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Ens apropem a la dura realitat de 
les persones migrants a Amèrica 

Llatina. Mans Unides acompanya 
moltes d’elles en el seu dur camí 

cap a una vida digna, lluny  
de la pobresa i la violència  

dels seus llocs d’origen. 

Som testimonis de la xerrada entre 
dues presidentes de Mans Unides  

–Clara Pardo, que va acabar el seu 
mandat al maig, i la seva successora, 

Cecilia Pilar–; una ocasió per  
conèixer-les una mica més i  

pensar en el futur de l’organització. 

En aquestes pàgines ressenyem 
algunes de les més recents  

iniciatives d’educació per al  
desenvolupament posades en 

marxa per Mans Unides juntament 
amb socis locals, persones  

voluntàries i entitats col·laboradores. 

PORTADA:  
Bangladesh. Icíar de la Peña

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

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

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

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

CO2

8.825 kg  
de residus

17.712 km d’un viatge en  
un cotxe europeu estàndard

1.775 kg de CO2 de gasos 
amb efecte d’hivernacle

280.718 
litres d’aigua

14.673 kg  
de fusta

25.772 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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Benvolguts amics, 
 
No podria trobar un espai millor que la revista de Mans Unides per saludar-vos i presentar-me. 
El mes de maig passat vaig assumir amb entusiasme i grans dosis de responsabilitat la tasca de 
continuar –com a presidenta número catorze de Mans Unides– amb la missió que van  
emprendre fa més de 63 anys les Dones de l’Acció Catòlica d’Espanya: posar fi a la fam al món.  
 
«Nosaltres, dones d’arreu del món, cridades per la natura a donar la vida, protegir-la i  
alimentar-la, no podem acceptar per més temps que les fronteres de la fam s’inscriguin  
en el nostre globus amb traços de mort», resava el Manifest fet públic el 1955 per la Unió  
Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques (UMOFC). Un manifest que, encara avui,  
inspira el nostre treball i ens empeny a fer realitat el somni de posar fi a la que podria ser  
la xacra més vergonyant que afecta la humanitat.  
 
Com m’hauria agradat començar la meva relació 
amb tots vosaltres amb una bona notícia! Però no 
ha pogut ser. Fa només unes setmanes, Nacions 
Unides, en el seu informe anual «L’estat de  
la seguretat alimentària i la nutrició al món»,  
ens donava una notícia que, no per esperada,  
ha resultat ser menys dolorosa:  la fam al món  
va tornar a augmentar el 2021 i, malauradament, 
s’allunya en l’horitzó la possibilitat de posar fi a 
aquesta injusta realitat l’any 2030.  
 
Avui dia, quan escric aquestes ratlles de presentació, hi ha 828 milions de persones  
condemnades a un futur incert; 828 milions de persones que pateixen fam en un món  
d’abundància. Una xifra escandalosa que ens produeix vergonya i estupor. El canvi climàtic,  
els conflictes i la COVID-19 són factors determinants d’aquest augment, però hi ha altres raons 
prèvies contra les quals cal lluitar. Així ens ho ha demanat el Papa moltes vegades: «La lluita 
contra la fam exigeix superar la freda lògica del mercat, centrada àvidament en el mer  
benefici econòmic i en la reducció dels aliments a una mercaderia més, i afermar la lògica  
de la solidaritat».  
 
A Mans Unides treballem perquè aquesta solidaritat a la qual al·ludeix Francesc es materialitzi 
en programes i projectes de desenvolupament. En aquesta revista t’expliquem com la nostra 
tasca arriba a tots els racons d’Espanya i més enllà de les nostres fronteres. I contribueix a  
canviar la vida de persones afectades per la fam i la pobresa en un món desigual. I us apropem 
a països tan diferents com l’Equador, les Filipines i el Senegal on, gràcies a la Cooperació  
Espanyola i a l’esforç dels nostres socis locals, ens entestem a aconseguir que la fam sigui  
un fet del passat.  
 
Et convido, des d’aquí, que ens continuïs acompanyant en la nostra tasca. La fam de  
828 milions de persones ens desafia. I enfront d’això no hi ha lloc per a la indiferència. 
 

Cecilia Pilar Gracia 
Presidenta de Mans Unides

Hi ha 828 milions de persones  
condemnades a un futur incert; 
828 milions de persones  
que pateixen fam en un món  
d’abundància.

salutació de la presidenta
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Les dones són  
desenvolupament i canvi
A la regió de Ziguinchor, Mans Unides treballa des del 
2008 al departament de Bignona juntament amb  
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional  
per al Desenvolupament (AECID) i el soci local CPAS,  
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida  
de les dones i les seves famílies.

El Senegal



Seguretat alimentària, accés a mitjans de vida, governança democràtica, medi    
ambient, equitat… Són paraules molt complexes i altisonants, però que alberguen en si 
mateixes un significat i un propòsit. Totes aquestes paraules s’uneixen en el Conveni del 
Senegal per aconseguir que les dones tinguin independència financera, enforteixin les 
seves capacitats, augmentin la seva autoestima i siguin escoltades i tingudes en compte 
en les seves comunitats i, de pas, garanteixin a les seves famílies una nutrició adequada 
i de qualitat.  

Si parles amb les dones de la zona, t’explicaran que per a elles és molt important la 
seva formació. Però també et diran que no n’hi ha prou amb formar-se en la preparació 
i conservació d’aliments, sinó que tenen, a més, interessos en una altra mena de cursos amb 
els quals se senten completes en l’àmbit personal. Per això el Conveni AECID ofereix una 
formació integral. D’una banda, es capacita en nutrició i en bones pràctiques alimen-
tàries per garantir que els productes de l’horta es consumeixin de manera adequada. 
I, d’altra banda, es fan tallers a les dones en habilitats de lideratge, gestió d’emprene-
dories econòmiques, drets, governança democràtica i equitat, entre altres temes.  

 
Autoestima i agroecologia per recuperar les seves vides  

Tanmateix, si haguéssim de triar el taller que funciona com a pilar en què s’assenta 
l’autoestima de les dones, aquest seria, sens dubte, l’alfabetització en el seu idioma: el 
diola. Una vegada que les dones guanyen en autoestima, el procés de formació iniciat 
guanya solidesa, perquè comencen a veure’s capaces de parlar en públic, i no sols davant 
d’altres dones, sinó, també, davant homes a les seves comunitats i amb les autoritats 
locals. Així, són capaces de defensar els seus drets i els de les seves organitzacions, fins 
i tot en temes tan específics com la protecció dels recursos naturals i els seus boscos.  

El Conveni aposta, així mateix, per una transició cap a una agroecologia justa, fet 
que implica un procés llarg que requereix de molt d’acompanyament, formació i sensi-
bilització a les dones. Mans Unides fomenta aquest model de producció en el camp, al 
costat de les dones, i també en la fase posterior de venda als mercats, incidint en el fet 
que són productes orgànics i de més qualitat.  

La posada en marxa de pràctiques agroecològiques als horts no sols afavoreix, per 
exemple, la recuperació dels sòls, sinó que la quantitat d’aliments obtinguts està sent 
més gran en comparació amb la producció a través de mètodes convencio nals. Aquest 
augment reverteix en l’economia de les dones i les seves famílies, ja que venen prop del 
80 % de la producció i generen uns ingressos mitjans anuals de 360 euros, un increment 
que en la societat espanyola pot semblar poc, però que per a elles és un augment     
d’ingressos molt important.  

Els bons resultats obtinguts des del 2008 han fet que aquest sigui el tercer Conveni 
que desenvolupem al departament de Bignona. En cadascun d’ells, de quatre anys de 
durada, hem treballat en diferents municipis, la qual cosa ha comportat avenços en el 
desenvolupament de tota la zona. Sens dubte, amb aquests anys de treball compartit 
estem aconseguint que la població millori la seva qualitat de vida. Però, sobretot, que 
les dones siguin les protagonistes i el motor del seu propi desenvolupament i el de les 
seves comunitats l
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Text d’ANA PÉREZ.  
Departament de Cofinançament.

«Amb les formacions he après a tenir confiança, ara prenc la paraula i no tinc por de 
parlar en públic. Avui em comporto com una líder. L’escola en llengua diola és molt 
important perquè la majoria de les dones són analfabetes. Si aprenen diola seran 
capaces de portar la comptabilitat del preu i el pes dels productes, i també podran 
prendre notes del que es parli a les reunions. Tot això és vital per a nosaltres».  
 

Aminata Diatta, presidenta del grup de promoció femenina de Koulobory  
i consellera a escala departamental d’agricultura, ramaderia i pesca. 
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Viatge al cor de la fam

Text de JORGEN HENRIK STEVING i GLORIA CAVERO.  
Departament de Projectes d’Àfrica.

En els primers mesos de 2022 vam començar a seleccionar, 
amb els nostres socis locals, aquelles zones d’Etiòpia on po-
guéssim transitar sense riscos. Sabíem que, per la prolongada 
guerra a la regió septentrional del Tigray, els diferents con-
flictes ètnics violents en altres regions i la situació generada per 
la pandèmia, no ens seria possible accedir a determinades 
zones que pateixen limitació de moviment i que, en el passat, 
haurien estat prioritàries per a Mans Unides.  

Gràcies a tota la informació que rebem de les nostres orga-
nitzacions sòcies, vam programar un viatge de dues setmanes 
amb un itinerari que incloïa la capital –Addis Abeba– i, cap al 
sud, Wolisso, Emdibir i Hosanna per, finalment, tornar via Meki.  

 
Un viatge diferent a tots els anteriors  

En el passat sempre hem estat testimonis de la pobresa de 
bona part de la població, però també dels creixents avenços 
socials i, en general, de la capacitat de la gent per accedir a 
una alimentació bàsica. Gens estrany en un país que, fins al 
2019, presentava el creixement econòmic més gran de tot     
l’Àfrica subsahariana. 

Tanmateix, sabíem que ara la situació era diferent. Als pro-
blemes assenyalats s’hi sumava la intensa sequera en moltes 
regions, entre les quals s’inclouen les que vam visitar. Les ins-
titucions internacionals portaven avisant, des de fa temps, de 
l’increment de la fam a Etiòpia, que ja afecta 20 milions de 
persones d’una població total de 110 milions.  

En els primers dies del nostre viatge vam veure ja l’abast 
de la sequera. No havia plogut durant els últims dos anys i els 
pronòstics no eren optimistes. El camp de les zones rurals per 
les quals vam passar era d’un color groc esfereïdor. Camps secs, 
sense conreus ni pastures per al bestiar que, també, és una 
de les principals víctimes. Al llarg del viatge vam poder veure 
com els animals jeien morts a banda i banda de la carretera.  

