
Índia  
Un pas endavant per  
als més abandonats

Amèrica  
Economia social i solidària 
al servei de les persones

Zàmbia  
Molt més que un hospital

Núm. 218 
juny - setembre 2022



15

23/33

8

Servicios Centrales  
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20 
www.manosunidas.org 
info@manosunidas.org

Presidenta 
Clara Pardo  
Secretari general  
Ricardo Loy  
Coordinadora de Comunicació 
Icíar de la Peña  
Coordinador de redacció 
Ángel Cano  
Disseny  
Javier Mármol

Consell de redacció 
Ramón Álvarez, Juan de Amunátegui, 
Mercedes Barbeito, Marta Carreño,  
Natalia Fernández de Villavicencio,  
Marco Gordillo, Mª José Hernando,  
Virginia Martínez, Mabel Ibáñez, 
Fidele Podga, Myriam Sagastizábal,  
Guadalupe Sierra, Isabel Vogel. 

Col·laboren en aquest número  
Ángel Bustamante, Cristina de Benito, 
Begoña Domínguez, Marisa Elosua,  
Jimena Francos, Alejandro García, 
Irene Hdez.-Sanjuán, Julia Parra, 
Cristina Urrutia.

Impressió i maquetació 
Advantia Comunicación Gráfica, S.A. 
Formación, 16 
Pol. Ind. Los Olivos. 28906 Getafe (Madrid)  
ISSN: 2174-5684 
Dipòsit Legal: M. 3.319-2009

. Editorial 

. Àsia   

. Amèrica  

. Col·laboració  

. Àfrica  

. Emergència alimentària  

. Canviant vides  

. Informe a fons 

. La nostra feina a Espanya 

. Gent compromesa  

3 
4-5 
6-7 
8-9 

10-11 
12-13 

14 
15-22 
23-33 

34

De la mà de Jaime León,  
membre de la Corporació  

Claretiana Norman Pérez Bello, 
ens endinsem al territori  

de Colòmbia per conèixer  
el drama i l’esperança dels qui  

resisteixen i treballen per la pau. 

Continuem denunciant 
 la desigualtat i, en aquest  

Informe a fons, analitzem  
com s’entén la lluita contra  

la desigualtat des del marc dels 
objectius de desenvolupament 

sostenible i l’Agenda 2030. 

Dediquem la segona part de  
la revista a la nostra feina a  

Espanya: la nostra tasca d’educació 
per al desenvolupament,  

les activitats a les delegacions i  
els esforços al costat de totes les 

persones i entitats col·laboradores. 

PORTADA:  
Camerun. Mans Unides/Javier Mármol

#ManosUnidasContraLaIndiferencia

C
C

N
PB

M
an

s 
Un

id
es

/J
av

ie
r M

ár
m

ol

índex

M
an

s 
Un

id
es

/J
av

ie
r M

ár
m

ol

FE D’ERRATES  
A la pàgina 27 de la revista núm. 217 de Mans Unides,  
ens referíem a Pepeta Camprubí i Bonet com a natural  
de Solsona, quan en realitat era de Gironella (localitat  
a la província de Barcelona però que pertany al  
Bisbat de Solsona).

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.

Les opinions dels col·laboradors de la Revista no expressen  
necessàriament el pensament de Mans Unides.

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

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

CO2

8.721 kg  
de residus

17.503 km d’un viatge en  
un cotxe europeu estàndard

1.754 kg de CO2 de gasos 
amb efecte d’hivernacle

277.415 
litres d’aigua

14.500 kg  
de fusta

25.469 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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Com si no n’hi hagués prou amb el canvi climàtic, la pandèmia o la pobresa, ara s’hi suma la 
guerra d’Ucraïna amb els seus interessos ocults i amb les terribles conseqüències que presenciem 
en els mitjans de comunicació. Esgarrifoses imatges d’un patiment causat per cíniques cobdícies, 
ànsies de poder i conflictes d’interessos que s’anteposen al dolor de l’ésser humà.  
 
Davant aquest drama que porta mort, destrucció i famílies trencades, múltiples mostres  
de solidaritat han intentat mitigar aquest dolor, donar recer i testimoniar proximitat. Però,  
per desgràcia, encara que aquesta guerra sigui la que més impactes negatius està comportant 
per a les economies europees, aquest conflicte no és l’únic actiu actualment al món. Amb  
desigual sensibilitat, presenciem patiment i mort de milers d’innocents en massa indrets  
del món. Oblidem convenientment unes guerres en favor d’unes altres. I, tanmateix, són molts  
els llocs on les armes imposen la seva llei i la desolació s’ha convertit en norma, com en el cas 
d’Haití, Camerun, Iemen, Etiòpia, Sudan del Sud, Somàlia, el Sàhara Occidental, Orient Pròxim  
o Myanmar, per citar-ne només alguns exemples.  
 
Tant de bo la invasió d’Ucraïna marqui un punt 
d’inflexió en la nostra concepció de la violència 
bèl·lica. Ens afecti més o menys, cap guerra no és 
acceptable, ni dins ni fora d’Europa. Els conflictes 
armats són la principal manifestació d’un món sense 
justícia, on el poder absolut d’uns pocs provoca  
terror i destrucció entre els més vulnerables.  
 
Tot conflicte bèl·lic alimenta la desigualtat; la xacra més danyosa al nostre món. Les xifres  
encongeixen el cor perquè –com en una guerra– hi ha milions d’éssers humans condemnats  
a la inseguretat, el desemparament i la mort. Es calcula que el 10 % de la població mundial  
obté el 52 % dels ingressos mundials, mentre que la meitat de la població es veu condemnada  
a malviure amb el 8 %. No es tracta d’un fet puntual, sinó d’una bretxa estructural que ha anat 
creixent en les últimes dècades.  
 
A Mans Unides coneixem de primera mà les conseqüències d’aquestes desigualtats: fam i  
pobresa; problemes d’accés a drets bàsics com ara l’educació, la salut o l’habitatge;  
discriminació i explotació de les dones; desocupació, subocupació i economia submergida;  
deteriorament mediambiental per la sobreexplotació dels recursos; violència i conflictivitat  
que amenacen la cohesió social, etc.  
 
Però la desigualtat i la guerra són evitables. La citació que dona títol a aquest text –«Justícia  
i pau es besen»– ens remet a un horitzó que pot convertir-se en realitat, tot i que, per a això, 
hem de fer nostres aquestes paraules del Papa: «Somiem com una única humanitat,  
com caminants de la mateixa carn humana, com fills d’aquesta mateixa terra que ens alberga  
a tots, cadascú amb la riquesa de la seva fe o de les seves conviccions, cadascú amb  
la seva pròpia veu, tots germans».

La justícia i la pau es besen (Salm 85, 11)

Cap guerra no és acceptable,  
ni dins ni fora d’Europa.  
Els conflictes armats són  
la principal manifestació  
d’un món sense justícia.

editorial
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Un pas endavant per  
als més abandonats
A Nagaland, un dels estats més pobres de l’Índia,  
acompanyem els esforços per transformar  
la dura realitat d’un dels grups de població  
més discriminats: les persones amb discapacitat.

àsia

Índia



Malgrat la riquesa natural d’aquesta regió fronterera amb Myanmar, la seva 
situació sociopolítica ha alentit els avenços per aconseguir el benestar d’una població 
formada, majoritàriament, per indígenes naga de petites aldees disperses a les 
muntanyes. A la forta rivalitat entre les diverses aldees, s’hi afegeixen les revoltes 
promogudes per un moviment separatista, la qual cosa ha generat un clima de tensió 
que frena el desenvolupament de la regió i sumeix els seus habitants en unes      
condicions de vida cada cop més precàries.  

Un dels grups més oblidats és el de les persones amb discapacitat. Viuen igno-
rades, amb alts nivells d’analfabetisme per no anar a escola i sense opcions per 
guanyar-se la vida. Tot i que la llei reserva un 5 % de llocs a les empreses per a persones 
amb diversitat funcional i estableix que les escoles i hospitals han d’estar adaptats, 
aquestes disposicions no són respectades.  

Els mites ancestrals de les tribus agreugen l’abandó d’aquestes persones. Són 
percebudes com «una càrrega inevitable» que depèn només de la caritat, i resulten 
aïllades i excloses d’activitats comunitàries i religioses. Les precàries condicions eco-
nòmiques empenyen les famílies a invertir només en els membres amb més possibi-
litats per aportar aliment i les esglésies locals només prediquen cures miraculoses 
a través de pregàries, ja que consideren que la discapacitat és un «càstig diví».  

 
Defensant els drets de les persones amb discapacitat  

El mal estat de les carreteres i transports, així com les mancances del sistema 
sanitari i educatiu, són un important obstacle addicional per proporcionar suport a 
les persones amb discapacitat. Per això, durant una visita que vam fer a la regió el 
2019, l’Associació per al Desenvolupament de Nagaland (DAN) –el braç social de la 
diòcesi de Kohima– ens va proposar col·laborar en un ambiciós projecte per fer més 
inclusiva la societat naga i que les persones amb discapacitat poguessin desenvo-
lupar-se i participar en el dia a dia de les comunitats.  

Vam acceptem la petició i Mans Unides va donar suport a un projecte que ha 
capacitat un grup de voluntaris locals per localitzar en 30 aldees 275 persones amb 
discapacitat, entre elles, 49 nens. S’han identificat els tipus d’incapacitat –d’oïda, vista 
i mobilitat, principalment– i això ha permès que cada persona obtingui el certificat 
oficial de discapacitat i ajudes tècniques. Els equips de voluntaris duen a terme      
visites domiciliàries per mostrar com utilitzar aquestes ajudes i recomanar hàbits 
d’autocura.  

Alhora, la forta campanya duta a terme a les escoles ha aconseguit que els nens 
i joves amb diversitat funcional s’integrin amb normalitat i rebin una formació pro-
fessional. Ha estat especialment útil agrupar aquestes persones en organitzacions 
locals i promoure que s’involucrin en la vida comunitària i que prenguin les seves 
pròpies decisions.  

Tot això està generant un valuós canvi d’actitud en les comunitats i una estreta 
col·laboració entre organitzacions civils i religioses per donar suport a les persones 
amb necessitats especials en una empobrida i remota zona del país on ningú abans 
havia intentat fer front a aquest problema l
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Text de ROSA CLEMENTE.  
Departament de Projectes d’Àsia.

«Estic molt agraïda a l’equip per visitar-nos a les cases… Ara entenc la importància 
de tenir el certificat de discapacitat per al meu fill i rebre les ajudes a què tenim dret. 
Avui formem part de l’organització de persones discapacitades de la meva aldea, 
on compartim els nostres problemes i busquem plegats el camí per resoldre’ls»  
(Sra. Amelo, Meluri Town, Nagaland).
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Una economia al servei  
de les persones
Mans Unides enforteix l’autonomia de  
les comunitats a través d’experiències  
d’economia social i solidària. En aquest  
article ens apropem a aquesta forma  
d’economia i la seva posada en marxa  
per poblacions indígenes i pageses.

amèrica

Economia social i solidària

6
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L’economia social i solidària (ESS) és una forma alternativa d’economia        
basada en la solidaritat i en el desenvolupament local participatiu a partir       
d’estratègies de producció i consum que segueixen principis de participació      
democràtica en les decisions, l’autonomia de gestió i la primacia de l’ésser humà.  

D’acord amb la Doctrina Social de l’Església, l’ESS és una clara alternativa 
enfront de la pobresa, l’exclusió i l’enorme desigualtat social que genera el sistema 
econòmic predominant; un sistema que dificulta el treball digne i la rendibilitat 
de les activitats de molts col·lectius, com és el cas de les dones, pagesos sense 
terra, treballadors de l’economia informal, pobles originaris, joves, persones amb 
discapacitat, etc.  

