’apartat Regal solidari de la web de Mans Unides trobaràs
un catàleg de les nostres targetes i punts de llibre. Podràs
personalitzar el teu regal solidari per celebrar aquell dia tan
especial amb els teus alhora que col·labores perquè cap persona es quedi enrere.

Regala una subscripció: augmenta l’abast del teu compromís
Si ets dels que considera important transmetre valors, et proposem regalar als teus éssers
estimats una subscripció com a soci o donant amb la Targeta Regal Mans Unides. Només has
de triar la persona a qui vulguis regalar aquesta experiència única i decidir el tipus de subscripció
amb què sorprendre’l.
l Targeta Regal Soci Mans Unides
Durant el període de temps que triïs, regalaràs la col·laboració com
a soci a algun familiar o amic. Després d’aquest període, la persona
que ha obtingut el regal podrà triar si vol continuar amb la col·laboració.

l Targeta Regal Donant Mans Unides
Tria l’import que millor s’adapti a la teva butxaca i regala als teus éssers
estimats un trosset de solidaritat.
Informa’t del nostre catàleg trucant al 91 308 20 20 o escrivint a:
comunicacion.socios@manosunidas.org

Amb el teu compromís canviem vides!

Més informació a: manosunidas.org/regalos-solidarios-manos-unidas
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Regala solidaritat,
futur i
molts somriures
Els nostres articles solidaris són un regal per
partida doble; una manera diferent i
original de tenir un detall bonic amb els teus
éssers estimats alhora que regales futur i
esperança a les persones més vulnerables.
Amb els nostres punts de llibre solidaris, estotjos i marcadors
estaràs contribuint que milers de nens accedeixin a l’escola i
puguin mirar al futur amb esperança. Gràcies a les ampolles
termos estaràs oferint l’oportunitat a moltes famílies de tenir
accés a l’aigua i, amb la nostra bossa de comprar de material
reciclat, a més de promoure el dret a l’alimentació, estaràs
contribuint a la cura del planeta.
I enguany, com a novetat, pots donar un toc d’elegància als
teus estils amb el mocador i ventall dissenyat per Lorenzo
Caprile en exclusiva per a Mans Unides, alhora que ajudes
que milers de persones tinguin la possibilitat d’accedir a un
treball digne.

Mocadors i ventall dissenyats
per Lorenzo Caprile
Els encisadors colors i formes del mocador i del ventall de
Mans Unides porten la signatura del modista i dissenyador
Lorenzo Caprile; tot un luxe de col·laboració, el resultat de
la qual és el reﬂex exuberant d’«un món fet de les més diverses textures i colors», en paraules del dissenyador.

«La meva millor amiga, que treballa a Mans Unides, em va animar a col·laborar amb aquesta
ONG, a la qual considero molt seriosa en el
seu treball, i la veritat és que per a mi ha
estat una meravella tot el procés i m’ho
he passat fenomenal –ens diu Caprile–
. Des del principi ho vaig tenir molt clar:
fer un collage ple d’estampats i materials
que ens recordessin aquells països llunyans on tant ens
agrada fer-nos fotos si podem viatjar, però als quals ens
costa tant de mirar i apropar-nos de debò».

Regals valuosos per donar suport als qui més ho necessiten!
Informa-te’n a la teva delegació més propera i a mansunides.org
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DÓNA

LLEGA

UNEIX-TE

Fent-te soci o
amb un donatiu puntual

Incloent Mans Unides
en el teu testament

Fent-te
voluntari

Truca gratis al
900 811 888
o entra a
tpv.manosunidas.org

Informa’t del nostre
programa d’herències i llegats
trucant al 91 308 20 20
o escrivint a
herencias@manosunidas.org

Truca al
91 308 20 20
o escriu a
voluntariado@manosunidas.org

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

DELEGACIONS DE MANS UNIDES (adreces)
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

SER SOLIDARI
i compartir solidaritat

mai no ha estat tan fàcil
Ara pots donar amb BIZUM
de manera ràpida i senzilla
l Accedeix a l’app bancària Bizum
l Selecciona l’opció «DONAR» o
«Enviar a ONG»
l Busca en el llistat Mans Unides
o introdueix el codi 33439

Codi

l Tria la quantitat camb què vols
col·laborar i envia.

33439

900 811 888 - www.mansunides.org