 
Imatges terribles d’una tempesta perfecta  

La sequera en si és prou greu com per causar una situació 
de fam, però un altre factor ha agreujat el panorama: la in-
flació galopant fa gairebé impossible per a gran part de la 
població poder alimentar les seves famílies. Els preus s’han 
apujat dràsticament, entorn del 40 % interanual. En 6 mesos, 
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emergències àfrica

Crisi a Etiòpia

Després de més de dos anys sense viatjar a Etiòpia a causa de la pandèmia  
de COVID-19, un equip de Mans Unides va poder fer-ho recentment  
per valorar les necessitats d’una població que està travessant  
un dels moments més difícils de les últimes dècades.



el preu dels ous s’ha incrementat més del doble. A això cal 
afegir l’augment de preus per l’efecte dòmino de la guerra 
d’Ucraïna, com l’escassetat i carestia de la gasolina, la qual 
cosa complica la distribució de l’ajuda internacional.  

Tot el que vam veure ens va impactar molt emocional-
ment... Vam aturar-nos per conèixer un grup de dones que, 
amb el suport del vicariat d’Hosanna, havien sol·licitat la nostra 
contri bució per a un projecte que buscava el seu empoderament 
a través de la fabricació de gerros d’argila. Diverses d’aque-
lles dones es van aixecar i, desesperades, ens van explicar la 
situa ció límit que viuen, sense accés a aliments per a elles i els 
seus nens i sense cap suport del govern. Ens van explicar que 
ja ha vien mort nens per desnutrició i que, sense ajuda urgent, 
en moririen més. Vam constatar que l’ajuda d’emergència 
havia de ser, en aquells moments, una prioritat.  

Després ens vam endinsar encara més en aquella zona 
rural, a més de 30 km de la carretera principal. Ens hi espe-
rava un altre grup de pares i nens en una situació igualment 
deses perada. Vam veure els seus camps de blat de moro      
totalment secs… i la gent bevent l’aigua bruta que recollien 
d’un riu proper.  

 
L’acció internacional és necessària i urgent  

La situació, a més d’una desnutrició generalitzada, provoca 
l’augment de les malalties, l’abandó escolar i el desplaçament 
de desenes de milers de persones a la recerca d’aigua, aliments 
i pastures. S’estima que al voltant de set milions de persones 
al sud d’Etiòpia es desperten amb fam cada dia.  

La trobada amb els dos grups de dones, homes i nens va 
fer que acordéssim amb el nostre soci local la preparació im-
mediata d’un projecte d’emergència destinat a les famílies 
més vulnerables de les dues comunitats. Aquest projecte va 
ser presentat fins i tot abans que tornéssim a Espanya i, en el 
moment de la publicació d’aquesta revista, aquesta iniciativa 

ja estarà funcionant: més de 1.400 famílies –prop de 10.000 
persones– tindran assegurada l’alimentació bàsica durant un 
mes i mig, amb l’esperança de poder alleujar la situació fins 
que arribi la pluja a la zona.  

En els primers dies de setembre, Mans Unides apro vava 
un nou projecte d’emergència, i segur que en vindran més en 
els pròxims mesos. La situació de fam a Etiòpia és la pitjor en 
40 anys i les sequeres són cada vegada més freqüen ts i pro-
longades a causa del canvi climàtic. Les grans organitzacions 
internacionals també han de multiplicar al més aviat possible 
les seves contribucions, per evitar els pronòstics més dramàtics, 
que estimen que la fam a la Banya d’Àfrica podria arribar a 
causar un mort cada minut.  

Les tràgiques situacions descrites són només una part de 
les que vam presenciar. Reflecteixen la gravíssima situació 
que gran part de la població està vivint. Però no podem tancar 
aquest text sense esmentar, com a contrapès, la satisfacció 
d’haver pogut contrastar els èxits aconseguits per molts pro-
jectes i col·laboracions duts a terme per Mans Unides en els 
últims anys.  

Parlem d’iniciatives que estan aconseguint un efecte directe 
molt positiu en petits nuclis que són una refe rència i on ens van 
rebre amb alegria i agraïment: el prestigiós hospital de Gambo, 
aclamat pel seu servei maternoinfantil i la seva atenció a per-
sones malaltes de lepra; les escoles i col·legis que donen una 
esperança a la joventut i a les seves famílies; els projectes en 
suport als refugiats; les clíniques i els equipaments mèdics que 
estan aconseguint prevenir i curar malalties; els pous d’aigua 
neta que orgullosament mantenen els beneficiaris; els pro-
jectes de reg que estan donant una opció de vida a algunes 
zones «privilegiades»; les escoles per a persones discapaci-
tades; els orfenats i cases d’acolliment on els nens troben una 
família. Queda molt per fer, sí, però l’important és fer bé tot el 
que puguem l 
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Oportunitats i equitat  
per a famílies pageses
La bretxa entre el camp i la ciutat, i entre dones i 
homes, creix a l’Equador. La incidència de la pobresa 
és amplíssima i les famílies pageses, productores  
del 70 % dels aliments que es consumeixen al país,  
no tenen garantides condicions de vida dignes  
ni prou ingressos.

amèrica

Equador
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Les famílies que conreen i comercialitzen aliments com a principal mitjà de vida són 
relegades a l’Equador a proveir de matèria primera i mà d’obra barata els mer cats urbans. 
Aquesta situació es dona en una societat patriarcal en la qual les dones assumeixen una 
gran part de les tasques productives i gairebé la totalitat de les responsabili tats domès-
tiques i de cura, que no són valorades ni remunerades.  

La producció pagesa tampoc és apreciada als mercats ni és una prioritat en les polí-
tiques públiques, més inclinades a afavorir interessos econòmics de grans agroindústries 
que a criteris de solidaritat i justícia. Així mateix, la lògica mercantil im perant a les ciutats 
ha expandit un mode de vida caracteritzat per hàbits de consum cada vegada més         
insostenibles.  

En aquest context, què podem fer per garantir condicions de vida digna per a les    
majories socials? Cal posar-nos d’acord per construir un model alternatiu de vida i un 
desenvolupament local sostenible i fonamentat en relacions justes.  

Amb aquest objectiu treballen des de 2019 Fundación Maquita i Mans Unides, amb el 
suport de l’AECID, proposant alternatives innovadores a dones pageses afro descendents 
i montúbies de la costa i indígenes de la serra equatoriana.  

 
Juntes i organitzades per a una vida més justa i sostenible  

Les dones i les seves famílies han millorat les seves finques on conreen aliments 
saluda bles, cuidant i respectant els cicles naturals i reduint l’ús d’agroquímics. Juntes i   
organitzades han impulsat emprenedories per elaborar productes deriva ts dels seus   
conreus, com ara formatges, xocolates o melmelades de fruites.  

Alhora, han millorat la seva posició en la família i en la societat i la seva capacitat per 
exigir drets històricament vulnerats. Juana Benítez, de Calpi, ho té clar: «Les dones fem 
política dins i fora de casa, al camp i a la ciutat; cal ser en els espais de poder que per 
anys ens han exclòs».  

Una estratègia per afavorir la igualtat de gènere són els tallers formatius perquè 
dones i homes coneguin i apliquin els seus drets. Abel Apugllón, un dels parti cipants,        
resumeix així la seva experiència: «Per molt de temps ens van ensenyar a no sentir, a no 
plorar, a ser durs, a creure que tot ho podem posseir i tant era si era a la força. Quin dolor 
tan gran li vam fer a la humanitat. Encara podem sanar aquestes ferides i recordar la 
nostra veritable naturalesa. La masculinitat no és poder; la masculinitat és protecció, 
amor, respecte, solidaritat. Avui comprenem que som iguals en drets».  

Les dones participants s’han format per parlar en públic, compartir coneixements i 
han elaborat, amb institucions públiques locals, polítiques d’igualtat i d’economia solidària 
orientades a la sostenibilitat de la vida rural i la cura del planeta.  

És un camí llarg i ple de dificultats, però aconseguir una societat veritablement justa 
en la qual dones i homes, a les ciutats i al camp, obtinguin iguals be neficis i gaudeixin 
d’iguals drets, bé mereix l’esforç l
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Text d’ESTÍBALIZ TABOAS i MIGUEL CARBALLO.  
Departament de Cofinançament.

Amb el nostre consum responsable podem tenir cura del 
medi ambient i incidir en les condicions de vida de les   
famílies pageses. En fires locals organitzades en diferents 
llocs de l’Equador, les famílies poden intercanviar,        
promocionar i comercialitzar productes agroecològics      
i de comerç just. 
 

Més informació a:  
produceyconsumeresponsable.maquita.com.ec  

i al compte de Twitter de @MaquitaConvenio
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...i pel camí  
   ens trobarem

emergències amèrica

Text de JUAN DE AMUNÁTEGUI.  
Departament de Projectes d’Amèrica.
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La migració de les persones més desfavorides és un feno-
men creixent en el continent americà. Aquest movi ment humà, 
sempre forçat, s’ha vist agreujat per la pandèmia i és provocat 
per multitud de causes; entre aquestes, la desigualtat, la crisi 
dels sistemes democràtics, la violència sociopolítica i armada, 
el canvi climàtic i, en definitiva, la pobresa.  

Davant aquesta realitat, les ONG ens guiem per la meta 
10.7 de l’Agenda 2030, que parla de «facilitar la migració i la 
mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les 
persones mitjançant l’aplicació de polítiques planificades i ben 
gestionades». Mans Unides s’inspira, així mateix, en l’Encíclica 
Fratelli tutti del papa Francesc, en la qual se’ns demana que 
promoguem la fraternitat humana i que conjuminem esforços 
en favor de les persones migrants; tot això sobre la base de 
quatre verbs: «acollir» amb alimentació, hostalatge, salut, roba 
i transport; «protegir» nens i adolescents amb acompanyament 
psicosocial, assistència legal i campanyes de comunicació i 
incidència; «promoure» la capacitació tècnica, la inserció laboral 
i les emprenedories i «integrar», a partir de l’aprenentatge de 
la llengua, la dimensió sociocultural i l’educativa.  

Amb aquesta mirada és amb la qual Mans Unides aborda 
la seva tasca davant els principals fluxos migratoris que hi ha 
avui a Llatinoamèrica: l’haitià, principalment cap a la República 

Dominicana; l’èxode massiu veneçolà; el moviment migra tori 
centreamericà als Estats Units; els desplaçaments interns a 
Colòmbia a causa del conflicte armat; la migració cubana i 
els moviments intercontinentals.  

Les ratlles següents les dedicarem als tres moviments migra-
toris que concentren els màxims esforços de Mans Unides.  

 
El flux haitià cap a la República Dominicana  

Haití és avui un estat fallit, en crisi profunda i amb una in-
seguretat extrema a causa de les bandes armades presents 
en el territori. A més, és un país assotat per desastres naturals 
com l’huracà Matthew el 2016 i els terratrèmols de 2010 i 2021. 
Això i altres factors històrics han fet que Haití sigui un dels pa-
ïsos més pobres del continent, figurant en el lloc 170 dels 194 
països del món en els quals es mesura l’índex de desenvolu-
pament humà.  