Les experiències de l’ESS són ben diverses, des dels bancs d’estalvi comunitaris, 
passant per associacions que produeixen i transformen excedents, fins a coope-
ratives que compren la producció a preus justos a petits productors. Aquestes   
iniciatives aporten valor afegit i enfoquen la comercialització tenint en compte 
col·lectius vulnerables sense possibilitats d’accés a mercats o crèdits, així com 
grups de consumidors responsables.  

 
Com promovem l’economia social?  

Moltes de les pràctiques d’ESS que impulsa Mans Unides han nascut a partir 
de projectes de sobirania alimentària. En aquestes experiències, les persones i 
organitzacions participants són protagonistes de la producció, la comercialització, 
el consum i l’estalvi.  

Mans Unides aposta per aquestes noves formes d’organització econòmica 
que permeten generar ingressos alhora que s’enforteix la comunitat, es protegeix 
l’entorn i es redueix la desigualtat. El seu nombre i varietat han anat creixent en 
les comunitats com a resposta a la falta de recursos i l’abandó d’institucions       
públiques i privades.  

L’ESS és un pas endavant cap a un desenvolupament local, alternatiu i sostenible 
en el qual s’apliquen valors i relacions d’acord amb les cultures comunitàries i on 
es tracta de conjugar la producció amb el respecte al medi ambient, limitant l’ús 
d’agrotòxics i el consum excessiu d’aigua i altres recursos naturals.  

Entre les iniciatives a les quals donem suport a Amèrica Llatina hi ha les xarxes 
de suport mutu que organitzen «olles comunes» i menjadors populars per fer front 
a la fam i manca de recursos als barris més exclosos. O els sistemes de bescanvi 
i redistribució (fires de llavors, fons rotatoris d’animals i productes agrícoles, molins 
comunitaris, bancs de llavors) que fan més accessible la distribució o transformació 
de productes agropecuaris. Així mateix, donem suport a farmàcies comunitàries, 
fàbriques o tallers d’inserció, cooperatives agrícoles, pesqueres, d’habitatge i   

d’educació, i, finalment, bancs comunals o sistemes de microcrèdits        
comunitaris que contribueixen a l’estalvi i als préstecs perquè les famílies 
cobreixin les seves necessitats bàsiques o inverteixin en petits negocis.  

L’ESS és, en definitiva, una eina crucial per millorar la vida de moltes 
persones i territoris que resulten invisibles per als mercats i per als governs l
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Text de RAQUEL CARBALLO.  
Departament de ProJectes d’Amèrica.

La cooperativa Combrifol, al departament de La Paz (Hondures), té 
prop de 200 socis –principalment dones i joves en situació de pobresa– 
que produeixen i venen cafè orgànic per a l’exportació i el mercat local, 
prioritzant la generació d’ingressos per garantir la seguretat alimentària 
de les famílies productores.C
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Les mil i una guerres a Colòmbia
Text de JAIME LEÓN.  
Corporació Claretiana Norman Pérez Bello.

Donarem resposta a aquestes preguntes a través de cinc 
escenes viscudes pels equips de la Corporació Claretiana  
Norman Pérez Bello (CCNPB). Començarem amb l’acord de 
pau signat a Colòmbia en els últims anys, seguirem amb les 
dificultats del nostre treball i de l’acció humanitària i ens     
centrarem, finalment, en les conseqüències per a les persones 
i organitzacions que lluiten per superar la pobresa i aconse-
guir la pau a les regions més apartades del país.  

 
1. El somni de pau. 

El 2016, després de més de 50 anys de guerra a Colòmbia, 
el govern i la guerrilla de les FARC-EP van signar l’«Acord per 
a una pau estable i duradora». Tanmateix, a partir del 2018, 
amb un govern diferent del que va signar aquest acord basat 
en cinc punts, el president Iván Duque va desaccelerar-ne la 
implementació i va portar el país a un augment de la inseguretat 
i la violència. Avui, el conflicte s’ha reactivat i les víctimes es 
compten per milers: més de 250 signants de l’acord i al voltant 
de 1.400 defensors de drets humans, líders socials i ambien-
talistes han estat assassinats. Mentrestant, la desforestació de 
l’Amazònia ha arribat a nivells crítics i centenars de milers 
d’hectàrees són talades cada any. 

Colòmbia és un dels països més desiguals en la distribució 
de la terra i aquest aspecte es considera com un dels deto-
nants del conflicte intern. No obstant això, del primer punt de 
l’acord de pau, relatiu a la reforma i enfortiment del camp, i 
del segon, dedicat a la participació política i l’ampliació de la 
democràcia, no se n’ha implementat en sis anys més que una 
mínima part. Molts pagesos han hagut de tornar a conrear 
fulla de coca per no acabar en la misèria, i suportar la perse-
cució de la Força Pública i l’assetjament dels càrtels de la 
droga i els grups armats irregulars. Tot això ho aprofiten els 
qui advoquen per la guerra per superar la guerra. Acostumats 
a viure’n, creen les condicions i atien el conflicte en gairebé 
tot el territori colombià.  

És en aquest context en què els equips de la CCNPB duen 
a terme la seva missió i acompanyen les poblacions afectades 
per la pobresa i la violència estructural.  

 
2. Sobirania alimentària contra la pobresa. 

A l’orient del país, al departament del Casanare, la CCNPB 
desenvolupa amb suport de Mans Unides un programa de so-
birania alimentària amb els pobles indígenes del Resguardo 
de Caño Mochuelo. Algunes de les ètnies d’aquest resguard 

C
C

N
PB

col·laboració

Cinc escenes  
del treball per la pau

Tant la població com el personal humanitari s’enfronten a Colòmbia  
a grans riscos. Com és treballar en un país que sembla condemnat  
a no superar el conflicte armat intern? Quin és el preu de lluitar  
pels drets humans, els pobres, la justícia i la pau a Colòmbia?



eren nòmades en risc de desaparició física i cultural. Avui pre-
senten avenços significatius gràcies als projectes finançats 
per l’organització espanyola.  

Per arribar a aquestes comunitats, el nostre equip ha de 
travessar les exuberants sabanes dels Llanos Orientales i     
endinsar-se en un territori que és escenari d’una nova guerra 
entre l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN) i un grup guerriller 
dissident de les FARC-EP, tot això sota la mirada impàvida de 
la Força Pública i la indolència del govern nacional.  

Organitzacions de drets humans i sectors de l’Església han 
denunciat una crisi humanitària sense precedents a la regió i 
s’han succeït els pronunciaments per desescalar el conflicte i 
que es respectin els convenis internacionals de drets humans. 
Assassinats –en el transcurs de 2022 sumen ja prop de 150 
només a l’Arauca–, persones desaparegudes, desplaçament 
massiu i silenci institucional. Les famílies migren davant el temor 
de ser assassinades i, els qui decideixen quedar-se, acaben 
atrapades, confinades, i pateixen el desproveïment.  

 
3. Abandonar l’espai humanitari. 

A uns 800 km, on s’inicia la regió de l’Amazònia, un altre dels 
nostres equips, format per dues dones que coordinaven les 
activitats de l’Espacio Humanitario Campesino del Guayabero, 
va haver d’abandonar el territori per l’increment d’accions 
bèl·liques entre els grups dissidents de les FARC i l’Exèrcit     
Nacional.  

Els combats continus, així com les fustigacions i assenya-
laments contra la població civil, especialment per la Fuerza de 
Tarea Conjunta Omega de l’Exèrcit Nacional, van fer insoste-
nible romandre a la regió coneguda com el Guayabero. Les 
organitzacions civils multilaterals estan en permanent risc i 
els equips humanitaris de l’ONU han patit atacs directes –com 
el succeït contra una delegació a Puerto Nuevo, una zona 
rural de San José del Guaviare–, segons sembla comeses per 
grups rebels dissidents.  

 
4. La mort de la Luz Ma. 

Una trucada va fer pujar la tensió de tot el nostre equip. A 
l’altre costat de la línia, la filla de Luz Marina Arteaga ens in-
formava que la seva mare estava desapareguda des del 12 
de gener. Els veïns buscaven, preguntaven desesperadament 
pels camins i als pescadors del riu i ningú no en sabia res! La 
Luz Marina era part de l’equip de suport de la CCNPB i, des 
de feia cinc anys, rebia amenaces per la seva feina. Com que 
no tenia protecció de l’Estat, havia hagut de desplaçar-se en 
diverses ocasions.  

El 17 de gener es va confirmar el que no volíem imaginar: 
hi havia un cos a la vora del riu Meta i era el d’una dona. Algú 
ens va enviar una fotografia. No hi havia dubte! La seva roba 
i els seus trets ens confirmaven que era ella, la Luz Ma. Estava 
tirada en una platja del riu, de bocaterrosa, en un pou d’aigua 
que no arribava a cobrir-la. També ens van indicar que hi havia 
senyals de violència. Un altre cop la mort va picar a la nostra 
porta! Ens va envair la ràbia. Plor, impotència, desesperança. 

Qui va poder cometre aquell detestable acte? Es presumeix 
que els responsables del fet, encara en investigació, són grups 
paramilitars que operen en aquesta zona amb connivència 
de funcionaris públics a qui la Luz Ma havia denunciat com a 
defensora de la terra dels indígenes i pagesos en aquesta 
part de la geografia de Colòmbia o, el que ve a ser el mateix, 
en aquesta part de la geografia de la guerra. 

Qui era la Luz Ma? Dona de somriure i alegria permanents, 
en el moment de la seva desaparició tenia 66 anys, amb un 
estat físic i emocional envejable. Gaudia de la vida plenament, 
des de la seva opció pels pobres, pel medi ambient, pels drets 
de les dones. De professió, metgessa, va arribar als Llanos i 
la van encisar els paisatges i les comunitats. En els darrers 
anys es va dedicar a treballar per la pau i a defensar els drets 
dels pagesos, els indígenes i les persones de la tercera edat, 
mentre denunciava la corrupció de l’alcalde d’Orocué, la des-
població de terres i el desplaçament forçat al Porvenir, municipi 
de Puerto Gaitán.  

 
5. L’escena de l’esperança. 

La fe en el fet que aconseguirem la pau, entre tots i totes, 
com somiava la Luz Ma, ens manté en peu per continuar lluitant 
i per exigir el fi de la impunitat. Vivim en un país que pateix un 
conflicte entre germans del qual no ens hem pogut alliberar i 
les causes del qual són, fins ara, inamovibles: la pobresa ex-
trema, la persecució política, el desigual accés a la terra i el 
narcotràfic com a activitat que finança el conflicte.  

En aquest escenari, la cooperació internacional és fonamen-
tal, i el suport de Mans Unides, entre altres organitzacions, és 
vital per a nosaltres. El seu acompanyament i incidència són 
una forma de protecció que permet que el món conegui el 
que succeeix en aquestes regions apartades de Colòmbia.  

Esperem que l’Estat entengui, com els grups armats, que 
no hi ha un altre camí que dialogar i pactar una pau sostenible 
i duradora en la qual participi tot el país perquè hi hagi una 
vertadera reconciliació l 
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A Luz Marina Arteaga.   
Gràcies per compartir la vida,  
la solidaritat i l’esperança.  
Com sempre vas dir amb  
un somriure, entre tots  
aconseguirem la justícia i  
la pau a Colòmbia, tot i  
que ens costi la vida.
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Molt més  
que un hospital rural

àfrica

Aquesta és la història d’un hospital  
en una zona de Zàmbia molt  
abandonada per les autoritats.  
I és també la història de com  
un modest centre de salut pot  
canviar la vida de tota una regió.

10

Zàmbia



El centre de salut rural St. Joseph de Chamilala, situat a la perillosa i congestionada 
carretera que uneix la capital, Lusaka, i la frontera amb Malawi, és un somni fet realitat; 
el somni de la germana Josepha, una missionera polonesa que va arribar a Zàmbia de 
la mà de les Germanes de Sant Carles Borromeo.  