Malgrat ser porosa i molt transitada, la frontera amb la veïna 
República Dominicana, d’una longitud de 380 km, re flecteix 
de manera categòrica una visible desigualtat: la renda per 
càpita del costat haitià és cinc vegades menor que del costat 
dominicà. Com a conseqüència, més d’un milió d’haitians 
malviuen a la República Dominicana com a mà d’obra barata 
i semiesclava en el sector agrícola i en la construcció, sent   

Les persones migrants són una de les poblacions més colpejades per la pobresa i  
la violència a Amèrica Llatina. Mans Unides acompanya moltes d’elles en  
el seu dur camí cap a una vida digna lluny dels seus llocs d’origen. 

Migracions a  
Amèrica Llatina



objecte de la xenofòbia i vivint sempre sota l’amenaça de  
l’expulsió del país. Mans Unides està molt present en aquesta 
frontera a través de sis projectes que, en els últims tres anys, 
han fet costat directament a 2.630 persones amb una inversió 
de 446.000 €.  

 
L’èxode massiu veneçolà  

Veneçuela fa diversos anys que pateix una crisi sistèmica: 
polarització política, problemes econòmics, mancances en  
l’alimentació i en l’atenció mèdica i, en definitiva, una situació 
molt dura que empeny la població a més vulnerabilitat.  

Això ha provocat un impressionant fenomen migrato ri,   
especialment des del 2016, amb la sortida de més de sis milions 
de persones (el 15 % de la població) cap al Perú, els Estats 
Units, el Brasil, Colòmbia, Espanya, etc. Aquestes persones 
troben dificultats per regularitzar la seva situació als països 
d’acolliment, fet que provoca que siguin víctimes d’abusos i 
enfrontin grans obstacles per a accedir als serveis més bàsics.  

Davant aquest èxode –difícil d’assimilar per a l’imaginari 
col·lectiu, ja que Veneçuela ha passat de ser un país de des-
tinació a ser punt d’origen de l’emigració–, Mans Unides ha 
intervingut amb força en l’últim trienni a través de 19 projectes. 
Es tracta d’iniciatives executades en països d’aco llida com ara 
el Brasil, el Perú, Colòmbia i l’Equador, amb una inversió de 
923.000 € per fer costat a 18.603 persones, incloent col·lectius 
amb problemàtiques especials, com és el cas de les minories 
ètniques amazòniques.  

 
Migrants centreamericans en trànsit cap als Estats Units  

El flux constant de migrants centreamericans cap al nord té 
com a destinació principal els Estats Units i, en menor mesura, 
el Canadà, Mèxic i Costa Rica. Procedents majoritàriament 
d’Hondures, Guatemala, Nicaragua i El Salvador, les persones 
migrants surten dels seus països intentant millorar les seves 
condicions de vida i deixar enrere la violència existent en els 
seus llocs d’origen, així com la corrupció, la pobresa, la ines-
tabilitat sociopolítica, el canvi climàtic i l’extracti visme que 
amenaça determinats territoris.  

Als homes joves que conformaven el gruix de les migracions 
inicials, s’hi han anat sumant dones, avis i nens i, des del 2018, 
constitueixen caravanes de caminants que creuen «amb allò 
posat» països i fronteres per acabar encallats a Mèxic fins que 
puguin intentar creuar als Estats Units.  

En el seu caminar estan exposats al poder de les màfies, 
amb un alt risc de convertir-se en víctimes del tràfic amb        
finalitats d’explotació sexual, el treball en esclavitud, l’extracció 
d’òrgans, etc. Per això, i tot i que la nostra actuació amb aquests 
col·lectius és més recent, Mans Unides ha posat en mar xa quatre 
projectes a Mèxic per import de 122.000 € per acompanyar 
gairebé 3.000 persones i oferir, entre altres serveis, un recer 
temporal segur en set cases d’acolliment per a migrants l 
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Construint escenaris per  
a la pau i la cohesió social

àsia

Mans Unides treballa des del 2007 amb el seu soci local,  
ZABIDA, i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament (AECID), per enfortir  
la seguretat humana de les poblacions  
més vulnerables de l’illa de Mindanao.

12

Filipines



Els conflictes violents que han tingut lloc a Zamboanga i Basilan en els últims cin-
quanta anys han afectat molt negativament la societat filipina i han provocat pèrdues 
de vides humanes, econòmiques i socials i la impossibilitat d’accedir a re cursos bàsics, 
especialment per part dels grups més vulnerables. A això se sumen els desastres    
climàtics i les dificultats derivades de la pandèmia de COVID-19.  

Davant aquesta situació, la nostra intervenció posa en el centre indígenes, dones, 
nenes i nens, joves, famílies en assentaments irregulars, pagesos, persones amb dis-
capacitat i treballadors del sector informal, amb l’objectiu que aquests grups de població 
millorin les seves condicions de vida en un entorn social cohesionat i pacífic.  

Per a això posem en marxa diferents estratègies per millorar la convivència i l’accés 
a drets. Es duen a terme capacitacions en cultura de pau i gestió de con flictes sense 
recórrer a l’ús de la violència, tant en les comunitats com en els centres educatius. 
Anualment participem en la celebració de la Setmana de la Pau, posant èmfasi en 
la importància de viure en pau i apostar per la no-violència. En les comunitats on 
conviu població cristiana i musulmana, impulsem l’organització de grups mixtos i  
activitats de diàleg interreligiós, com la celebració de la ruptura del ramadà o el 
nadal solidari.  

 
L’habitatge: centre de vida social, emocional i econòmica  

Creiem que l’habitatge és la base de l’estabilitat i seguretat de les persones; un 
espai on viure en pau i amb dignitat. En aquest sentit, una de les activitats més          
rellevants és la construcció d’una comunitat d’habitatge social per a 70 famílies que 
provenen d’assentaments informals. Amb aquesta comunitat, la cinquena que duem 
a terme amb el suport de l’AECID, 765 famílies gaudeixen ja d’un habitatge en un 
entorn pa cífic i saludable on desenvolupar plenament les seves relacions familiars, 
veïnals i comunitàries.  

Aquesta línia de treball cobreix la part material (habitatge amb subministrament 
elèctric i aigua), social (creació d’una associació comunitària i capacitació dels seus 
membres) i econòmica (accés a programes públics o privats de generació d’ingressos).  

«Kaayuhan» és el nom de l’associació comunitària i veïnal que hem con tribuït a 
crear. Els seus membres participen en la construcció de les seves cases, amb hores 
de treball i pagaments periòdics per dotar un fons que es reinvertirà en la millora i 
manteniment de la comunitat. En el nostre últim viatge, la presidenta de l’associació, 
Jelly Pialla, ens va ensenyar amb orgull l’hort que han creat en el terreny de la comunitat, 
abans fins i tot de començar la construcció d’habitatges. «Després dels tallers sobre 
horts urbans ecològics, ara conreem tomàquets, col xinesa, mostassa i rave, i el que 
venem ens servirà per pagar la construcció del centre comunitari», ens va explicar 
la Jelly.  

  Tots aquests són alguns dels elements que fan que la població valori, a més de 
l’habitatge en si, altres aspectes com la recuperació de la dignitat i l’autoestima, 
l’empoderament i la capacitat organitzativa, la convivència i la resolució de  
conflictes l
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Text de JESSICA DEL OLMO.  
Departament de Cofinançament.

13

Violència de gènere: contribuir a la fi de totes les violències  
Donem suport a la tasca de les dones, moltes d’elles voluntàries, encarregades 
dels despatxos d’atenció a víctimes de violència de gènere a les seves comunitats. 
Aquestes dones ens parlen de casos de violència domèstica, assetjament sexual, 
violació…; fets que constitueixen greus violacions dels drets humans i un obstacle 
clau per aconseguir la igualtat entre dones i homes.
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Viatgem fins al petit poble de Mylaram, situat al districte 
de Nalgonda, en plena zona central del país, on es desenvo-
lupa un dels projectes secundats per Mans Unides.  

Malgrat que la població de la regió viu de l’agricultura, 
manquen d’infraestructures estables per a la recol·lecció i pota-
bilització de l’aigua. Per aquesta raó, amb Bala Vikasa, el nostre 
soci local, duem a terme un projecte d’agricultura ecològica 
en 16 llogarets de Telangana.  

L’objectiu d’aquesta iniciativa era que les famílies pageses 
poguessin deixar de costat el constant ús de fertilitzants artificials 
i pesticides, que fa anys que empobreixen els conreus i causen 
problemes de salut a molts dels veïns de Mylaram.  

Així ho confirma Chilveru Suramma, una de les participants 
en el projecte: «Hem estat practicant l’agricultura quí mica durant 
els últims 25 anys, utilitzant fertilitzants i pesticides que han 
danyat els conreus i emmalaltit la nostra gent».  

Afortunadament, el projecte de Bala Vikasa i Mans Unides ha 
representat un canvi molt important per a Chilveru i molts dels 
seus veïns: «Bala Vikasa ens ha ensenyat tècniques d’agricultura 
ecològica en diverses reunions celebrades al nostre poble. 
Nosaltres fabriquem ara els nostres propis fertilitzants, seguint 
els procediments que hem après. Hem augmentat molt la 

qualitat de la terra, estem sans i fins i tot hem millorat el sabor 
dels aliments». A més, un altre canvi percebut per Chilveru i 
els seus veïns té a veure amb la rendibilitat, ja que amb menys 
recursos invertits estan obtenint millors resultats.  

Ara com ara, continuen treballant perquè aquestes millores 
beneficiïn un nombre de persones més gran. De fet, Chilveru 
ens explica que cada vegada són més els pobles propers que 
volen replicar el model: «Unes altres comunitats s’han intere ssat 
en l’agricultura ecològica després de veure el rendiment dels 
nostres conreus. Els agricultors dels pobles veïns senten parlar 
de les nostres reunions i de les tècniques que aprenem als tallers, 
i volen aconseguir els nostres mateixos resultats».  

Quan van finalitzar les sessions de formació, Mans Unides 
i Bala Vikasa van expedir un certificat dels mètodes de conreu 
utilitzats, la qual cosa serveix com a garantia de qualitat dels 
productes conreats a Mylaram. «Aquest certificat ens permetrà 
vendre els nostres productes a un preu més alt, fet que millorarà 
els nostres beneficis i la nostra qualitat de vida», assegura una 
exultant Chilveru l

Un nou horitzó gràcies  
a l’agricultura ecològica
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canviant vides
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La vida no és gens fàcil a Telangana, un dels estats més àrids i pobres  
de l’Índia. Vam poder conèixer-la Chilveru Suramma, una agricultora que, 
amb el seu marit, fa 25 anys que conrea les seves terres.

Texto d’HUGO PÉREZ.  
Departament de Comunicació. 

 Aquí tens la història en vídeo: bit.ly/BalaVikasa 

JUNTS

canv iem vides



219INFORME  
A FONS

Davant les presents i futures crisis alimentàries, des de  
Mans Unides volem contribuir a un sistema alimentari  
sostenible, just i destinat a cobrir les necessitats de les persones.