Tot va començar quan el 2013 vam visitar un projecte recolzat per Mans Unides a 
l’hospital de Minga. La germana Josepha ens va contactar per trobar-se amb nosaltres 
i conèixer l’hospital. Amb la portentosa energia que la caracteritza, Josepha venia amb 
molta il·lusió i a les mans portava plànols i molta documentació per proposar-nos alguna 
cosa: la construcció d’un hospital en una zona rural molt despoblada i desatesa.  

Abans d’aprovar un projecte sanitari, hem de tenir la seguretat que el Ministeri de 
Sanitat del país dona suport a la iniciativa i considera que el lloc necessita els serveis. 
La germana va ser tan perseverant que, durant el nostre viatge, va aconseguir concertar 
una reunió amb les autoritats sanitàries de la regió, que ens van convèncer de la ne-
cessitat de construir el centre de salut. També ens va presentar el doctor Furrer, el metge 
alemany que l’assessorava tècnicament.  

 
El somni aterra i troba mans amigues  

La Josepha es va instal·lar tota sola a l’oficina de l’Església de Chamilala i va posar 
a caminar el seu pla. Primer, construiria un petit dispensari molt bàsic que tingués la 
capacitat de créixer gradualment fins a convertir-se en un hospital per a la població 
de la zona. Mans Unides va recolzar el primer projecte un any després, el 2014, i va 
construir un petit centre de cures. Arran d’aquest primer suport, van aconseguir atreure 
altres donants i van començar a construir diversos pavellons per a homes, dones, nens, 
embarassades, instal·lacions d’urgències, laboratori, farmàcia, escola per a infermeres, 
quiròfans, maternitat, raigs X…  

Al llarg de tot aquest temps, Mans Unides ha col·laborat activament en totes les etapes. 
Any rere any hem visitat els projectes i sempre ens ha impressionat veure com s’ha  
desenvolupat la zona i com s’ha involucrat la població. Com el cas de les dones de les 
comunitats veïnes que picaven pedres per a l’obra, o aquelles altres que plantaven  
l’arbre de l’oli de ben per comercialitzar-lo i generar ingressos o per utilitzar-lo en el 
tractament dels pacients.  

Entorn de l’hospital s’ha desenvolupat una gran missió; s’han creat escoles i altres 
infraestructures que donen servei a una població creixent de 16.000 persones i a altres 
comunitats de la regió, que ja no han de desplaçar-se fins a l’hospital de Minga, a gairebé 
80 km, per rebre atenció. En molt pocs anys, tot aquest procés ha tingut com a resultat 
una important reducció de la mortalitat en aquesta zona tan abandonada.  

El que va començar com un petit centre de cures, avui és un hospital de primer nivell 
–títol concedit pel Ministeri de Sanitat–, on es practiquen intervencions quirúrgiques, 

s’atenen pacients en consultes externes, i les dones embarassades 
disposen d’un alberg, una maternitat i reben formació en nutrició i 
salut l
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Texto de MACARENA AGUIRRE i LETICIA DEL RÍO.  
Departament de Projectes d’Àfrica. 
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El camí recorregut per l’hospital St. Joseph 
l 2014. Tot comença amb una petita sala de cures…  
l 2016. Es construeix el pavelló d’emergències. 
l 2017. Arriba la primera ambulància per a pacients greus.  
l 2019. Dotació del quiròfan. 
l 2021. S’aixeca la unitat de maternitat i de raigs X.
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Fam, la guerra silenciosa

emergència alimentària

Text de MARTA CARREÑO.  
Departament de Comunicació.
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Els pagesos d’aquesta regió del món –caracteritzada pel 
comportament erràtic de les pluges– miren al cel amb deses-
peració. En les tres últimes temporades les pluges han estat 
pràcticament inexistents i els agricultors veuen, angoixats, com 
es malmeten les collites i, pitjor encara, com mor el bestiar, 
la seva font d’ingressos més gran, per la falta de pastos i     
d’aliment per subsistir.  

A la regió etíop que porta per nom Nacions, Nacionalitats 
i Pobles del Sud, fa que no hi plou massa temps; tant, que 
Ochuluch, pastor de l’ètnia dassanech, que es localitza al sud 
del riu Omo, ha vist morir ja dos dels seus fills. A les portes de 
la seva cabana lamenta no haver pogut fer res per ells. «Qui 
soc jo? Em podeu dir “pare” si no vaig poder salvar el meu únic 
fill home i una de les meves filles de la mort? Em  preocupa 
saber com alimentaré la resta de les meves filles…». Una qüestió 
que es plantegen cada dia milions de persones a Etiòpia.  

Al districte de Dassanech, la meitat de la població pateix 
fam severa com a resultat de la pitjor sequera de la història, 
de les inundacions i del conflicte que es viu al país. «Si no es 
produeixen les pluges de març hi haurà més risc de pèrdua 
de vides humanes i un increment de persones afectades per 
la fam severa», alerta Muluneh Tesfay, director de l’oficina de 

desenvolupament del vicariat de Soddo, soci local de Mans 
Unides a Etiòpia.  

Uns 130 km al sud d’Adís Abeba, a la regió de l’Oromía –una 
de les més castigades per la sequera–, Abba Solomon Kebede, 
director de programes de l’oficina de desenvolupament del 
vicariat de Meki, assegura que l’escassetat d’aliments ha derivat 
en un dràstic increment dels preus, que ha deixat sense accés 
al mercat les persones pobres de les zones rurals i semiurbanes. 
Això està portant al fet que augmentin les migracions del 
camp a les ciutats, la qual cosa també està afectant l’economia 
urbana.  

«Per fer front a aquesta escassetat d’aliments moltes per-
sones han hagut de vendre els seus béns i el seu bestiar, i ara 
ja no tenen més remei que demanar ajuda al govern i a les 
organitzacions humanitàries. I, com sempre, les dones i els 
nens són els més afectats per la carència d’aliments», explica 
Kebede.  

La guerra a la regió del nord del Tigray, estesa a les         
regions veïnes d’Afar i Amhara, està tenint també conse-
qüències en l’economia de la resta del país, la qual cosa 
afecta fonamentalment la vida diària de les comunitats pobres. 
En la seva recent visita a Mans Unides, Abba Teshome Fikre, 

El mes de febrer, el Programa Mundial d’Aliments va llançar les primeres alarmes:  
la fam severa afectava ja 13 milions de persones a Etiòpia, Kenya i Somàlia.  
La pitjor sequera dels últims anys amenaçava les vides de milions de persones  
a la Banya d’Àfrica. Des d’aleshores, aquesta xifra no ha fet més que augmentar.

Milions de persones en risc  
a la Banya d’Àfrica
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secretari de la Conferència Episcopal Etíop, es va referir a la 
guerra, que es va iniciar al novembre de 2020 i que ha posat 
en risc la vida de milions de persones a les regions afectades, 
com un dels detonants de l’increment de la fam al país. «El 
conflicte està causant el desplaçament de centenars de milers 
de persones, destruint propietats i, més important encara, 
vides humanes». A més, el religiós etíop va advertir que, amb 
els grangers al front o sense possibilitat de conrear, la població 
depèn totalment dels «serveis d’emergència», la qual cosa 
està provocant «una escassetat de menjar molt seriosa, que 
pot originar problemes de fam».  

Així ho referendava el Programa Mundial d’Aliments que 
situava en 9,4 milions el nombre de persones que, quan       
escrivíem aquestes línies, necessitaven ajuda alimentària a 
Etiòpia.  

 
De la manca d’aigua brolla la fam i els conflictes  

Un altre dels països sobre els quals plana l’amenaça de la 
fam és Kenya. Allà, segons el govern kenyà, més de 3,1 milions 
de persones corren greu risc de fam. La germana Lourdes do 
Patrocinio, missionera de Jesús Crucificat, que conviu estre-
tament amb els pastors nòmades de l’aldea de Kataboi,      
assegura que el clamor de la fam s’ha obert pas a la localitat. 
«Quan camines per l’aldea el lament que més se sent és “Akoro”, 
que significa “tinc gana”. I solen ser les dones ancianes les que 
ho pronuncien mentre romanen soles a les cabanes a l’espera 
que algú les atengui». Tot i que l’escassetat i la desnutrició 
afecten també els nens que no van a escola. De fet, la gran 
motivació perquè els estudiants freqüentin l’escola és el menjar. 

La caiguda de la pluja a Turkana es converteix gairebé en 
una festa, en un lloc on el clima àrid i desèrtic dificulta més, si 
és possible, la vida en aquest territori semidesèrtic i empobrit. 

A Turkana, on no plou des de fa temps, «la sequera ha deixat 
moltes famílies en la misèria, perquè van perdre molts dels 
seus animals per falta d’aigua i past», explica la missionera 
brasilera. Els turkana són pastors que viuen dels seus ramats 
de cabres, camells i burros, i que cada dia caminen entre 20 
i 30 km a la recerca d’aigua per donar-los de beure. Però ara 
no hi ha aigua «i la sequera està ocasionant greus conflictes 
entre els pastors, de vegades amb resultat de mort», relata 
la germana Lourdes.  

«No hi ha aigua per a les famílies ni per als animals. Els 
pastos són cada cop més escassos, fet que impedeix el pastu-
ratge i la convivència entre la població. I la sequera s’allarga. 
L’aigua aquí continua sent un crit per la vida», assegura la 
germana Lourdes.  

Per a Mans Unides la indiferència no té cabuda davant el 
clamor de milions d’éssers humans que coneixen el vertader 
dolor de la fam. Perquè, com assegura Abba Teshome Fikre, 
«la indiferència davant la pobresa de la gent és un crim i 
permetre que, de manera indirecta, algú mori de fam és       
indiferència» l 
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A Egipte, UNICEF advertia, ja el 2018, que el 70 % dels nens 
d’entre 13 i 15 anys són víctimes de l’assetjament escolar      
(bullying). Potser per això, quan Manal Samir, pare de família, 
va saber dels tallers contra l’assetjament escolar que orga-
nitzava Diakonia –l’Oficina de Desenvolupament de la Diòcesi 
del Patriarcat Copte Catòlic d’Egipte, soci local de Mans Unides 
al Caire–, va decidir apuntar-se a les xerrades. Fins aleshores, 
en Samir no havia estat conscient ni comprenia l’abast i les 
greus conseqüències que l’assetjament pot tenir en la persona 
que el pateix i, més encara, si aquesta persona és un nen.  

«Abans del programa –explica en Samir– havíem sentit 
parlar de l’assetjament, però realment no enteníem el que era 
perquè, a més, a Egipte hi ha moltes persones que fan bromes 
amb el tema».  

«Des del col·legi ens van informar de la posada en marxa 
de sessions de formació en línia per prevenir l’assetjament 
infantil i juvenil i, aprofitant el confinament per la COVID-19, 
vaig tenir temps d’involucrar-me amb els cursos», relata 
Manal Samir. La Rita, la filla d’en Samir, va ser la primera a 
unir-se al programa que Diakonia estava duent a terme als 
col·legis dirigits pel Patriarcat Catòlic amb l’objectiu d’erra-
dicar aquesta xacra social i, per això, al seu pare li va interes-
sar saber de què es tractava per, així, ser capaç d’«entendre 
el problema i comprendre la gravetat d’aquesta pràctica». 

Els estudis assenyalen que, moltes vegades, els nens       
assetjadors han estat víctimes d’assetjament en algun       
moment i que el paper de la família és fonamental per pre-
venir-lo. «Ara sé que l’assetjament escolar pot manifestar-se 
de moltes maneres i crec que comença a la llar, en l’entorn 
familiar», explica en Samir, que ara entén el poder que tenen 
les paraules «i, sobretot, les paraules que dirigim als nostres 
fills». «Crec –afirma– que aquest programa ha marcat una 
diferència en les nostres vides i en les dels nostres fills».  

L’esport ha estat, així mateix, un altre dels factors que ha 
contribuït a la creació d’un ambient propici per comprendre 
l’assetjament. En aquest sentit, la Fundació Real Madrid i el 
seu programa socioesportiu, que introdueix l’esport com a via 
per al desenvolupament integral de l’alumnat, han aconseguit 
millorar la convivència a les aules i fomentar una educació 
basada en el respecte als drets de tots els nens i adolescents l

«Abans no enteníem  
  el que era l’assetjament escolar»
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canviant vides
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Sis de cada deu nens pateixen diàriament algun tipus d’assetjament 
o ciberassetjament al món. Així es desprèn d’un estudi que l’ONG  
internacional Bullying Sense Fronteres va dur a terme entre gener de 
2021 i febrer de 2022. I, desgraciadament, les dades d’assetjament 
continuen augmentant.

«Ara entenc el poder que tenen  
les paraules, sobretot les que dirigim  
als nostres fills».

JUNTS

canv iem vides
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Reflexionem sobre el nostre compromís contra la inequitat,  
amb l’ajuda de l’Agenda 2030 i els seus objectius de  
desenvolupament sostenible, que el papa Francesc  
va considerar un «important senyal d’esperança».

El drama de la desigualtat:  
la mirada de l’Agenda 2030
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Deia l’historiador David McCullough que la història «és 
una guia per a la navegació en temps perillosos. La història 
és el que som i per què som com som». Si fos així, no caldria 
abordar la desigualtat a Mans Unides sense una referència 
a la història mateixa de l’organització. Perquè vam néixer 
com a resposta a una situació d’inequitat que provocava       
–i continua provocant– fam i misèria per a milions d’éssers 
humans, sobretot al Sud.  

«La causa més important del problema mundial de         
l’alimentació consisteix en les diferències, cada cop més 
grans, que hi ha entre els països rics, més rics cada dia, i els 
països pobres, més pobres cada cop», dèiem ja en el Butlletí 
de Campanya de 1968. Butlletí rere butlletí, es denunciaven 
les «irritants desigualtats» en l’alimentació, l’educació, la 
salut o l’accés als mitjans de vida.  

La lluita contra la desigualtat forma part de la nostra 
identitat com a organització. Una desigualtat que avui ha   
arribat a una magnitud mai coneguda. La fam i la pobresa, 
cada cop més grans, maten milions d’éssers humans, fet que 
provoca un augment generalitzat de la violència que deses-
tabilitza les fràgils democràcies del Sud. Ens trobem, per tant, 
davant un dels principals reptes del nostre món. Per això,  
l’objecte d’aquest text és reflexionar sobre el nostre compromís 
contra la inequitat amb l’ajuda de l’Agenda 2030 i els seus 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que el papa 
Francesc va considerar com un «important senyal d’esperança» 
davant el «dramàtic de tota aquesta situació d’exclusió i       
inequitat, amb les seves clares conseqüències».  

 
ALGUNES CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES  

Joan Pau II va estimar que: «No seria veritablement digne 
de l’home un tipus de desenvolupament que no respectés i 
promogués els drets humans, personals i socials, econòmics i 
polítics, inclosos els drets de les nacions i dels pobles». I va 

considerar que tot allò «no es podrà realitzar sense la col·labo-
ració de tothom, especialment de la comunitat internacional, 
en el marc d’una solidaritat que comprengui a tothom, comen-
çant pels més marginats» (Sollicitudo Rei Socialis 33 i 45).  

Avui per avui, l’Agenda 2030 és, amb les seves evidents  
limitacions, el pla d’acció global més gran de què disposem. 
Unes consideracions històriques ens poden ajudar a entendre 
millor la importància d’aquesta resolució com a eina per albirar 
un futur de dignitat per a tot ésser humà.  

L’Agenda 2030 no pot entendre’s sense els precedents ob-
jectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM). El 2010, els 

estats membres de l’ONU demanen al seu secretari general que 
informi sobre els avenços dels ODM i formuli recomanacions 
sobre una nova agenda de desenvolupament després de 
2015. L’Informe de Ban Ki-moon de 2011, en resposta, marca 
l’inici del procés post-2015. Hi exhorta les parts a definir un 
nou full de ruta ambiciós, audaç i universal, que arrenqui d’un 
procés de consulta inclusiu, obert i transparent, per a així     
recollir les inquietuds de les persones i dels pobles.  

A partir d’aquest moment es van celebrar una sèrie de  
trobades, consultes i fòrums entre agents de diversos àmbits 
i llocs del planeta. Des de trobades d’organitzacions de la   
societat civil, com el Fòrum Social Mundial de 2011 a Dakar, 

Joan Pau II va estimar que: «No seria  
veritablement digne de l’home un tipus  
de desenvolupament que no respectés i 
promogués els drets humans, personals  
i socials, econòmics i polítics, inclosos  
els drets de les nacions i dels pobles».

M
an

s 
Un

id
es

/M
ar

ta
 C

ar
re

ño

PI
XA

BA
Y

16



fins a iniciatives de governs i del món acadèmic, entre molts 
altres esdeveniments. Cal distingir la plataforma virtual «El 
món que volem 2015», un espai clau per a l’intercanvi i un 
marc de referència –tot i que no vinculant– per als responsables 
de la nova agenda post-2015. També l’enquesta «El meu Món», 
dirigida a la ciutadania mundial, va permetre descobrir que 
les prioritats de les persones per millorar les seves vides eren 
«una bona educació» o «una millor atenció mèdica», referides 
a alguns ODM; i d’altres com «millors oportunitats de treball», 
«governs honestos i receptius», «la lluita contra la desigualtat» 
o «la protecció del medi ambient» mostraven la importància 
d’incorporar-hi nous objectius.  

El 2012, la Cimera per al Desenvolupament Sostenible, 
«Río+20» –amb presència de Mans Unides de la mà de CIDSE–, 
constitueix un altre moment clau en l’elaboració de l’Agenda 
2030. En el seu document final El futur que volem , s’inicien 
els treballs intergovernamentals a través de la creació de    
l’anomenat «Grup de Treball Obert» destinat a proposar a 
l’Assemblea General un conjunt d’objectius de desenvolu-  
pament per a la seva negociació posterior. Aquest grup va  
incorporar diferents actors per a l’elaboració de la seva     
proposta: experts en temàtiques específiques, representants 
de la societat civil, món acadèmic, sector privat, etc., i va    
elaborar el 2014 una proposta que va servir de base a Ban  
Ki-Moon per redactar el seu informe de síntesi El camí cap a 
la dignitat per al 2030: posar fi a la pobresa i transformar 
vides protegint el planeta, dirigit als estats membres. Hi pro-
posava una agenda universal i transformadora basada en la 
dignitat i drets de totes les persones. Articula el desenvolupa-
ment entorn de sis eixos essencials que li donen coherència: 
la dignitat com a principi integrador de tot desenvolupament 
per posar fi a les desigualtats; la salut, educació i inclusió de 
les dones com a acceleradors del desenvolupament; la pros-
peritat compartida en una economia inclusiva; la protecció 

dels nostres ecosistemes com l’espai vital de totes les socie-
tats; la justícia per promoure societats inclusives i pacífiques 
amb institucions justes i democràtiques; l’associacionisme 
com a instrument per canalitzar la solidaritat mundial per al 
desenvolupament sostenible. En la definició d’aquestes temà-
tiques, el govern espanyol va jugar-hi un paper significatiu en 
encapçalar els debats sobre seguretat alimentària, aigua i 
sanejament, salut, igualtat de gènere o desigualtats.  

Aquest procés va desembocar en la Cimera de les Nacions 
Unides de setembre de 2015 a Nova York, on s’adopta l’Agenda 
2030. És un acord signat per tots els governs del món, mani-
festant el seu desig d’aconseguir un món més just i sostenible. 
I encara que l’escolta a la societat civil hagi estat insuficient, 
no hi ha dubte que ha estat determinant perquè qüestions 
com la mateixa desigualtat, el desafiament ambiental vinculat 
al capitalisme dominant, els petits productors, el treball decent 
o la igualtat de gènere hagin entrat a l’Agenda. El procés va 
ser molt diferent del dels ODM, liderats gairebé exclusivament 
per la burocràcia del sistema de Nacions Unides i alguns 
grups d’interès. A més a més, posa en dubte les acusacions 
que, de vegades, s’aboquen contra l’Agenda, qualificant-la 
de «sectària», «moda» o «imposició».  

 
LA DESIGUALTAT: EL MÀXIM DESAFIAMENT 
DEL NOSTRE MÓN D’AVUI  

No hi ha informe sobre desigualtat que no reconegui que 
aquesta xacra s’ha convertit avui en el màxim desafiament 
mundial en empènyer a la pobresa milions d’éssers humans. 
L’actual secretari general de les Nacions Unides, António     
Guterres, considerava fa poc que els ODS ja s’havien quedat 
endarrerits fins i tot abans de la COVID-19, i que, en àrees com 
la reducció de la desigualtat, la disminució de les emissions 
de carboni i la lluita contra la fam, els avenços s’havien        
estroncat o retrocedit.  
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La desigualtat a l’agenda política internacional  
Amb la crisi financera de 2008, que va afectar sobretot els 

més vulnerables, va anar prenent més força –especialment 
entre les organitzacions de la societat civil– la idea de convertir 
la lluita contra la desigualtat en prioritat del desenvolupament 
i no esperar de manera il·lusa que els pobres millorin les seves 
vides com a conseqüència del «vessament» dels beneficis del 
creixement econòmic cap a ells. Com veurem, l’Agenda 2030 
va ser una gran oportunitat perquè el drama de la desigualtat 
ocupés un lloc important en un acord polític internacional. 
Transformar el nostre món –el seu títol– no era possible si no 
s’abordava la persistència de les desigualtats, fidel reflex de 
les estructures de poder politicoeconòmic que perjudiquen 
sistemàticament determinats éssers humans dins i entre països, 
en benefici d’altres. Probablement, això expliqui la indiferència 
i fins i tot la resistència de diversos estats perquè l’Agenda 2030 
incorporés la lluita contra la desigualtat. Això constitueix una 
altra diferència entre els ODS –una agenda global i fortament 
recolzada per la societat civil– i els ODM, que només miraven 
als països del Sud des de l’òptica de la seva pobresa.  

Així, l’entrada de la desigualtat en aquesta agenda pot 
generar un canvi de paradigma del desenvolupament, des de 
la visió assistencialista d’«ajuda als pobres», cap a una altra 
visió en què la riquesa, els recursos, el poder i les oportunitats 
es comparteixen de manera més equitativa, sobre la base de 
la dignitat de tot ésser humà. No aconseguirem afrontar la 
qüestió de la pobresa sense fixar-nos en una desigualtat que 
s’ha descontrolat.  

 
La desigualtat a l’Agenda 2030: continguts i dilemes  

La lluita contra la desigualtat en aquest acord té almenys un 
triple nivell: és un principi rector del nou model de desenvo-
lupament, és un objectiu específic recollit en l’ODS 10 i és un eix 
transversal que unifica els diversos temes de l’agenda. 

El principi «no deixar ningú enrere» és, sens dubte, l’arma 
principal de la lluita contra la desigualtat a l’Agenda 2030. En 
el núm. 4 de la declaració, es diu, per exemple: «En emprendre 
plegats aquest gran viatge, prometem que ningú no es quedarà 
enrere. Reconeixem que la dignitat de la persona humana és 
fonamental, per la qual cosa desitgem veure acomplerts els 
objectius i les metes per a totes les nacions i els pobles i per a 
tots els sectors de la societat, i ens esforçarem per arribar primer 
als més endarrerits».  