Fam, mercat agrícola i  
alternatives al nacionalisme  
alimentari
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«Un poble es juga el seu futur en la capacitat que tingui 
per assumir la fam i la set dels seus germans. En aquesta ca-
pacitat de socórrer el famolenc i l’assedegat podem mesurar 
el pols de la nostra humanitat. Per això, desitjo que la lluita 
per erradicar la fam i la set dels nostres germans i amb els 
nostres germans continuï interpel·lant-nos, a fi de buscar 
creativament solucions de canvi i de transformació».  

Aquestes paraules, pronunciades el 2016 pel papa Francesc 
a la seu del Programa Mundial d’Aliments, continuen sent de 
total actualitat, perquè encara no s’ha pogut garantir el dret 
a l’alimentació per a tota la humanitat. N’hi ha prou amb una 
sola xifra per evidenciar-ho: 828 milions de persones afecta-
des per la fam al món el 2021, gairebé el 10 % de la població 
mundial.  

Però mentre part de la humanitat pateix fam, sabem que 
perdem el 14 % de la producció d’aliments del món i en malgas-
tem el 17 %, segons dades de l’ONU per al 2020-2021. Així mateix, 
l’obesitat s’està convertint en un greu desafiament en molts 
llocs. Tot això posa clarament de manifest que, a escala mundial, 
el problema de la fam no és una qüestió de producció d’ali-
ments, sinó de falta de disponibilitat d’aliments en zones que 
els necessiten. En lloc de discursos retòrics sobre una escassetat 
de producció alimentària no prou acreditada a escala global, 
el repte que ens planteja aquesta part de la humanitat que 
sofreix la xacra de la fam és el d’emprendre «solucions de 
canvi i transformació», en paraules del Papa, per garantir el 
dret a l’alimentació allà on els éssers humans passen fam.  

 
FETS I DADES  

Sospitàvem que factors com el canvi climàtic, la COVID-19 
i els conflictes –com la invasió d’Ucraïna– podrien tenir inci-
dència en l’augment de la fam al món. Però era difícil imaginar 
una xifra tan dura com la que va aportar finalment l’ONU en 
l’edició corresponent al 2022 del seu informe Estat de la Segu-

retat Alimentària i la Nutrició al Món: 828 milions de persones 
afectades per la fam al món el 2021; 2.300 milions de perso-
nes patien inseguretat alimentària moderada o greu (29 % de 
la població mundial) i gairebé 3.100 milions de persones no 
podien permetre’s una dieta saludable (entorn del 39 % de la 
població mundial).  

Els grups humans més afectats continuen sent les dones i 
la infància. El 2019, gairebé una de cada tres dones d’entre 
15 i 49 anys –fins a un total de 571 milions– patia anèmia. Així 
mateix, el 22 % dels menors de cinc anys pa tia retard del crei-
xement; el 6,7 %, emaciació (primesa excessiva), i el 5,7 %, so-
brepès. Cada any, la desnutrició mata 3,1 milions de nens i 

nenes menors de 5 anys, segons la FAO. Això es tradueix en 
el fet que al voltant de 8.500 nens i nenes moren cada dia 
per manca d’aliments. Els que sobreviuen solen patir seqüeles 
durant tota la seva vida, tant en el seu desenvolupament físic 
com intel·lectual.  

En un món amb una producció agrícola mai vista en la his-
tòria, constatem que aquestes xifres vergonyants no s’estenen 
a tot el planeta de la mateixa manera. Es concentren sobretot 
al Sud global: 278 milions de persones a Àfrica, 56,5 milions a 
Amèrica Llatina i el Carib i 425 milions a Àsia. Països com    
Angola, Burkina Faso, República Centreafricana, Txad, Repú-
blica Democràtica del Congo, Etiòpia, Kenya, Madagascar, 
Mali, Mauritània, Moçambic, Níger, Nigèria, Somàlia, Sudan 

Mentre part de la humanitat pateix  
fam, sabem que perdem el 14 %  
de la producció d’aliments del món i  
en malgastem el 17 %.
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del Sud, Sudan, Cap Verd, Guinea, Zimbà bue, Angola a Àfrica; 
Iemen, Sri Lanka, Síria, l’Afganistan o Líban a Àsia; Haití,       
Veneçuela, Hondures, Colòmbia, Ni caragua, Guatemala,     
Bolívia o l’Equador a Amèrica Llatina, constitueixen els punts 
crítics de la fam al nostre món, tal com alerta la FAO. Això 
posa clarament de manifest el desigual accés de la població 
mundial als aliments.  

l «Estem decidits a posar fi a la pobresa i la fam en totes les 
seves formes i dimensions».  

l «Estem resolts a posar fi a la pobresa i la fam a tot el món 
d’aquí al 2030».  

l «Estem decidits a posar fi a la fam i aconseguir la seguretat 
alimentària com a prioritat, i a eliminar totes les formes 
de malnutrició».  
Aquestes frases recorden alguns dels compromisos de la 

comunitat internacional entorn de la lluita contra la fam el 
2015. Avui ens dol saber que s’està parlant ja de l’incompliment 
de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2 sobre la «fam 
zero», amb una previsió que apunta a la vergonyosa xifra de 
670 milions d’éssers humans que continuaran sense poder 
alimentar-se el 2030. El que indica el poc que s’ha aconseguit 
en 15 anys per eliminar del nostre planeta la fam, que «no és 
només una tragèdia sinó una vergonya», en paraules del 
Papa durant el 75è aniversari de la fundació de la FAO, el 
2020.  

 
CANVI CLIMÀTIC, PANDÈMIA,  
CONFLICTES I FAM  

L’augment continuat, des del 2015, de les xifres de la fam, 
planteja la necessitat de trobar les raons que poden explicar 
la magnitud del problema. Cada vegada és més freqüent que 
els analistes apuntin cap a tres factors: el canvi climàtic, la 
pandèmia de COVID-19 i els conflictes avui simbolitzats per 
la invasió d’Ucraïna. 

El canvi climàtic té, sens dubte, una lògica incidència en 
la seguretat alimentària, sobretot en el rendiment agrícola 
segons regions i tipus de conreus. Sabem que les condicions 
climàtiques adverses estan afectant la producció agrícola en 
alguns països, i provocant un augment de la fam en zones 
com el Corredor Sec Centreamericà (Costa Rica, Nicaragua, 
Hondures, el Salvador i Guatemala), alguns territoris de la 
regió del Sahel (Burkina Faso, Txad, Mali, Níger, el Senegal, 
Mauritània) i, sobretot, Madagascar, un país seriosament 
afectat en aquests moments per la sequera.  

També hi ha vincles evidents entre fam i conflic tes, ja que 
aquests solen alterar la producció, disponibilitat i accés als ali-
ments (com ja s’apuntava que ocorria amb la invasió d’Ucraïna). 
Així mateix, la conflictivitat pro voca desplaçaments massius 
de poblacions que acaben trobant insuperables dificultats 
per alimentar-se. Així, l’actual crisi alimentària també està   
relacionada d’alguna manera amb conflictes de llarga      
durada en països com la República Democràtica del Congo, 
l’Afganistan, Etiòpia, Sudan, Síria, Nigèria, Iemen, Sudan del 
Sud, el Pakistan o Haití, per anomenar-ne alguns.  

Sens dubte, la COVID-19 també ha afectat negativa ment 
la seguretat alimentària, especialment en molts països del 
Sud. Es calcula que ha incrementat el nombre de persones 
que pateixen fam entre 83 i 132 milions de persones. En 

L’augment continuat, des del 2015,  
de les xifres de la fam, planteja  
la necessitat de trobar les raons  
que poden explicar la magnitud  
del problema.
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efecte, el confinament va complicar la situació alimentària de 
moltes famílies que necessitaven sortir de casa per collir els seus 
propis aliments i va repercutir negativa ment en l’alimentació 
d’aquelles famílies que viuen de l’economia informal. En països 
mancats de subsidis i ajudes socials, la pèrdua d’ocupació va 
comportar també enormes dificultats per alimentar-se.  

Amb tot, els impactes negatius en la seguretat alimen taria 
provocats pel canvi climàtic, la pandèmia del coronavirus i els 
conflictes no són suficients per si sols per explicar la dramàtica 
xifra de 828 milions d’éssers humans que no aconsegueixen 
alimentar-se dignament avui. No afecten tots els països de 
la mateixa manera, sinó aquells països que ja sofreixen crisis 
alimentàries. Per això, és imperatiu precisar el seu paper en 
l’augment de la fam si volem, amb honestedat, plantar cara 
a aquesta xacra que degrada i minva l’existència d’un 
enorme nombre de germans i germanes nostres.  

En parlar de l’impacte que tenen els conflictes, el canvi  
climàtic o la pandèmia en la fam, els analistes solen dir que: 
«exacerben la inseguretat alimentària», que «agreugen el 
desafiament de la fam», que «amplifiquen l’emergència  
d’ali mentació global», etc. Tanmateix, no es tenen en compte 
degudament les causes estructurals de la fam en un món 
globalitzat i, més aviat, es presenten –juntament amb altres 
factors com les plagues, les malalties de les plantes o les crisis 
financeres– com a «impulsors» de l’augment de la inseguretat 
alimentària en països que ja són víctimes de la fam.  

Així, el canvi climàtic, la COVID-19 o les guerres són, en 
general, veritables desastres per a la humanitat. I són xacres 
que venen a sumar-se a un endèmic problema d’inseguretat 
alimentària en molts països. Per això, mentre a Europa, per 
exemple, es mesura l’impacte de l’actual guerra d’Ucraïna en 
termes de punts i dècimes d’inflació (per la protecció que    
representa la Política Agrícola Comuna), en determinades 
zones d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, el mateix conflicte,     

dis tant en milers de quilòmetres, es mesura no en les morts 
que ja generava la fam, sinó en més morts a conseqüència 
de la no disponibilitat de blat i altres aliments (blat de moro, 
olis…) i la consegüent pujada dels preus mundials que conti-
nuen sent massa alts per a les poblacions més vulnerables, 
com alertava la FAO el juliol passat.  

 
ENTORN DE LA «MERCANTILITZACIÓ»  
DELS ALIMENTS  

El papa Francesc, en la seva intervenció al juny del 2016 a 
la seu del Programa Mundial d’Aliments a Roma, va identificar 
públicament la principal clau per acabar amb la fam i la mi-
sèria al món. «Deixem-ho clar, la falta d’aliments no és una 

cosa natural, no és una dada ni òbvia, ni evident. Que avui, 
en ple segle XXI, moltes persones sofreixin aquest flagel, es 
deu a una egoista i mala distribució de recursos, a una “mer-
cantilització” dels aliments».  