Aquest «no deixar ningú enrere» està explícitament vinculat 
amb l’objectiu de desenvolupament sostenible 10 (ODS 10) de 
«Reduir la desigualtat als països i entre ells». És un altre element 

innovador –en comparació amb els ODM–, la incorporació 
del qual a l’Agenda 2030 va trobar moltes resistències, sobretot 
per part dels països més rics. Per fer proactiu el principi, amb 
l’ODS 10, els estats es comprometen a abordar dins i entre els 
països qüestions com la desigualtat econòmica, la inclusió de 
grups (persones amb discapacitat, dones, minories racials o 
ètniques) o la igualtat d’oportunitats. També eliminar les barre-
res estructurals que estan condicionant el futur de països on 
viu una gran part de les persones amb més risc de quedar-se 
enrere: mecanismes més justos en àmbits com la fiscalitat, el 
treball o la protecció social. De la mateixa manera, recullen 

Els estats es comprometen a abordar  
dins i entre els països qüestions com  
la desigualtat econòmica, la inclusió  
de grups (persones amb discapacitat, 
dones, minories racials o ètniques)  
o la igualtat d’oportunitats.
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En aquest gràfic, extret de l’Informe sobre la desigualtat global (World Inequality Lab, 2022), veiem que el 10 % de la població mun-
dial –l’estrat més ric– rep el 52 % dels ingressos mundials, mentre que la meitat més pobra de la població guanya el 8,5 %. Si parlem 
de la riquesa mundial, la desigualtat és encara més pronunciada: la meitat de la població mundial amb prou feines té el 2 % del 
total de la riquesa i la població més rica en té el 76 %.  
 
Per què és rellevant diferenciar entre ingressos i riquesa per entendre la desigualtat econòmica?  
 

l Els ingressos poden provenir de salaris, remuneracions de professionals, transferències familiars, pensions, subsidis i altres 
aportacions públiques. Les bretxes entre ingressos, tot i que no creixin tan ràpidament, impedeixen a la meitat de la població 
mundial gaudir dels estàndards mínims de vida digna, perquè amb prou feines són suficients per garantir el consum de béns bàsics.  

 
l En canvi, la màxima inequitat econòmica prové d’una desigualtat de riquesa determinada per herències rebudes al llarg de la 

vida, estalvis acumulats i rendiment d’inversions –immobiliàries, fons, accions–. Així, una petita elit mundial acapara tres quartes 
parts de la riquesa mundial, no tant sobre la base d’ingressos salarials –que probablement ja han tocat sostre–, sinó per un 
continu creixement patrimonial constituït per actius financers i no financers.  

 
Evidentment, si les dinàmiques que regeixen aquesta abusiva acumulació de la riquesa no són corregides, la millora en les condicions 
de vida dels més pobres no seran suficients, ja que l’opulència d’uns quants continuarà determinant la misèria de milions d’éssers 
humans al món

DESIGUALTAT MUNDIAL D’INGRESSOS I RIQUESA, 2021
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afers globals d’especial transcendència, sobretot per als països 
en desenvolupament: la reforma d’institucions economicofi-
nanceres internacionals on els països pobres no tenen veu, la 
migració ordenada i segura o el foment de fluxos d’inversió 
com l’Ajuda Oficial al Desenvolupament i les remeses.  

Fins i tot amb les seves limitacions, l’ODS 10 té el mèrit de 
reconèixer la universalitat de la desigualtat: tots els països 
tenen desigualtats persistents que estan causant una creixent 
indignació pública arreu del món. A més, vincula directament 
la desigualtat social amb la desigualtat econòmica des d’una 

perspectiva sistèmica, reconeixent que els objectius més      
socials relacionats amb pobresa, fam, educació, sanitat o 
igualtat de gènere no s’aconseguiran sense abordar la        
desigualtat econòmica.  

La lluita contra la desigualtat a l’Agenda 2030 és, a més, 
un eix transversal per les seves contínues apel·lacions a la    
inclusió, al desenvolupament inclusiu, i a l’«accés de tothom, 
sobretot, de les persones vulnerables» a una vida digna. Com 
reconeix la mateixa ONU en el seu informe de 2020: «Els     
Objectius de Desenvolupament, adoptats el 2015 per tots els 
països, estan cosits amb el fil d’un principi, el de no deixar 
ningú enrere. Aquest principi ataca la desigualtat».  

Creiem que la desigualtat és evitable i l’Agenda 2030 pot 
ser una oportunitat important per revertir-ne el rumb. Però 

també reconeixem algunes deficiències. Per exemple, no hi ha 
una anàlisi sobre les causes de la desigualtat, especialment 
la seva relació amb la globalització del creixement econòmic 
com a únic motor real del desenvolupament a l’Agenda. I, 
com a conseqüència, s’accepta acríticament la liberalització 
comercial, la promoció de la inversió estrangera directa, 
l’augment de les exportacions per a països en desenvolupa-
ment, com si fossin contribucions automàtiques al benestar 
de totes les persones. Així mateix, es consolida l’hegemonia 
del sector privat entre els actors del desenvolupament, sense 
establir mecanismes sobre possibles conflictes d’interessos, 
sobretot entorn de qüestions mediambientals, externalització 
de negocis o treball digne generalment associades al model 
empresarial predominant. A més de les generalitats, retòrica 
i bescanvi polític que poden dificultar la lluita contra les dis-
paritats avui existents, els indicadors, metes i mecanismes allà 
recollits no semblen ajudar a establir una acció forta per re-
duir de manera eficaç la desigualtat. Per això, caldrà una 
persistent pressió de la societat civil i dels països en desenvo-
lupament interessats perquè aquesta agenda sigui realment 
un marc vàlid de lluita contra les desigualtats contràries a la 
dignitat humana.  

 
UN MARC D’APRENENTATGE I  
COMPROMÍS PER A MANS UNIDES  

Sabem que la lluita contra les «irritants desigualtats» no 
és aliena a la nostra institució i que hem de continuar apre-
nent sobre la desigualtat i les maneres més eficaces de lluitar 
contra ella. Perquè ha adoptat noves i complexes formes; s’ha 
descontrolat, i afecta la dignitat de milions d’éssers humans; 
requereix una unitat d’acció i necessita una societat civil forta 
per enfrontar els centres de poder politicoeconòmic que alimen-
ten les disparitats. L’Agenda 2030 pot ser una oportunitat per 
a tot això. 
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A Mans Unides, tenim el convenciment 
que reduir la desigualtat és possible.  
Ho fem sobretot amb projectes  
de cooperació per al desenvolupament.
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La lluita contra la desigualtat respon als nostres valors 
més nobles, al respecte de la dignitat humana, la igualtat, la 
no-discriminació i la justícia. Per a la nostra institució, és una 
obligació si volem aspirar «a un món en què sigui universal el 
respecte dels drets humans i la dignitat de les persones, l’estat de 
dret, la justícia, la igualtat i la no-discriminació; […] un món just, 
equitatiu, tolerant, obert i socialment inclusiu en el qual s’atenguin 
les necessitats dels més vulnerables» (Agenda 2030, N8).  

Històricament, la nostra lluita contra la desigualtat s’ha 
centrat en les desigualtats socials buscant el desenvolupament 
inclusiu de grups vulnerables com ara infància, dona, persones 
discapacitades, agricultors, etc. Tanmateix, és cada dia més 
evident que el desenvolupament inclusiu per combatre la desi-
gualtat social depèn de més igualtat econòmica d’ingressos 
i riquesa a la qual haurem de prestar més atenció com a ins-
titució. Com diu l’Agenda, «el creixement econòmic sostingut, 
inclusiu i sostenible és essencial per aconseguir la prosperitat, 
fet que només serà possible si es comparteix la riquesa i es 
combat la desigualtat dels ingressos» (Agenda 2030, N27).  

A Mans Unides tenim el convenciment que reduir la desi-
gualtat és possible. Ho fem sobretot amb projectes de coope-
ració per al desenvolupament en àmbits com l’educació, la 
salut, la infraestructura rural o l’agricultura. Però l’Agenda 
2030 ens pot ajudar a no oblidar que les polítiques públiques 
constitueixen la millor eina per reduir els alts nivells de       
desigualtat entre els que vivim i construir societats més        
cohesionades i inclusives. Perquè recalca que «en tots els    
països, les polítiques públiques i la mobilització i utilització 
eficaç dels recursos nacionals, abonades pel principi de la    
titularitat nacional, són essencials per a la nostra recerca co-
muna del desenvolupament sostenible» (Agenda 2030, N66). 
Per això, és també obligació nostra –probablement, des de 
l’educació per al desenvolupament– continuar defensant po-
lítiques de protecció social, de fiscalitat progressiva, de pres-
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Els ODS apel·len a la comunitat internacional per acon-
seguir aquests fins:   
l garantir que totes les persones tinguin els mateixos 

drets als recursos econòmics i accés als serveis  
bàsics (ODS 1);   

l assegurar l’accés de totes les persones a  
una alimentació sana, nutritiva i suficient (ODS 2);   

l aconseguir la cobertura universal de salut (ODS 3);   
l assegurar l’accés igualitari a tots els nivells  

de l’ensenyament (ODS 4);   
l posar fi a totes les formes de discriminació  

contra totes les dones (ODS 5);   
l aconseguir l’accés universal i equitatiu a  

l’aigua potable (ODS 6);   
l garantir l’accés universal a serveis energètics (ODS 7);   
l aconseguir el treball decent per a totes  

les dones i els homes (ODS 8);   
l donar suport al desenvolupament econòmic,  

fent especial insistència en l’accés assequible i  
equitatiu per a tothom (ODS 9);   

l reduir la desigualtat en i entre els països (ODS 10);   
l assegurar l’accés de totes les persones a habitatges  

i serveis bàsics adequats (ODS 11);   
l assegurar que les persones d’arreu del món tinguin 

els coneixements pertinents per al desenvolupament 
sostenible (ODS 12);   

l dur a terme una gestió del canvi climàtic,  
fent particular insistència en les dones, els joves  
i les comunitats locals i marginades (ODS 13);   

l facilitar l’accés dels pescadors artesanals  
als recursos marins i els mercats (ODS 14);   

l promoure la participació justa i equitativa  
en els beneficis derivats de la utilització dels  
recursos genètics* (ODS 15);   

l garantir la igualtat d’accés a la justícia per  
a tothom (ODS 16);   

l promoure un sistema de comerç multilateral  
universal, basat en normes, obert, no discriminatori  
i equitatiu (ODS 17).  

 
 
*Els recursos genètics de les plantes conreades i  
  dels animals domèstics constitueixen la base biològica  
  de la seguretat alimentària mundial. Són una dimensió  
  de la biodiversitat, que s’estratifica des de gens,  
  cap a individus, espècies, poblacions, ecosistemes i paisatges.

Com incorporen la lluita contra  
la desigualtat els objetius de  
desenvolupament sostenible (ODS)?



tació de serveis públics, de garanties laborals i salarials, de 
regulació financera, que s’han mostrat eficaces per combatre 
la xacra de la desigualtat.  

Diguem per acabar que les bretxes existents dins i entre 
països s’han ampliat encara més amb la pandèmia. Per       
exemple, més del 80 % de les dosis de la vacuna contra            
la COVID-19 s’havien administrat en països de renda alta i 
mitjana. Només l’1,5 % s’havia administrat en països de renda 
baixa, segons UNICEF. Aquesta i altres dades, com l’augment 
de la pobresa o de la fam, ens han de portar a reconsiderar 
el significat de l’Agenda 2030 sobre la desigualtat, més que 
com un consens tancat i complet, com un procés encara en 

construcció, que exigeix la permanent presència i mobilització 
de la societat civil. A desafiaments globals, respostes col·lec-
tives de compromís. Sabem que Mans Unides no pot afrontar 
eficaçment el desafiament de la desigualtat en solitari. Com 
vam fer el 1960 amb la campanya de la FAO contra la fam, 
tenim també ara l’opció de sumar-nos a la crida de l’Agenda 
2030 que té aquest clar propòsit de no deixar ningú enrere. 
És una tasca present que malauradment es mantindrà després 
de l’Agenda. Com diu el papa Francesc, continuarem tenint 
l’obligació de «primerejar», és a dir, de posar en primer lloc 
qui la història i uns mecanismes i estructures injustes mantenen 
els últims, privats de drets i d’una vida humana digna. 

CONCLUSIÓ  
Tant l’Agenda 2030 com diversos informes posteriors   

continuen considerant que la desigualtat s’ha convertit en la 
principal causa estructural de condicions de vida inhumanes 
en bona part del planeta, en sintonia amb el papa Francesc, 
que afirma que «la inequitat és cada cop més patent» i que 
pot considerar-se «l’arrel de tots els mals socials».  