Va verbalitzar així el que altres coneixedors del mercat  
alimentari fa temps que assenyalen com a causa estructural de 
la fam al món: el mercat internacional de la producció agrícola, 
el disseny i la regulació del qual estan orientats a l’agronegoci, 
no a posar punt final a la fam. És un dels principals desafia-
ments que subjeu darrere de les repetides –però també      

El canvi climàtic, la COVID-19 o  
les guerres són veritables desastres  
per a la humanitat. I són xacres  
que venen a sumar-se a un endèmic  
problema d’inseguretat alimentària.
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fracassades– crides de les Nacions Unides a transformar els 
sistemes agroalimentaris mundials. Segons reconeixen les 
agències de l’ONU en la seva publicació de l’Estat de la se-
guretat alimentària i la nutrició al món 2022: «Tot i que en   
l’informe de l’any passat es van assenyalar les vies per a la 
transformació dels sistemes agroalimentaris, la realitat és que 
la teoria resulta més fàcil que la pràctica».  

Abordarem alguns aspectes d’aquest mercat agrícola 
mundial incapaç d’alimentar adequadament totes les persones 
del món.  

Partim de la base –com recordava el papa Francesc– que 
moltes persones pateixen el flagel de la fam a conseqüència 
de la mercantilització dels aliments. En efecte, avui hi ha un sòlid 
sistema alimentari caracteritzat, en primer lloc, per la seva 
gran capacitat financera. La banca, les entitats i fons d’inversió 
i les subvencions esta tals posen a la seva disposició grans 
quantitats de diners perquè aquest sistema extregui els màxims 
beneficis. És el que es coneix com agronegoci. Controlat per 
pseudooligopolis –un sector industrial o comercial concentrat 
en un reduït nombre d’empreses–, ha vingut consolidant-se 
des de la dècada dels 80 i ha convertit l’aliment de l’ésser 
humà en pura mercaderia i actiu financer per maximitzar-ne 
els beneficis. «Hem fet dels fruits de la terra –do per a la hu-
manitat– commodities d’alguns, generant, d’aquesta manera, 
exclusió», dirà el papa Francesc. Què són les commodities a què 
fa referència el Papa? Són béns que tenen un valor i utilitat molt 
alts, a més d’un baix nivell de processament, i que presenten 
molt baix risc per als inversors.  

A la gran capacitat financera de l’agronegoci se suma una 
important capacitat tecnològica. Són multinacionals que 
controlen la producció d’inputs agrícoles –llavors, fertilitzants, 
productes fitosanitaris, maquinàries agrícoles, etc.– i també 
la indústria alimentària en els seus diferents processos de 
transformació. 

Finalment, és un model agrícola amb gran capacitat de 
mercat. De manera directa, a través de tractats de lliure comerç 
o de qualsevol altra mena d’acord, aquest sistema aconsegueix 
un progressiu i sostingut liberalisme de mercat que permet que 
els seus inputs agrícoles i aliments processats acabin impo-
sant-se en qualsevol racó del planeta. Les llavors autòctones 
i les dietes locals estan desapareixent, en benefici d’una 

«dieta global» a base de begudes gasoses i ensucrades, farines, 
arròs, boví i els seus múltiples derivats, que trobaríem –excepte 
per algun desajustament– a Espanya, Haití, República Demo-
cràtica del Congo o Sri Lanka.  

Aquest sistema impedeix que els éssers humans puguin 
ali mentar-se dignament per diversos motius. En primer lloc, 
l’agronegoci apel·la a la necessitat d’augmentar la producció 
agrícola per alimentar la creixent població mundial. Aquesta 
suposada necessitat té conseqüències als països del Sud, fins 
i tot en aquells amb més població famolenca: l’acaparament de 
terres, el canvi d’ús de terres agrícoles o fins i tot la reserva de 
terres més fèrtils per a les multina cionals agrícoles; fenòmens 
que deixen la població local sense terres per conrear el seu 
propi aliment.  

I no oblidem que una gran part d’aquesta producció agrí -
cola va cap als biocombustibles i pinsos per a animals. Ja el 
2013, tan sols el 48 % de la producció de cereals era per al 

L’agronegoci ha convertit l’aliment  
de l’ésser humà en pura mercaderia  
i actiu financer per maximitzar-ne  
els beneficis.
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consum humà directe. A més, aquesta producció industrial  
intensiva, generalment conformada per monoconreus, està 
també, en part, darrere de la crisi climàtica que dificulta l’obten-
ció de collites suficients en molts països vulnerables del Sud. 

La fam al món també troba explicació en l’augment de les 
exportacions de matèries primeres agrícoles com el cafè, 
cacau, te, soia, etc. D’una banda, l’augment de la producció per 
a exportació acaba comportant un despla çament de conreus 
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DISTRIBUCIÓ DELS CEREALS PER A CONSUM HUMÀ,  
PINSOS I ÚS INDUSTRIAL-BIOCOMBUSTIBLES, 2013

FONT: Our World in Data based on Food and Agriculture Organization of the United Nations.
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alimentaris. D’altra banda, per continuar maximitzant-ne els 
beneficis, l’agronegoci imposa a les matèries agrícoles        
exportades uns preus irrisoris, que impedeixen que, amb 
l’obtingut, les poblacions locals puguin després proveir-se de 
manera suficient, moltes vegades amb aliments processats 
importats.  

Sense possibilitats de competir en els mercats internacio nals, 
l’agricultura local s’ha afeblit, en molts casos, amb una certa 
complicitat dels mateixos estats dels països en desenvolupa-
ment, que han prioritzat els conreus d’exportació, per amb 
els seus gravàmens pagar el deute extern o autofinançar-se. 
Des de fa temps, sabem que la despesa pública en agricul-
tura de molts països del Sud, les economies dels quals es 
basen precisament en la producció agrícola, continua sent 
insignificant.  

Amb la seva gran capacitat tecnològica de producció 
d’inputs i d’elaboració industrial d’aliments, l’agronegoci busca 
integrar, a través d’un mercat únic mundial, tots els països 
sota un mateix sistema alimentari. La idea és aconseguir vendre 
en tots els països, especialment als països més vulnerables, 
els inputs agrícoles com ara llavors, fertilitzants o productes 
fitosanitaris, i els excedents de la producció agrícola –espe-
cialment els cereals i l’arròs– juntament amb una gran varietat 
d’aliments ultraprocessats.  

Tot això acaba condemnant les poblacions i països més 
vulnerables a dependre de la importació per alimen tar-se, 
modificant fins i tot les seves dietes locals. Així, a la selva ama-
zònica resulta més factible menjar pasta o a l’Àfrica subsaha-
riana menjar arròs importat que els mateixos conreus locals 
que estan en vies de desaparició. En algun mo ment, caldria 
pensar que, en ser més barats, aquests aliments afavoreixen 
la lluita contra la fam. Però, en el fons, sorgeixen generalment 
d’una agricultura subvencionada que permet a les multina-
cionals del sector aplicar tècniques de dúmping per enfonsar 

primer els mercats locals incapaços de competir, i plantejar 
després estratègies especulatives per apujar els preus al·legant 
factors d’escassetat com la crisi climàtica, pandèmies de     
coronavirus o els conflictes com l’actual invasió d’Ucraïna.  

Així, els pobles i països que han deixat la base de pro ducció 
alimentària i l’accés als seus aliments en mans del mercat 
global, només poden passar fam, sobretot en èpoques de 
crisi, mentre en temps de «normalitat» continuen afavorint el 
desenvolupament del Nord on compren aliments. El moment 
actual és esclaridor sobre aquesta situació. La dependència de 
les importacions de cereals o inputs agrícoles i la vulnerabi-
litat davant les pujades dels preus dels productes de primera 
necessitat és més acusada en aque lls països que manquen 
de prou producció alimentària.  

 
LA LLUITA CONTRA LA FAM REQUEREIX  
D’UNA AGRICULTURA RESILIENT  

Com que el liberalisme del mercat dels aliments s’ha vist, 
en teoria, incapaç de fer arribar l’aliment a totes les persones, 
la resposta està sent un nacionalisme o proteccionisme calculat 
dels aliments per autoprotegir-se.  

Potser això és l’enèsima prova que l’actual sistema alimen-
tari no està dissenyat perquè tot ésser humà pugui menjar 
dignament, i, per tant, reforça la necessitat i urgència d’una 
transformació dels models alimentaris, donant realment 
prioritat a aquells que busquen alimentar les persones.  

Sobre aquesta qüestió, diu el papa Francesc en el seu 
Missatge a la FAO de 2021: «Per oferir una solució a aquestes 
necessitats és important, sobretot, garantir que els sistemes 
ali mentaris siguin resilients, inclusius, sostenibles i capaços 
de proporcionar dietes saludables i assequibles per a tothom. 
[…] La reconstrucció de les economies postpandèmiques ens 
ofereix l’oportunitat de revertir el rumb seguit fins ara i invertir 
en un sistema alimentari global capaç de resistir a les crisis 
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futures, amb la promoció d’una agricultura sostenible i diver-
sificada, que tingui present el valuós paper de l’agricultura 
familiar i de les comunitats rurals. De fet, és paradoxal compro-
var que la falta o escassetat d’aliments la pateixen precisament 
els qui els produeixen».  

Aquest és el plantejament que també està adoptant pro-
gressivament la FAO, convidant la comunitat interna cional a 
una «transformació dels sistemes alimentaris en nom de la 
seguretat alimentària, una millor nutrició i dietes assequibles i 
saludables per a tothom», com indica el mateix títol de l’informe 

de l’ONU del 2021 sobre l’estat de la seguretat alimentària i 
la nutrició al món; així com a una «adaptació de les polítiques 
alimentàries i agrícoles per fer les dietes saludables més asse-
quibles», com s’esmenta en el títol del mateix informe per al 
2022. Per plantar-li realment cara a la fam són imprescindibles, 
almenys, la posada en disposició de terres per a conreus de 
consum local, la inver sió en l’agricultura local per a consum 
directe i la protecció dels mercats de la petita agricultura.  

En aquest context, les pràctiques agroecològiques –a les 
quals se suma també la FAO– conformen el millor sistema  
ali mentari per garantir un dret a l’alimentació per a tothom, 
compatible amb el respecte cap al medi ambient. En efecte, 
el sistema agroecològic contribueix al dret a l’alimentació en 
diversos nivells: disponibilitat (augmentant la productivitat local), 

assequibilitat (permetent un cost dels aliments compatible 
amb el poder adquisitiu local sense especulació), adequació 
(contribuint a una nutrició adaptada a la dieta local), sosteni-
bilitat (garantint més equilibri amb els ecosistemes) i inclusió 
(permetent la integració de tots els grups, sobretot les dones).  

Així, l’agroecològic és un model de producció alimen tària 
resilient, capaç de resistir millor a les diferents crisis que puguin 
amenaçar l’accés als aliments de les persones i comunitats 
més vulnerables. En aquesta línia porta treballant Mans Unides 
dècades, donant suport al desenvolupament de tècniques 
agrícoles sostenibles, participant en la modernització d’infraes-
tructures rurals, fomentant l’organització de co munitats, ajudant 
en la posada en marxa de mercats locals. Com diu el papa 
Francesc: «És tant el que sí que es pot fer!» (Laudato si’, 180).  