La història de Mans Unides pot entendre’s com la història 
d’un compromís amb la igualtat que dignifica tot ésser humà. 
Com dèiem en la introducció, el nostre recorregut dona cons-
tància d’això. Des del principi, vam entendre que no podríem 
lluitar sols. Que la pobresa, la fam i el repte de la desigualtat 
eren tan enormes i complexos que no podríem entendre’ls ni 
enfrontar-los en solitari. Així, ens hem anat sumant a altres 
iniciatives, organitzacions i institucions per dur a terme la nostra 
pròpia missió.  

L’Agenda 2030 es presenta com una oportunitat per millorar 
el nostre treball. Fins i tot reconeixent les seves limitacions, 
continua sent avui una potent eina per llimar les desigualtats. 
I sabem que després de 2030 –perquè, lamentablement, la 
desigualtat no s’haurà acabat– el nostre compromís conti-
nuarà sent necessari per continuar aportant, al costat d’uns 
altres, respostes a la reflexió del papa Francesc a Fratelli tutti: 
«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, des-
cartar 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 fona-
mentals, ignorats o violats. Què diu això sobre la igualtat de 
drets fundada en la mateixa dignitat humana?» l 

 
 

Departament d’Estudis i Documentació 
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A desafiaments globals, respostes 
col·lectives de compromís. Sabem  
que Mans Unides no pot afrontar  
eficaçment el desafiament de  
la desigualtat en solitari.
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Mans Unides es troba immersa en la 
realització del Pla estratègic 2023-2027, 
un procés que serà clau per a la nostra 
organització, considerant la naturalesa 
i la velocitat dels canvis que s’estan suc-
ceint al món.  

Per aquest motiu, l’ONG va decidir 
crear un Comitè Assessor que ens ajudés 
en aquesta tasca i per a això disposem 
de l’ajuda de quatre experts externs de 
reconegut prestigi: Ángel Alcubierre, 
exdirector corporatiu de Relacions La-
borals de Repsol, amb una àmplia ex-
periència jurídica i en ètica empresarial; 
Mercedes Fernández, directora del 
màster en Cooperació Internacional al 
Desenvolupament de la Universidad de 
Comillas i investigadora de l’Instituto de 
Migraciones; Juan Carlos Olabarrieta, 
soci fundador de Cariren Consultoría i 
vicepresident de l’Asociación Ángel  
Olarán-Wukro, i Francisco Román, presi-
dent de March RS, professor de Direcció 
General i Estratègia de l’IESE i expresident 
de la Fundación SERES i de Microsoft i 
Vodafone a Espanya. 

A la inestimable ajuda d’aquests ex-
perts es va sumar, per part de Mans 
Unides, la participació de la presidenta 
de l’organització, Clara Pardo, (que va 
finalitzar el seu mandat al maig de 
2022); el secretari general, Ricardo Loy; 
Guillermo González, coordinador del 
departament d’Estratègia i Qualitat, i 
Juan de Amunátegui, coordinador del 
departament de Projectes d’Amèrica.  

El Comitè, constituït al juliol de 2021, 
va dedicar una primera fase del treball 
a conèixer la institució en profunditat per, 
posteriorment, fer una anàlisi de l’entorn, 
que incloïa tres parts: una dimensió mun-
dial, la realitat actual i futura del tercer 
sector i l’entorn eclesial.  

Finalment, el passat febrer van pre-
sentar les seves recomanacions per al 
Pla estratègic, destacant, entre altres 
temes, els següents:  
w Impuls de la digitalització i  

de les eines tecnològiques.  
w Atenció als recursos humans,  

a partir de l’estudi de l’estructura  
organitzativa, l’atracció i integració 

de nous voluntaris i l’atenció  
de les persones a través de  
la seva motivació i formació.  

w Avaluació i seguiment del  
comportament de l’organització,  
mitjançant la implantació d’un  
quadre de comandament integral.  

w Enfortiment de la identitat i  
la imatge de Mans Unides.  

w Captació de fons per mitjans  
no tradicionals.  

w Apropar-nos i apropar  
les contraparts als nostres socis  
i voluntaris.  

Totes aquestes aportacions s’uniran 
a les anàlisis DAFO fetes a les delegacions 
i a la seu dels serveis centrals a Madrid, 
així com als resultats de les enquestes 
als nostres diversos grups d’interès, a fi 
d’alimentar i desenvolupar el Pla estratè-
gic de l’organització.  

Mans Unides vol agrair per aquesta 
via la inestimable ajuda que ha repre-
sentat poder disposar de l’experiència    
i el compromís d’aquests prestigiosos 
assessors l

Una mirada experta  
a l’organització
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La presidenta de Mans Unides, Clara Pardo, acompa-
nyada pel doctor Carlos Arriola, des de Guatemala, i pel pare 
Álvar Sánchez, jesuïta que desenvolupa la seva missió a la 
ciutat marroquina de Nador, es va referir en la roda de 
premsa duta a terme a l’Asociación de la Prensa de Madrid a 
l’enorme desigualtat que, més enllà de les fronteres geogrà-
fiques, crea murs insalvables i divideix els éssers humans 
entre una minoria enriquida i poderosa i una majoria cada 
cop més empobrida: «Una desigualtat acrescuda per la pan-
dèmia que, si no es remeia, pot incrementar en 500 milions la 
xifra de persones afectades per la pobresa multidimensional, 
a més d’augmentar les ja de per si “vergonyants” xifres de la 
fam al món».  

Per això, la presidenta de Mans Unides apel·lava a una 
«reflexió profunda» sobre el món que estem creant. «Permetre 
que una sola persona mori de fam és permetre que la desi-
gualtat, la indiferència, l’oblit i l’abandó guanyin una partida 
que mai no hauria d’arribar a estar sobre el tauler i representa 
un autèntic fracàs per a la humanitat», advertia Pardo durant 
la trobada amb els periodistes. 

Acompanyant la població chortí de Guatemala  
Indiferència, oblit i desigualtat són conceptes que no       

resulten aliens al doctor Carlos Arriola, cirurgià guatemalenc 
i president de l’Asociación Santiago Jocotán, soci local de 
Mans Unides al país centreamericà. Acabat de llicenciar,   
amb només 23 anys, va arribar al petit poble de Jocotán, a la 
província de Chiquimula, i va ser testimoni de les enormes  
desigualtats que condemnen la comunitat chortí –ancestrals 
pobladors de la zona i actualment desposseïts de les seves 
terres i les seves propietats– a la fam, la pobresa, la margi-
nació i l’abandó.  

A Jocotán, on Arriola ha assistit a escenes que li han       
provocat dolor, indignació i tristesa –però on ha conegut, 
també, el significat més profund de la paraula solidaritat–, 
desenvolupa la seva feina de lluita contra la fam l’Asociación 
Santiago Jocotán. Fa ja més de sis anys que Mans Unides es 
va unir a aquest treball de lluita contra la fam i la desnutrició 
a través de l’enfortiment de la sobirania alimentària de les 
comunitats pageses i indígenes, a través de «processos que 
trenquen amb la desigualtat –assegura Arriola–; processos 

Trencar les cadenes de la fam i la pobresa
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Text de MARTA CARREÑO.  
Departament de Comunicació.
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Al  Marroc i Guatemala

Per segon any consecutiu, Mans Unides va presentar al febrer la seva Campanya 
anual a través d’una roda de premsa i d’un programa especial de «TRECE Al Día»  
a TRECE TV. Amb el lema «La nostra indiferència els condemna a l’oblit»,  
la Campanya centra els seus esforços a denunciar com la indiferència i  
la desigualtat condemnen a l’oblit milions de persones empobrides i famolenques.

la nostra feina a espanya
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humans i per a humans, no mercantilistes, basats en l’amor i 
la igualtat».  

La fam, com la que afecta els pobladors de Jocotán, és un 
dels motius que mouen milers de persones a abandonar els 
seus països per buscar una vida millor en altres llocs del món. 
Molts d’ells procedeixen de l’Àfrica subsahariana. Són homes 
i dones, joves majoritàriament, que, després d’un dur i perillós 
periple pel desert, recalen a la ciutat marroquina de Nador, 
on topen de cara amb les fèrries polítiques migratòries del 
Marroc i de la Unió Europea i on el pare Álvar Sanchez i el 
seu equip de la Delegació Diocesana de Migracions a Nador 
(DDM) els acompanyen amb projectes amb el suport de 
Mans Unides.  

 
El treball al peu de la «Frontera Sud»  

A Nador acaba temporalment el somni de llibertat d’a-
quests migrants que escapen de la fam, de la pobresa, de la 
violència, de les persecucions o de les conseqüències d’un 
canvi climàtic que ells no han provocat… I comença el malson 
del rebuig; un rebuig provocat per les persones a l’altre costat 
de la frontera i la seva por a allò desconegut i al diferent. 
També en aquest moment comença el treball d’acompanyament 
del pare Álvar i la DDM: assistència social, mèdica, psicosocial, 
legal, i espais de residència i formació de migrants, a més del 

suport a aquells que, ferits i fastiguejats, volen tornar a la 
terra que els va veure néixer.  

«Quan una mare ha vist morir els seus dos fills a causa 
d’aquesta barreja de malnutrició i malaltia i continua veient 
disminuir els seus recursos, com s’ha de tancar a l’esperança 
que una altra vida és possible?», es preguntava el sacerdot 
durant la presentació de la Campanya de Mans Unides. «Les 
societats democràtiques i els estats de dret no hem de con-
sentir la criminalització dels qui escapen del conflicte, de la 
repressió, de les conseqüències de la degradació ecològica 
o els desastres naturals.  

El desplaçament humà induït per la guerra, la fam o per 
un dèficit de desenvolupament que condemna la població a 
viure al llindar de la misèria és un tipus de migració forçosa 
emparat pel dret internacional humanitari i els convenis de 
Ginebra», explicava el jesuïta lleidatà durant la seva estada 
a Espanya.  

Perquè per al pare Álvar Sánchez, el món, tal com l’estem 
creant, està fent del procés migratori quelcom imparable, i 
acollir i protegir el migrant s’ha convertit en una qüestió d’huma-
nitat: «Defensar les víctimes ens humanitza i vèncer la por a 
allò desconegut ens fa més lliures»; amb una llibertat que, 
potser, s’assembli a la que busquen els qui volen trencar les 
cadenes de la fam i la pobresa l
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El raper que va trobar Déu arran d’una dura experiència personal,         
Guillermo Grilex, està recolzant la tasca de Mans Unides amb una sèrie de 
concerts als col·legis de la ciutat de Toledo. Durant els mesos de març, abril i 
maig, la delegació de la ciutat va organitzar més de 15 actuacions de Grilex 
en centres educatius, que van tenir molt bona acollida per part de l’alumnat i 
els docents.  

Amb el seu missatge jove i solidari, el raper cristià intenta acostar-se al cor 
dels joves a través de la seva experiència vital i de les lletres de les seves cançons, 
a fi de vèncer la suposada indiferència que, de vegades, es pressuposa en el 
jovent dels nostres dies, i aconseguir una presa de consciència de la necessitat 
de lluitar contra la desigualtat i la fam.  

Per al delegat de Toledo, Antonio Juanes, que aspira a arribar a 5.000 joves 
amb aquests concerts, «la força d’aquesta iniciativa resideix en el fet que són els 
mateixos joves els que ajuden d’altres a canviar els seus valors, a ser solidaris 
i a tenir més compromís cristià amb les persones més desfavorides».  

D’altra banda, Grilex destaca la importància de «fer fraternitat entre la 
comunitat cristiana», així com la capacitat que té la música per arribar a molts 
joves «fent-los veure que tenen un do i que tenen molt per aportar». Per al 
raper cristià, «és important transmetre això sense por i amb molt amor» l Fo

to
s:

 M
an

s 
Un

id
es

26

Música i sensibilització  
per lluitar contra la pobresa

la nostra feina a espanya
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Entre les moltes activitats que fan les nostres delegacions, els concerts  
en favor de Mans Unides són, sens dubte, de les que tenen més acceptació  
a les localitats d’arreu d’Espanya. Aquests són només alguns exemples  
recents que han aconseguit un gran èxit de públic i participació.

Mans Unides Barcelona va organitzar 
el 31 de març un concert solidari de The 
Tutsies, grup que va omplir d’energia la 
sala Luz de Gas i va captivar amb les 
seves versions de Queen, Tina Turner i 
Calvin Harris, entre d’altres, més de 600 
persones en una nit màgica per a la   
solidaritat.

La delegació de Getafe va celebrar un 
concert gòspel a la parròquia de Santa 
Teresa de Jesús de Leganés. L’actuació 
va anar a càrrec del cor Song for my 
Father, una agrupació que ja havia 
col·laborat en altres ocasions amb la 
nostra organització.

A l’abril va tenir lloc a l’església de Santa 
Teresa y San José de Madrid el concert 
de Rèquiem de Mozart, a benefici de 
Mans Unides. Organitzat per la delega-
ció de Madrid, va interpretar-lo el cor 
de San Jerónimo el Real, acompanyat 
de l’orquestra de cambra Ensemble 
Quadrivium.
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L’equip de Mans Unides Mallorca ha lliurat a diver-
sos col·legis de l’illa un material educatiu que porta 
per títol Cómo ser superhéroes de verdad. L’activitat 
ha estat recolzada per l’Ajuntament de Palma i té la 
finalitat que nens i nenes siguin conscients dels seus 
importants «poders» –com els de col·laborar, res-
pectar, ajudar, escoltar i treballar en equip–, els 
quals aborden a través de tres valors: la solidaritat, 
la generositat i el respecte als altres i al planeta l

Com a reconeixement al treball que du a terme Mans Unides en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, la delegació de 
Mondoñedo-Ferrol va rebre el «Premi Solidari de la ciutat de Ferrol 
2021», atorgat per l’Ajuntament de la ciutat. El premi, que té una 
dotació econòmica de 4.000 €, va ser recollit per la delegada de 
Mondoñedo-Ferrol, María Ángeles Losada (al centre de la imatge), 
de mans de l’alcalde de Ferrol, Ángel Mato, i Eva Martínez, regidora 
de Benestar Social i Patrimoni l

L’alcalde d’Antequera, Manolo Barón, el president  
del C.D. UMA Antequera Fútbol Sala, Eloy Cano, i la 
delegada de Màlaga, Ana Torralba, han signat un 
conveni de col·laboració per promocionar Mans Unides 
a través de la presència del logotip a les samarretes 
d’entrenament del primer equip. Manolo Barón ha 
manifestat el seu orgull pel fet que l’Ajuntament  
d’Antequera serveixi de «llaç d’unió entre l’esport, la 
solidaritat i la caritat» l

La delegació d’Almeria de Mans Unides, presidida 
per José Juan Moreno, ha arribat a un acord amb la 
Unión Deportiva de Almería per emetre, en els nous 
videomarcadors de l’estadi dels Jocs Mediterranis, els 
vídeos de la Campanya de Mans Unides per a 2022. 
Aquestes peces es mostraran tres vegades en cada 
jornada, tant en els moments previs del partit com en 
els descansos, davant els prop de 15.000 espectadors 
que acudeixen habitualment a l’estadi. Així mateix, la 
col·laboració inclou la cessió d’altres espais de l’estadi 
per fer exposicions de Mans Unides l 
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El Universidad de Málaga Antequera 
portarà a Mans Unides a la samarreta

Buscant els 
superherois del demá

Premi a la solidaritat

Sensibilització als camps de futbol



La delegació de Tortosa, presidida per Cristina Contreras, 
va celebrar una jornada solidària de pàdel al complex 
esportiu WIN Tortosa. L’esdeveniment, fet gràcies a la 
col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa, va tenir un total 
de 40 parelles participants i l’assistència d’un nodrit públic 
que es va unir en aquesta cita esportiva i solidària en 
favor dels nostres germans del Sud l

Mans Unides Burgos va inaugurar una nova edició del 
seu tradicional mercat solidari, ubicat al claustre del 
monestir de San Juan de Burgos. Després dels obstacles 
que va representar la pandèmia el 2020 i 2021, l’equip 
de la delegació va tornar aquest any «amb renovades 
ganes i energia», en paraules de la seva delegada,  
Cristina Romano. En aquesta ocasió, a més del mercat, 
van aprofitar el magnífic espai del monestir per instal·lar 
l’exposició de la Campanya «Planta-li cara a la fam» i 
un photocall per la pau per mostrar l’oposició a la 
guerra a Ucraïna l

Per segon any consecutiu, la delegació de Segòvia va 
engegar una iniciativa per, a través de les ones de 
Radio Segovia i COPE Segovia, fer arribar contes a 
tots els segovians. El tema escollit per a aquesta edició 
va ser el d’«els oblidats», en referència al lema de la 
Campanya de Mans Unides «La nostra indiferència els 
condemna a l’oblit» l

Les persones voluntàries de les parròquies de San Bartolomé i 
de Santa Cruz de Petrer, pertanyents a la delegació d’Alacant, 
van repartir més de 650 plantes per celebrar Sant Valentí. A 
canvi d’un donatiu, tot el veïnat de Petrer va il·luminar i va guarnir 
aquest dia assenyalat alhora que, amb la seva contribució,   
donaven suport a les comunitats més empobrides l 
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Contes per moure consciències

Campionat de pàdel solidari

Mercat solidari

Flors per a la igualtat
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«Jo sempre vaig ser a la parròquia amb l’Acció Catòlica i també com a catequista. 
Quan tenia 30 anys, va arribar la propaganda de Mans Unides i el rector, que era un 
sacerdot molt dedicat als més pobres, em va cridar per col·laborar amb la Campanya. 
Ens vam aplegar un grup de joves que teníem inquietud pels pobles desfavorits fora 
d’Espanya. Vam repartir per les cases els fullets i en vam treure dos mil pessetes, i l’any 
següent, sis mil. I així seguim fins ara…  

Poder conèixer els projectes va ser molt encoratjador. Intentàvem mantenir contacte 
amb les iniciatives a què donàvem suport. Recordo una carta d’agraïment que ens va 
fer arribar una missionera. Estava escrita per una dona que, després de recórrer 50 
km amb bicicleta, havia donat a llum en un petit hospital finançat per nosaltres. Deia 
que estimava molt Mans Unides. I, com aquesta, rebíem moltes cartes, fins i tot amb 
fotos.  

Ens reuníem en cases particulars i organitzàvem actes de divulgació a la parròquia 
i a l’arxiprestat. A més de la col·lecta, a les nostres reunions sorgien altres idees, com 
les guardioles familiars, la venda de flors al mercat, la difusió amb cartells, etc. Les 
trobades que hi havia en l’àmbit diocesà i a escala nacional van ser sempre molt       
reconfortants, amb bona acollida i millor ambient. Vam conèixer una germana missio-
nera a Bolívia i en dues ocasions vam anar a les oficines de Madrid a sol·licitar suport 
per a la seva missió. Tot just arribar ens van rebre de tal manera que semblava que 
havíem de donar en lloc de demanar. A mi em va deixar sorpresa aquella acollida i 
afecte.  

El que més m’impressiona de Mans Unides és l’afecte i sinceritat amb què es treballa; 
la unió de totes les persones que col·laboren per aconseguir un mateix objectiu» l

Fa 30 anys va aparèixer a la meva vida, a la meva feina i a 
la meva ciutat de Torrelavega Mans Unides. Va aparèixer de la 
mà de la delegada en aquell moment, una gran dona i enamo-
rada de l’organització: Manuela Cobo Ruiz.  

Descobrir Mans Unides a través d’ella va ser un fet especial, tot 
un tresor que calia compartir: els projectes de desenvolupament, 
els materials educatius, els mercats, els tornejos solidaris, el festival 
de Clipmetratges… Una manera meravellosa d’educar els nois 
i noies que arribaven a l’institut, apropant-los a l’altra realitat 
que viuen milions de persones, germans nostres als països més 
empobrits.  

Com a voluntària, dono gràcies a Déu per aquesta nova 
etapa que he iniciat de delegada, i també a totes les persones 
de la delegació que, com una gran família, han format un equip 
de treball excel·lent del qual aprenc cada dia. Agraeixo a tothom 
la seva confiança i, d’una manera especial, a la Puri, l’anterior 
delegada, per la seva generositat i suport incondicional. Demano 
al Senyor força i il·lusió per comunicar i ser testimoni de la missió 
de Mans Unides l

Text de BLANCA ELENA RENERODEL VAL.  
Delegada de Mans Unides Santander.

Text de ISABEL REVUELTA.  
Voluntària de Mans Unides Oviedo.
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Un tresor per compartir

63 anys lluitant  
contra la fam

L’asturiana Isabel Revuelta  
col·labora amb la delegació  
d’Oviedo des que tenia 30 anys. 
Avui, amb 93, continua pensant 
en la necessitat de treballar per 
les persones més desfavorides.
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En col·laboració amb Challenge Internacional de la diòcesi de La Rioja, al principi d’any vam convocar un pelegrinatge virtual 
amb el títol «Manos Unidas Challenge». Amb un recorregut distribuït en 12 etapes, el pelegrinatge va permetre als participants 
conèixer diversos projectes als països on treballem i gaudir amb enigmes i endevinalles; tot això amb l’objectiu d’apropar-nos 
a la realitat dels nostres germans del Sud i de recórrer, junts, el camí de la fraternitat.   
L’experiència es va oferir com un camí espiritual on, creients 
i no creients, poguessin sentir pròpies les ferides dels empobrits 
i es comprometessin a treballar pel bé comú i construir una 
societat més justa i solidària.   
Compartim aquí els testimonis de dos pelegrins que hi van 
participar:   

«Molt interessants totes les etapes… Fa pensar molt en 
com ens hem refugiat, no sé si per comoditat o per desco-
neixement, en el nostre propi ego, oblidant les penalitats 
de la resta de món. Sempre és bo saber que el nostre granet 
de sorra ajuda».   
«Impressionada davant de tanta fortalesa de vida i tanta 
alegria als rostres. Espero aprendre de cadascuna de les 
etapes i saber agrair cada dia, cada minut, cada jornada, 
cada persona que arriba a la meva vida. Gràcies!» l

Els contes ajuden els més petits a enri-
quir el seu vocabulari, a desenvolupar la 
capacitat de reflexió, la imaginació i 
creativitat, i contribueixen al seu creixe-
ment personal a través de l’experiència 
d’un món de diversió.   
Amb la col·lecció «Cuento Valores» 
volem animar els més petits a aprendre 
valors a partir d’històries. Està pensada 
per a l’àmbit familiar i destinada a nens 
i nenes entre 3 i 5 anys (Infantil). Són cinc 
títols; cadascun dedicat a un valor: El 
Respeto, La Generosidad, La Igualdad, 
La Responsabilidad i La Solidaridad.

la nostra feina a espanya

Un pelegrinatge molt especial

Històries i contes de Mans Unides

El tesoro del Titicaca 
és un conte  
que aborda la 
responsabilitat 
ambiental i les 
conseqüències  
del nostre estil  
de vida sobre  
el medi ambient.  
La història té  
lloc a Bolívia.

Esta historia es  
la pera s’ocupa  
del tema del  
malbaratament 
d’aliments i  
incorpora  
imants de  
nevera perquè  
es recordin els 
seus ensenya-
ments a la llar.

Empieza por la A 
ofereix cinc  
històries que,  
inspirades en  
projectes  
recolzats per 
Mans Unides, 
estan ambientades 
en països d’Àfrica, 
Amèrica i Àsia.