 
CONCLUSIÓ  

És tràgic constatar que la nostra lluita contra la fam encara 
no pot finalitzar. Continuen sent multituds ingents les persones 
que passen fam al món. A costa de veure aquestes xifres 
podem acostumar-nos com si tot fos a causa de l’escassetat 
d’aliments. Però sabem que el nostre planeta és capaç de 
produir aliments per a totes les persones i que, ben tractat, 
és abundant en béns que poden sostenir dignament la vida.  

La nostra contribució continuarà sent denunciar les conse -
qüències en termes de fam d’un sistema agroalimentari inca-
paç de posar fi a aquesta xacra, i promoure un canvi cap a un 
model agroecològic sostenible socialment i mediam biental-
ment i una producció i un comerç d’aliments destinats sobretot 
a les persones, especialment a les més vulnerables l 

 
 

Departament d’Estudis i Documentació 

És tràgic constatar que la nostra lluita 
contra la fam encara no pot finalitzar. 
Continuen sent multituds ingents  
les persones que passen fam al món.
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Com és habitual, Banc Santander ha donat a Mans Unides 
part dels beneficis del seu fons d’inversió «Responsabilitat     
Solidari» a través de la seva gestora Santander AM. En concret, 
enguany Mans Unides ha rebut 298.552 euros, la qual cosa ens 
permet finançar projectes al Perú, desti nats a la protecció de 
nens en zones urbanes marginals; a l’Equador, per a l’enfortiment 
econòmic i social dels productors de cacau; a Benín, per millorar 
l’educació secundària,  i al Senegal, per assegurar l’accés a 
aigua potable i reg per a l’alimentació.  

El lliurament dels fons es va celebrar en un esdeveniment 
organitzat a la seu de Santander España, a la qual va acudir la 
nostra aleshores presidenta en funcions, Clara Pardo, i la nostra 
actual presidenta, Cecilia Pilar Gracia. A l’acte van assistir 
també màxims representants de l’entitat financera, com el   
president de Santander España, Luis Isasi; el director general 
de Banca Comercial de Santander España, Ángel Rivera; el 
conseller delegat de Santander Asset Management España, 
Miguel Ángel Sánchez Lozano, i representants de les també  
entitats beneficiàries Cáritas Espanyola i CONFER (Conferència 
Espanyola de Religiosos), així com l’arquebisbe de Madrid, 
monsenyor Carlos Osoro.  

Banc Santander es consolida així com un dels màxims do-
nants privats de Mans Unides. Només en aquests últims cinc anys 
hem rebut fons que superen la quantitat d’1.811.000 euros, una 
contribució que ens permetrà continuar treballant per secundar 
i acompanyar les poblacions més vulnerables i empobrides del 
planeta l

 

Banc Santander  
col·labora un any més 
amb Mans Unides
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Amb la finalitat que els nostres projectes de desenvo-
lupament aconsegueixin la màxima eficiència possible, 
des de Mans Unides fem viatges freqüents per visitar, 
su pervisar i comprovar la bona tasca dels nostres socis 
locals als països on es duen a terme les iniciatives a les 
quals donem suport. Com és lògic, aquests viatges de 
caràcter tècnic requereixen l’ús del transport aeri a 
causa de les grans distàncies fins als llocs en els quals 
treballem.   
Partint d’aquesta necessitat i des del juny passat, Mans 
Unides i Air Europa han arribat a un nou acord de 
col·laboració «en espècie». Aquest acord ens facilitarà 
viatjar de manera gratuïta en els vols regulars de la 
companyia aèria en aquells itineraris que operin als 
països en els quals treballem. A més, això ens permetrà 
reforçar la nostra política d’austeritat, amb l’objectiu 
que una gran part dels fons arribi on més es necessita 
i puguem continuar donant suport entorn de 500 nous 
projectes cada any l

Solidaritat d’alta volada
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la nostra feina a espanya



La Cecilia i la Clara parlen del passat, del present i del fu tur. 
I d’unes vides en les quals la presència de Mans Unides ha 
estat una constant.  

Quan la Clara, en la seva joventut, va conèixer el veritable 
sen tit del «Dejuni Voluntari», no va imaginar que aquest emble-
màtic dia en el calendari de l’ONG seria el que l’empenyeria, anys 
després, quan va aparcar temporalment la seva atrafegada vida 
professional, a dedicar el seu temps i els seus coneixements a 
Mans Unides. «A més, el fet que fos una ONG de l’Església, que 
treballava per aquelles persones vulnerables dels països del 
Sud que m’interpel·laven, és el que em va moure a entrar en 
aquesta casa que, avui dia, és tan important en la meva vida».  

Cecilia Pilar assenteix i corrobora aquesta motivació, a la 
qual afegeix un matís per a ella fonamental: «Mans Unides 
integra els valors de la meva vida personal i familiar. Això, 
sumat a la insistència de dues amigues meves que feia anys 
que eren voluntàries a l’organització, i el fet que fos una ONG 
de voluntaris, on la dona té un paper fonamental, em van fer 
facilíssima l’elecció. I que bé que vaig fer!». 

Perquè si hi ha alguna cosa en què coincideixen totes dues 
és que mai es penediran de la decisió que van prendre. Al 
llarg dels anys de treball com a voluntàries, la Clara i la Cecilia 
han portat trajectòries semblants. «Jo vaig entrar-hi el 2002 i 
em van enviar directa al departament d’Àfrica. A trobar-me 
amb el més dur de la realitat de Sierra Leone, un país recentment 
sortit d’una guerra. Aquells anys vaig aprendre moltíssim de 
realitats tan brutals que ni remotament imaginava que exis-
tissin», explica Pardo.  

La destinació de la Cecilia va ser també a l’àrea de Projectes. 
Treballant des de la seu de Madrid va conèixer llocs on treballa 
l’ONG i que ella sent molt propers. «Em vaig involucrar en tot 
el relatiu a la gestió de projectes al continent americà. Primer, 
a Bolívia i Paraguai i, més tard, a Mèxic i el Perú. D’aquí vaig 
passar a coordinar el Festival de Clipmetratges, una activitat 
fonamental per transmetre valors als joves i, en els últims cinc 
anys, a coordinar el treball de l’àrea de Comunicació, perquè 
tu, com a presidenta, m’ho vas demanar, Clara», afirma la  
Cecilia. 
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Text de MARTA CARREÑO.  
Departament de Comunicació.
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A la tercera planta de la seu de Mans Unides, al carrer Barquillo, 38 de Madrid  
hi ha un despatx que sempre –excepte en molt comptades ocasions– té la porta 
oberta. Hi vam trobar, el mes de juliol passat, dues dones en conversa ben animada. 
Són Clara Pardo, la presidenta sortint de Mans Unides, i Cecilia Pilar,  
que va assumir el comandament de l’ONG després de ser ratificada  
en el càrrec per la Conferència Episcopal a final de juny.

Dues dones amb  
la solidaritat com a bandera

Clara Pardo i Cecilia Pilar

la nostra feina a espanya
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«En realitat, la que ho demana és Mans Unides –matisa 
la Clara–. Aquesta organització ens va situant en aquells llocs 
en els quals la casa pensa que podem ser més útils. Jo, abans 
de la presidència, vaig passar per la coordinació del depar-
tament d’Àsia i hi estava molt feliç, però em van triar en la 
llista de “presidenciables” i, sincerament, no vaig poder dir 
que no…».  

Perquè tant la Cecilia com la Clara veuen el voluntariat com 
un servei. «Et poses al servei de Mans Unides i, per descomptat, 
al servei de les persones que més ho necessiten», explica Cecilia 
Pilar. «Quan t’elegeixen com a presidenta fa molt vertigen, 
perquè és una gran responsabilitat, però el suport és gran i, 
entre tots, el treball es fa més suportable», afegeix.  

«Tan sols cal pensar en com hem tirat endavant durant la 
pandèmia. Si a mi dos dies abans del confinament em diuen 
que funcionaríem com vam funcionar, crec que m’hauria costat 
creure-ho», assenyala Pardo. «Crec, de cor, que ha estat el 
màxim repte al qual m’he enfrontat en els meus sis anys de 
presidenta», assegura sense dubtar-ho. «Malgrat les circums-
tàncies que vam viure aquí, les condicions en les quals es    
trobaven les persones per les quals treballem eren infinitament 
pitjors i aquell no era el moment per donar-los l’esquena», 
declara. 

La Cecilia assenteix amb el cap, com per reforçar el que 
comenta la seva antecessora en el càrrec. Per a ambdues, 
l’ONG ha sortit enfortida després de la pandèmia, però hi     
ha molts altres reptes als quals toca fer front amb Cecilia Pilar 
al timó. «Tenim davant nostre una terrible crisi –derivada      
de la sequera, el canvi climàtic, la guerra i altres factors de 
mercat– que amenaça la vida de milions de persones. I     
haurem d’enfrontar-la amb serenitat, fermesa i visió de futur. 
I per a això necessitem que vingui més gent a treballar       
amb nosaltres. Necessitem voluntaris i necessitem gent jove. 
Joves compromesos, que ens coneguin i se sumin a la nostra 
causa».  

A aquests tres reptes essencials formulats per Cecilia Pilar 
se suma un altre desig que ambdues expressen a alhora. Un 
repte complicat, gairebé utòpic, però que respon a l’esperit 
de l’organització des de la seva fundació fa més de 63 anys. 
«Desaparèixer –asseguren ambdues–; que Mans Unides no 
hagi d’existir seria la prova que hem complert amb l’objectiu 
de posar fi a la fam».  

Mentrestant, aquestes dues dones lliurades a la causa de 
Mans Unides continuaran «al peu del canó». Lluitant pels més 
empobrits com ho han fet durant dècades totes les seves    
antecessores l
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Text de MYRIAM SAGASTIZÁBAL.  
Àrea de Delegacions.

2022 ha estat l’any en què s’han tornat a celebrar de manera presencial, 
després de dos anys de «Sopars virtuals» que han aconseguit mantenir viu 
en època de pandèmia el compromís amb els més desfavorits.  

Aquests sopars solidaris volen transmetre un missatge de solidaritat i 
justícia, perquè cada persona sigui conscient que, amb la seva aportació, 
pot ajudar a fer un món més just, més solidari, més equitatiu… i col·laborar 
amb el desenvolupament dels països del Sud.  

Per aconseguir aquests objectius, és fonamental aplegar el màxim 
nombre de persones en espais públics o privats i compartir, entre altres,  
activitats com ara rifes i actuacions, un sopar auster a base de pa amb oli, 
aigua i una fruita a canvi d’una donació, que serà destinada als diferents 
projectes als quals Mans Unides dona suport. També és bon moment      
perquè els representants, delegades i voluntaris de l’ONG, donin visibilitat 
a Mans Unides i expliquin la tasca que es du a terme a Àfrica, Àsia i        
Amèrica. Així mateix, perquè l’esdeveniment sigui un èxit, és molt important 
involucrar les institucions públiques, comerciants i distribuïdors que cedeixin 
els seus productes per al «menú», així com veïns voluntaris per organitzar 
tot el que calgui.  

Entre els sopars de la fam celebrats enguany, podem destacar, per assis-
tència, el de València, celebrat a la Plaça de la Verge, i el d’Alacant, a l’antiga 
estació d’autobusos, que van reunir en cada sopar més de 500 persones i 
amb un fort compromís i participació de representants reli giosos i polítics. 
Esment especial mereixen també els sopars celebrats a Solsona, Barcelona, 
Bujalance i Montalbán, Sevilla, Sanlúcar de Barra meda, Sabiñánigo,       
Plasència, Santiago, Igualada, Sant Feliu de Llobregat… i un llarg etcètera. 
Tots han aconseguit remoure consciències i butxaques de milers de persones 
i transmetre la idea que, per molt poc, es pot fer molt pels altres l
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El «Sopar de la fam»,  
tot un símbol de Mans Unides

Si hi ha una activitat de Mans Unides que sigui emblema de la tasca  
de sensibilització i recaptació, aquesta és el conegut «Sopar de la fam».  
Des de fa mig segle, aquests sopars s’organitzen cada any en diferents  
punts de la nostra geografia, vinculats a la Campanya de Mans Unides,  
i són una oportunitat per conscienciar i cridar a la unió simbòlica amb  
els milions de persones que pateixen fam al món.

Alacant

Bujalance

València

la nostra feina a espanya



El passat 11 de juny, Mans Unides Almería va celebrar al parc 
de las Almadrabillas l’esdeveniment solidari «Master class 
Outdoor en Familia». Amb l’objectiu de sensibilitzar la po-
blació i recaptar fons per als projectes de desenvolupament 
en els quals Mans Unides col·labora, l’organització va oferir 
classes de gimnàstica a l’aire lliure impartides per diversos 
centres esportius de la ciutat l

Durant les festes de Fogueres de Sant Joan a Alacant, la 
barraca «Universe Jove by Copity», de la Foguera Calvo  
Sotelo, va col·laborar amb Mans Unides Alacant a través 
d’un «got solidari», que va consistir en la donació a l’ONG 
d’una part de cada consumició a la barraca l

L’assemblea anual de Mans Unides va tenir lloc al 
maig i va reunir 48 delegades i delegats provinen ts de 
tots els racons d’Espanya. Va ser emocionant poder 
veure’ns novament després de la pandèmia i compartir 
experiències, esperances i alegries. L’agenda de la reunió 
va ser molt intensa a causa dels temes per abordar, 
però, com va dir l’Alicia, la delegada de Terol, no menys 
important i intens va ser el treball en paral·lel on vam 
intercanviar experiències i idees que ens inspiren i ser-
veixen per unir-nos i estrènyer llaços.  

En aquesta assemblea vam poder acomiadar-nos 
d’una presidenta molt estimada, Clara Pardo, que deixa 
una empremta inesborrable, i vam donar la benvinguda a    
la també estimada Cecilia Pilar, com a nova presidenta de 
l’organització. A totes dues, a les delegades i delegats i a tots 
els que formem aquesta gran família que és Mans Unides, 

GRÀCIES, pel lliurament, l’alegria i l’energia. Junts continuarem 
lluitant pels pobles més desfavorits i aportant el nostre granet 
de sorra perquè tots tinguem les mateixes oportunitats inde-
pendentment del lloc o la família en què naixem l

Després de diverses edicions ajornades per la pandèmia, 
el grup de Manzanares  pertanyent a la delegació de 
Ciudad Real, va tornar a celebrar la seva Gala Solidària 
al Gran Teatre de la població. L’acte tenir l’ac tuació del 
grup cultural «Babel», que va representar les Cantigas 
d’Alfons X el Savi. Per a Teresa Martínez, responsable 
de la comarcal, l’acte va ser «un èxit de públic i de recap-
tació», i va agrair especialment «a tots els assistents i 
a les persones que van contribu ir amb la “fila zero”» l M
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L’alegria de tornar-nos  
a trobar

Almeria Alacant

Manzanares (Ciudad Real)

Text de NATALIA FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO.  
Àrea de Delegacions.
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En la II Gala Solidarios Mediterráneo, organitzada el 
juny pa ssat per TV8 Mediteráneo al Palau de les Arts de 
València, Mans Unides va ser premiada per «la seva 
perma nent missió de lluitar contra la fam, la pobresa i 
treballar per erradicar les causes estructurals que els 
produeixen». Va recollir el premi Ana Ruiz, delegada de 
Mans Unides València, que va dedicar el premi «als vo-
luntaris de Mans Unides a tot Espanya i a tota la societat, 
perquè, gràcies a la seva solidaritat, arribem als pobles 
més oprimits del planeta» l

El passat 2 de juny es va inaugurar la nova seu de la delegació de Las Palmas de Gran Canaria a la 
casa de l’església, al barri de Vegueta. En un emotiu acte que va començar amb la benvinguda i expli-
cació del trasllat de la nova seu per part del delegat, Carmelo García, el missioner Manuel Medina, 
col·laborador de Mans Unides, va compartir amb els assistents histories de solidaritat i de les comunitats 
del Sud a les quals ha acompanyat. El bisbe auxiliar Cristóbal Déniz va clausurar l’acte l

Els dies 3, 4 i 5 de maig es va celebrar a Algesires la XVI edició 
de Diverciencia, una fira que l’Asociación de Amigos de la 
Ciencia d’Algesires fa amb la participació de col·legis, instituts 
i universitats del Camp de Gibraltar, així com de centres edu-
catius de països com el Perú, Mèxic i Ucraïna. La fira, a la qual 
van assistir més de 4.000 persones i on va tenir una gran pre-
sència la delegació de Mans Unides Cadis, va ser el marc, així 
mateix, per al lliurament de diferents guardons, com el Premi 
Mans Unides al millor projecte solidari, que van rebre tres ins-
tituts per les seves propostes basades en els objectius de des-
envolupament sostenible, la importància de l’aire que respirem 
i el canvi climàtic l 
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Nova seu a  
Las Palmas de  
Gran Canaria 

Reconeixement a Mans Unides  
a València

«Premi Mans Unides» a  
  la Fira Diverciencia 
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Al llarg de la nostra vida hi ha moments viscuts 
inten sament i de manera plena que deixen petjada en 
la memòria i en el cor. 

Aquests sis anys com a delegada de Mans Unides 
han estat carregats de grans moments, plens de la   
gratuïtat d’un amor rebut i donat. Han estat uns anys de 
treball intens i de creixement en la fe i en l’amor al 
germà, sobretot als més desfavorits als països del Sud. 
Un treball que no s’hauria pogut fer sense l’ajuda i el   
suport dels voluntaris que col·laboren a la seu de la     
delegació i a les diferents comarcals. Gràcies per      
contagiar-me la vostra alegria i pel vostre suport i 
afecte en tot moment.  

També el meu més sincer agraïment i afecte al       
senyor Bernardo, el nostre bisbe, per la seva disponibi-
litat i per escoltar-me sempre, als sacerdots i als socis     
i col·laboradors que ens han ajudat a avançar en la  
nostra missió.  

Tots plegats formem una gran família que no té 
fronteres, i a la qual continuaré pertanyent mentre la 
vida m’ho permeti l

Ser delegada de Mans Unides a Tarassona ha estat tot un repte 
en l’àmbit personal, perquè el que va començar amb una mica 
de vertigen avui és la meva il·lusió i la meva forma de vida.  

La meva arribada a aquesta organització va ser el 2013, any 
en què vaig començar com a voluntària a l’equip d’Isabel Uriol 
i aquesta col·laboració es va intensificar el 2020 amb la meva 
elecció com a delegada. Per desenvolupar la meva tasca, m’he 
recolzat en una frase de l’Evangeli que diu que «el Senyor no 
tria els capacitats, sinó que capacita els triats».  

Dono gràcies a Déu per les persones que conformen la    
delegació, per la seva generositat, esperit de treball, vocació 
incansable i treball en favor dels altres. Sens dubte, aquest és 
el motor del meu compromís diari per formar-me i aprendre 
d’aquesta gran família, amb l’entusiasme de millorar la vida de 
les persones i les seves comunitats.  

Tot i que ja em trobava dins de l’Església, com a catequista 
i col·laboradora, Mans Unides m’ha donat l’oportunitat d’inten-
sificar la meva relació amb i per als altres. Em sento molt      
contenta i molt orgullosa de la feina que faig en aquesta         
organització i que continuaré fent amb il·lusió i esperança.   
Perquè, com a fills de Déu, hauríem de pensar en com en som, 
d’afortunats, per viure en aquesta part del món, fet que no   
correspon al mèrit propi l

Text d’ELENA SORIANO.  
Delegada de Mans Unides Tarassona.

Text de LUZ MARÍA LÓPEZ.  
Voluntària de Mans Unides Santa Cruz de Tenerife.
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Del vertigen a la il·lusió i 
el compromís

L’empremta que  
Mans Unides  
ha deixat en mi 
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A Mans Unides creiem que és important tenir espais 
per apropar als nens i les nenes l’educació per al  
desenvolupament i l’educació en valors, amb la        
finalitat que puguin desenvolupar la seva personalitat 
i conver tir-se en agents de canvi social. Per això vam 
posar en marxa l’«Acadèmia d’Autèntics Superherois 
de Jotam », una activitat dirigida a nens i nenes    
d’entre 3 i 12 anys.  
 
A l’etapa d’infantil (de 3 a 5 anys) oferim el re curs     
didàctic «Com ser superherois de debò», pensat   
perquè el professorat l’utilitzi directa ment a l’aula.    
Els nens i les nenes segueixen una sèrie de fases i proves 
amb les quals s’eduquen en els valors de la generositat, 
la solidaritat i el respecte. Així mateix, per al nivell de 
primària (de 6 a 12 anys) proposem l’«Espai pedagògic 
Acadèmia de Superherois de Jotam», un espai físic que 
representa l’Acadèmia i s’instal·la fàcilment, amb un 
recorregut marcat amb in formació i proves pràctiques 
guiades per una per sona dinamitzadora.  
 
En tots dos nivells, hi ha recursos addicionals com ara 
activitats, vídeos i altres materials que ajuden les per-
sones dinamitzadores en la seva tasca de formar 
autèn tics superherois l

la nostra feina a espanya

Acadèmia d’Autèntics  
Superherois de Jotam Fo

to
s:

 M
an

s 
Un

id
es

Ajuda’ns a formar els autèntics  
superherois que el món necessita!

* Aquest material està destinat a centres educatius, associacions i parròquies i està disponible a través de les delegacions de Mans Unides.

Tots hem sentit parlar de superherois que, dotats 
amb poders com la capacitat per volar o la força 
atòmica, lliuren la humanitat de grans perills. Però es 
tracta de personatges que només existeixen en la  
ficció i, malauradament, els seus poders mai no      
estaran al nostre abast. 