Mans Unides disposa també d’una altra línia de contes dirigida 
a nens i nenes a partir de 6 anys i, igualment, està pensada per 
gaudir-ne en família. En aquest cas, cadascun dels llibres tracta 
un tema diferent:
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Disponibles també  
en catalá.
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«Malgrat la tristesa i les pèrdues d’aquests últims anys, la 
nostra solidaritat continua sent tremenda i continuem demos-
trant que ens importen els altres, fins al punt que molta gent 
ha volgut ajudar més enllà de la seva vida…».  

Són paraules d’Alberto Mora, responsable d’Herències i 
Llegats a Mans Unides. Per a Mora, «fer testament solidari és 
un gest senzill, econòmic i reversible que canvia la vida dels 
que més ho necessiten»; una opció que encara és força      
desconeguda a Espanya, però que cada cop és més freqüent 
entre els socis i col·laboradors de la nostra ONG, que decideixen 
deixar un llegat o testament solidari per continuar donant suport 
a les poblacions més empobrides.  

Aquest va ser el cas d’una professora de Barbastre, la  
Matilde, que va fer un llegat solidari que està fent possible un 
projecte d’inserció socioeducativa per a nenes del carrer a 
Varanasi (Índia).  

A la vora de les vies del tren d’aquesta ciutat, malviuen i 
treballen milers de nens i nenes orfes, abandonats o que han 
escapat de la seva llar per diferents situacions. La majoria   
demanen almoina i àpat, cometen petits furts o treballen     
netejant sabates, venent aigua o sabons. Alguns, a més, són 
prostituïts per adults sense escrúpols.  

A més de l’exclusió social i escolar –un fet que els acosta a 
l’analfabetisme–, són víctimes de malalties que dificulten les 
seves oportunitats presents i futures de gaudir d’una vida 
digna. Les nenes, d’altra banda, com que es tracta d’una     
població en situació de més vulnerabilitat, han patit ja en la 
seva curta vida situacions molt extremes. 

 
Gràcies a la generositat de la Matilde, podem continuar 

atenent i recolzant aquestes nenes, rescatant-les del carrer, 
allotjant-les en un centre d’acollida i integrant-les en el sistema 
d’educació formal.  

Com la Matilde, són moltes les persones que volen formar 
part d’un futur esperançador i que creuen que, tard o d’hora, 
aconseguirem posar fi a la fam i la pobresa. Sabem que és 
possible posar fi a les injustícies i estem convençuts que cal 
el compromís de tothom. Potser no sigui avui ni demà, però a 
les nostres mans està aconseguir-ho.  

Si vols saber més sobre aquesta forma de col·laboració, 
t’animem a visitar la nostra web, on t’expliquem què pots fer 
perquè els propòsits de tota la teva vida perdurin en el temps. 
I si encara tens dubtes, consulta’ns. Estarem encantats      
d’explicar-te com un llegat o testament solidari pot canviar la 
vida de moltes persones l

Varanasi i Barbastre, 
destins units pel  
testament solidari

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

Text d’ELENA SEÑOR.  
Departament de Comunicació.
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Les donacions en espècie, per exemple, són aquelles en 
què, en lloc de contribuir amb diners, l’entitat donant fa la seva 
aportació en béns. També hi ha les donacions pro bo, a través 
del treball que un professional realitza de manera gratuïta. La 
llista de possibilitats és extensa i continua per la cessió        
d’espais, la donació del percentatge de venda d’un producte, 
l’ajuda a la difusió, el crowdfunding entre empleats i un llarg 
etcètera.  

Proporcionar les eines necessàries per dur a terme el      
treball de les organitzacions pot ser tan essencial i valuós com 
l’entrega d’efectiu. Aquest tipus de contribucions permet a 
Mans Unides ser una de les ONG espanyoles amb menor   
despesa en estructura, la qual cosa es tradueix en més ajudes 
per als nostres socis locals i els projectes solidaris que duem a 
terme. 

 
Ajudes eficaces i oportunes  

Un exemple d’aquest tipus de col·laboració són els equips 
ofimàtics que, durant els últims tres anys, ens ha donat          
Accenture. Es tracta de 370 equips informàtics, tant de taula 
com portàtils, que van resultar molt necessaris en un context 
marcat per la pandèmia i el teletreball. «Els equips van arribar 
en el millor moment –segons José Ignacio Sequi, coordinador 
del departament d’Informàtica de Mans Unides– i ens va   
permetre renovar gran part dels terminals».  

Aquesta donació va permetre a les persones voluntàries i 
contractades de Mans Unides treballar des de casa durant   
els mesos més durs de la pandèmia i fer el seguiment dels 
projectes de desenvolupament i emergència que impulsem a 
Àfrica, Amèrica i Àsia. Per a Ana Millán, directora de Negoci 
Responsable d’Accenture a Espanya, Portugal i Israel i de la 
Fundació Accenture a Espanya, aquesta iniciativa forma part 
del compromís de l’entitat per «impulsar l’economia circular i 
aconseguir la zero generació de residus, mentre treballem 
perquè ningú no es quedi enrere en la nova era digital». 
Aquests esforços es concreten en la donació d’equips informàtics 
a les ONG que més ho necessiten, «fet que ens permet aconseguir 
un doble impacte: social i ambiental», afirma Millán l

la nostra feina a espanya

Donacions no econòmiques: 
diferents i molt valuoses
Les empreses col·laboren amb  
les ONG de ben diverses maneres.  
Les possibilitats són múltiples,  
i les aportacions econòmiques  
són només una de les opcions  
disponibles.
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Targetes solidàries

Més informació a: manosunidas.org/regalos-solidarios-manos-unidas

Suma’t a la lluita contra la fam

És moment de celebrar amb Mans Unides

Sorprèn els teus amics i éssers estimats amb un regal diferent 
i molt especial: una donació en nom seu per posar fi a la fam 
als llocs més desfavorits del planeta. Amb el lliurament          
d’aquesta targeta solidària li explicaràs la valuosa feina que 
es fa amb aquestes aportacions. I és que regalar solidaritat 
sempre és una bona idea.

Aniversari solidari

Celebracions i esdeveniments

Amb el teu compromís canviem vides!

Et casaràs o celebraràs el bateig o comunió dels teus fills? Pots  
oferir als teus convidats un bonic record personalitzat amb què 
ajudaran aquelles persones vulnerables que molts cops cauen en 
l’oblit. Amb la teva col·laboració proporcionarem condicions de 
vida dignes a milers de persones arreu del món.

*I ja estem preparant la XIV Edició…  
Te n’expliquem més a l’octubre!

l Més de 200 centres educatius  
    participants...   
l 936 vídeos d’un minut  
    per canviar el món...  
l Milers d’estudiants campions  
    en solidaritat...

Gràcies a totes les persones que han fet  
possible la XIII Edició del nostre  

Festival de Clipmetratges.

Vols conèixer els vídeos guanyadors?  
Entra a clipmetrajesmanosunidas.org  
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gent compromesa

Són moltes les persones que fan de la solidaritat la seva forma de vida en contribuir,  
cadascuna dins les seves possibilitats, a la feina de Mans Unides.  

Cada gest suma per dur a terme la nostra missió i construir, entre tots,  
un món més just i lliure de fam i desigualtat.

Qui hi ha al darrere de la nostra feina?

Educant en valors 
Cada any, a les aules del col·legi Nuestra 

Señora de la Merced - Chamartín, a Madrid, 
se sent la passió que desperta la Campanya 
de Mans Unides. «El missatge arriba clar 
als nostres nens –ens explica Isabel Pas-
trana, professora del col·legi– i els seus 
cors sempre responen volent ajudar».   

El col·legi ha recuperat el ritme després 
de la pandèmia. «Se’ns exhaureixen els 
materials solidaris i cada any hem de de-
manar-ne més quantitat a Mans Unides, 
perquè als nostres nois tot els sembla poc 
per ajudar. No hi ha dubte que la solidaritat 
es contagia».   

La Isabel descriu l’alegria amb què els 
alumnes s’enduen sempre algun record de 

Avui et presentem Isabel Pastrana, professora de Filosofia al col·legi de La Merced de Madrid, 
 i una de les nostres sòcies més veteranes, Eufemia López, qui, després d’un segle de vida,  
continua sent un exemple de generositat.

T’imagines complir un segle? Arribar 
a aquesta xifra és «més tasca del 
destí que d’una altra cosa», assenyala 
l’Eufemia entre rialles. «Quan arri-
bes a aquesta edat, el que aprecies 
és la qualitat de vida i els valors que 
comparteixes amb els teus éssers 
estimats».   
L’Eufemia sempre ha demostrat una 
gran generositat i curiositat per 
aprendre, un fet que es percep en 
veure-la envoltada de quadres pin-
tats per ella sobre els viatges en què 
va conèixer la difícil realitat que 
viuen moltes persones.   
«Des de fa més de 30 anys que soc 
sòcia de Mans Unides, perquè crec 
que és la nostra responsabilitat 
aportar el nostre granet de sorra», 
explica l’Eufemia. «A més, no oblidem 
que qui ajuda és un privilegiat, per-
què significa que té l’oportunitat de 
fer-ho i, per tant, el deure d’ajudar 
els nostres germans més desfavorits 
per, entre tots, construir el regne de 
Déu».

COL·LABORA  
PER AJUDAR A FER 
QUE NINGÚ NO ES 
QUEDI ENRERE

«Nosaltres hem de ser 
 el canvi que volem 
 veure al món»  Gandhi

Text de CARLA VILA. Departament de Màrqueting i Empreses.

l’ONG: «Portar alguna cosa de Mans 
Unides és per a ells un orgull, perquè 
saben bé el que hi ha al darrere d’aquest 
esforç: vacunes, salut, educació, desen-
volupament… coses que ells desitgen 
per als països més pobres. Cada any 
plou solidaritat al centre i ens sorprèn 
veure tanta generositat per part dels 
nostres alumnes», relata la Isabel.
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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 
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Doctor Chill, 17 - Casa de la Iglesia. Tel. 928 371 307 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11, 2n. Tel. 973 269 104 
24003 LLEÓ 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408 
26004 LOGRONYO 
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567 
28008 MADRID 
Martín de los Heros, 21-2º. Tfno. 915 221 783 
29015 MÀLAGA 
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783 
07701 MAÓ (Menorca) 
Carreró des Mirador de ses Monges, 1 
Tel. 971 369 936 
30001 MÚRCIA 
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda.  
Tel. 968 214 029 
22002 OSCA 
Pza. de la Catedral, 3-1º. Tel. 974 226 556 
32005 OURENSE 
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782 
33003 OVIEDO 
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161 
34001 PALÈNCIA 
Gil de Fuentes, 12-2º izda. Tel. 979 752 121 
07001 PALMA DE MALLORCA (Balears) 
Seminari, 4. Tel. 971 718 911 
31006 PAMPLONA 
Avda. Baja Navarra, 64-1º. Tel. 948 210 318 
10600 PLASÈNCIA (Cáceres) 
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707 
36003 PONTEVEDRA 
Peregrina, 50 entreplanta. Tel. 986 850 812 
37002 SALAMANCA 
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA. Tel. 923 261 547 

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

DELEGACIONS DE MANS UNIDES (adreces)

Fent-te soci o  
amb un donatiu puntual

Truca gratis al  

900 811 888  

o entra a  

tpv.manosunidas.org

DONA
Incloent Mans Unides  
en el teu testament

LLEGA

Informa’t del nostre  

programa d’herències i llegats  

trucant al 91 308 20 20  

o escrivint a  

herencias@manosunidas.org

Fent-te  
voluntari

UNEIX-TE

Truca al  

91 308 20 20  

o escriu a  

voluntariado@manosunidas.org

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



900 811 888 - www.mansunides.org

Codi 
33439

l Accedeix a l’app bancària Bizum  
l Selecciona l’opció «DONAR» o  

«Enviar a ONG»  
l Busca en el llistat Manos Unidas  
o introdueix el codi 33439  

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

Ara pots donar amb BIZUM  
de manera ràpida i senzilla

SER SOLIDARI  
i compartir solidaritat   

mai no ha estat tan fàcil 