Tanmateix, en el món real hi ha milions d’autèntics 
superherois anònims que lluiten cada dia per millorar 
les seves vides i les d’altres persones. El veritable poder 
de l’autèntic superheroi resideix en els seus valors, 
enfortits per valuoses eines, com els drets humans i 
els objectius de desenvolupament sostenible.
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En els primers dies d’agost va tenir lloc una 
trobada molt especial a Becerril de la Sierra, 
Madrid: 25 persones d’entre 18 i 71 anys van 
conviure durant quatre dies en el I Campament 
Sostenible Intergeneracional «Mans que cuiden».  

Aquesta experiència va tenir el suport de CIDSE i la            
KR Foundation i va complir amb el seu objectiu principal: reunir 
joves que, des de 2015, treballen en la cura del planeta i estils 
de vida sostenibles, amb altres persones de Mans Unides, amb 
la finalitat de proposar accions encaminades a «in tegrar millor 
un sector tan puixant i important com els joves», en paraules 
de Pedro Pablo Angosto, un dels participants. «Una tasca dura 
i feixuga, i que serà llarga», com diu Elena Villacieros –una 
altra de les participants–, però que es considera vital per tre-
ballar en la cura de nosaltres mateixos, dels altres i del pla-
neta; aquestes tres realitats inter connectades i inspirades per 

Fratelli tutti, l’última encíclica del papa Francesc.  
Esperanza Rosales resumeix així les seves sensacions: «He 

après moltíssim, he estat feliç i me’n vaig sense voler que     
s’acabi, però decidida a treballar i a lluitar». Mónica Ripollés, 
una altra companya, expressa el desig que «cada persona, 
tingui l’edat que tingui, aporti els seus talents al gran projecte 
que és Mans Unides», i dedica una paraula a aquest primer 
campament: «gratitud» l

En aliança amb la Universitat Ramon Llull (URL) i amb la participació, entre 
altres, de La Salle, la Generalitat de Catalunya, el Lloc de la Dona, el Centre 
Juana Azurduy i l’Institut de Desenvolupament Rural de Sud-amèrica, Mans 
Unides Barcelona va organitzar el 10 de juny una jornada de sensibilització 
que, amb la defensa dels drets de les dones com a fil conductor, va tenir        
po nències, actuacions i tallers que van incidir en el paper de la dona com a 
palanca de canvi en la societat.  

La jornada es va dur a terme a les instal·lacions de la URL i, després d’unes 
pri meres intervencions institucionals, els joves participants van poder assistir 
a la presentació del Pla d’igualtat de gènere de la URL; una ponència sobre el 
tràfic a càrrec del Lloc de la Dona i un recital gòspel interpretat per beneficiàries 
d’aquesta entitat; tallers de fotografia documental i de denúncia; una sessió de 
creació musical amb el rap com a eina crítica; una taula rodona sobre violència 
de gènere en entorns juvenils; una peça de teatre fòrum, amb la Companyia 
La Xixa i, com a punt final, una festa amb el DJ Andreu Presas de Ràdio Flaixbac l

Feia més de dos anys que no es trobaven 
en persona. La 37a Reunió Semestral de 
directors de la xarxa inter nacional d’ONGD 
catòliques, CIDSE, va poder celebrar-se, 
per fi, de manera presencial, la qual cosa 
va succeir a Madrid i amb Mans Unides 
com a amfitriona.  
A les reunions celebrades al Centre Santa 
María de Los Negrales del 13 al 15 de 
juny, els representants de 18 agències 
catòliques d’ajuda al desenvolupament 
d’Europa i Amèrica del Nord van poder 
trobar-se i tirar endavant les tasques 
institucionals fixades a l’agenda, entre les 
quals destaca la definició de les línies 
es tratègiques que marcaran el treball 
de la xarxa durant els pròxims anys l

Cap a una  
Mans Unides  

intergeneracional 
i sostenible

Una jornada per denunciar  
la desigualtat i 

la violència de gènere
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Pots veure un vídeo resum aquí: bit.ly/URL-ManosUnidas 

Reunió de directors  
de CIDSE a Madrid
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Vídeo resum del campament a: bit.ly/campamentoMU 

Informa-te’n a: bit.ly/cidsedirectores



Les lletres serveixen per construir paraules… 
com els ODS, que són els objectius de desenvolu-
pament soste nible per edificar un món més just, on 
ningú es quedi enrere.  

Com les lletres que s’uneixen per formar paraules, 
construir un relat en el qual els ODS siguin possibles 
depèn de cada persona. I tot relat comença pel 
principi.  

Ens posem mans a la feina? Comencem per la 
pri mera lletra, la «A» d’Accés als Aliments i a l’Aigua: 
elements primordials que donen a la persona dignitat, 
qualitat de vida i salut. Per això, persona també 
s’escriu amb A.

Si estàs interessat a participar en el finançament d’un projecte concret,  
sol·licita informació a comunicacion.socios@manosunidas.org  

o al 91 308 20 20
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X edició
de les de24 Mans Unides

HORES

El pròxim mes de novembre tindrà lloc la X EDICIÓ d’aquesta acció global de 
sensibilització els objectius de la qual, des del començament, han estat la re-
flexió sobre els problemes que pateixen els països en desenvolupament, la pro-
moció del valor de la solidaritat a la societat espanyola i l’augment del compro-
mís dels nostres socis i simpatitzants.   
No deixis de participar en aquesta edició especial, que tindrà el suport de les 
nostres 72 delegacions, socis locals, beneficiaris i rostres coneguts... 
 
I POTSER ALGUNA SORPRESA! Informa-te’n a: manosunidas.org/24horas

Viure en una zona muntanyenca i fronterera pot ser motiu  
suficient per caure en una situació d’extrema pobresa. 

 
El mes de maig passat vam apel·lar una vegada més a la genero-

sitat dels nostres socis i col·laboradors, amb la finalitat de recaptar els 
fons necessaris per dur a terme un projecte que garantís el dret a l’a-
limentació de 62 famílies a la comunitat de Saltadère, a Haití.  

A causa de la desforestació, la reducció dels llits dels rius, els ter-
ratrèmols i la crisi socioeconòmica, aquesta comunitat es veu abocada 
a viure en un estat de vulnerabilitat que posa en risc un dret tan bàsic 
com és el de l’alimentació.  

La difícil situació provoca que els homes es vegin forçats a migrar 
per poder sustentar les seves famílies i són les dones les que es queden 
a càrrec dels fills, sense més mitjans de vida que aquells que els ofereix 
l’escàs conreu de la terra.  

Gràcies a les aportacions de 260 socis i col·laboradors, hem ajudat 
al fet que més de 300 persones tinguin una vida digna i tirin endavant 
en el lloc on van néixer l

Haití ens va necessitar i vam ser al seu costal

Persona també s’escriu amb A

Arrenca la XIV edició del Festival  
de Clipmetratges de Mans Unides!

Enregistra un vídeo d’un minut que mostri exemples 
o idees de com gestionar, de manera sostenible,     
l’Alimentació i l’Aigua.

El teu punt de vistA pot cAnviAr el món.
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T’has plantejat ja els teus propòsits per al 2023?

Informa-te’n al 91 308 20 20 o en  
comunicacion.socios@manosunidas.org

A Mans Unides et donem l’oportunitat de celebrar i ajudar alhora.  
Com? Doncs a través de targetes solidàries:

Fes de les teves celebracions un moment únic i solidari.

l Targetes i punts de llibre personalitzats:

l Targeta Regal Nadal:
Sorprèn els teus éssers estimats amb una subscripció com a soci o donant. 

l Targeta Regal Donant Mans Unides: 
Tria l’import que millor s’adapti a la teva butxaca i  
regala als teus éssers estimats un trosset de solidaritat.

l Targeta Regal Soci Mans Unides: 
Durant el període de temps que triïs, regalaràs  
la col·laboració com a soci a algun familiar o amic. 

En paper i format digital.

Mans Unides elabora materials de formació cristiana  
per a catequistes, grups de formació, professors de  

religió i famílies. 

Pots sol·licitar tots aquest materials a la teva Delegació i  
als Serveis Centrals de Mans Unides

MATERIALS CORPORATIUS 2023 

Agenda

Postals de Nadal

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

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

s Díptic de Quaresma 2023 amb activitats per a  
     nens i famílies.

Calendaris de  
paret i de taula

MATERIALS DE FORMACIÓ CRISTIANA* 

MATERIALS PER AL 2022-2023

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

* Disponibles en català, basc, valencià i gallec en format digital.



34

gent compromesa

A Mans Unides tenim la immensa sort  
de tenir gent compromesa,  

amics i amigues que ens donen suport,  
comparteixen els nostres valors i  

ens ajuden a difondre el nostre treball.

Gent compromesa, 
gent Mans Unides

Enguany hem comptat amb diverses influencers que han estat 
el nostre altaveu a les xarxes socials, difonent els missatges de 
la nostra Campanya anual i ajudant-nos a posar rostre a les 
persones més vulnerables del planeta; persones que es tornen 
invisibles i oblidades a causa de la nostra indiferència.   
Aquestes influencers van començar sent anònimes, però a força 
de penjar contingut de qualitat, familiar i basat en valors, han 
anat creixent en seguidors. Gràcies al seu suport, la nostra cam-
panya ha arribat a gairebé 200.000 persones!   
I tu, tens compte d’Instagram? Ens encantaria comptar amb tu! 
Tant és quants seguidors tinguis, només cal compromís i ganes 
d’unir-te a la nostra lluita per posar fi a la fam, la pobresa i la 
desigualtat!   
També tu pots convertir-te en ambaixador de Mans Unides! És 
molt fàcil, escriu-nos a marketing@manosunidas.org i et do-
narem unes senzilles pautes per difondre el missatge de Mans 
Unides a les teves xarxes. Ets a un sol gest de fer d’aquest món 
un lloc millor!

TENS LES DADES ACTUALITZADES  
PER AL CERTIFICAT DE DONACIONS?

l Volem assegurar-nos que tenim les teves dades de contacte actualitzades, perquè 
sabem que, al llarg de l’any, poden canviar-ne algunes, com el domicili o el correu 
electrònic.

Recorda que tens fins al 31 de desembre de 2022 per actualitzar la teva informació  
com a soci i/o col·laborador de Mans Unides.

l Per comunicar algun canvi, estarem encantats d’atendre’t al 91 308 20 20 i  
també pots escriure a comunicacion.socios@manosunidas.org 

Des d’aquí volem donar les gràcies a:  
@alecorsinis, @goutdhestia, @rocio.deguzman, @belenyni,  

@marianadeugarte, @palomafdezdemesa, @mercedesrods,  
@pilargilconesa, @zapaboo, @mommyseeker  

No miris cap a un altre costat, que la nostra indiferència no els condemni a l’oblit.



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.



91 700 38 25 - herencias@manosunidas.org

Fes un testament solidari i els propòsits  
de la teva vida continuaran amb el teu llegat

EN BONES MANS
herències i llegats

DECIDEIX AVUI CONTINUAR  
AJUDANT DEMÀ


