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60 anys 
millorant 
el món

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Mans Unides inicia un trienni 
dedicat als drets humans
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Aquest any és molt especial per 
a Mans Unides: celebra sis dècades 
treballant per la dignitat de les per-
sones. Va néixer com a Campanya 
contra la Fam i durant 60 anys s’ha 
dedicat a canviar aquest món amb 
el compromís d’aconseguir una so-
cietat més justa i digna per a tots els 
homes i les dones.

Aquest 2019 Mans Unides inicia 
un trienni dedicat als drets humans 
amb el tema Promovent els drets 
amb fets. En aquest primer any se 
centra en el lema «Creiem en la 
igualtat i en la dignitat de les perso-
nes», amb una preferència especial 
per la dona, i amb el qual se’ns con-
vida a reflexionar sobre si realment 
existeix una igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones arreu del món.

Mans Unides treballa en dues 
grans línies: sensibilització i coope-
ració al desenvolupament. D’aques-
ta manera, aconsegueix mitjans 
econòmics per finançar programes, 
plans i projectes de desenvolupa-
ment integral que porten a terme 
les contraparts en els diferents pa-
ïsos als quals arriba l’ajuda de Mans 
Unides.

Educació, salut, aigua i saneja-

ment, drets de les dones i equitat, 
drets humans i societat civil, alimen-
tació i mitjà de vida, i medi ambient 
i canvi climàtic són les grans àrees 
en què Mans Unides actua. 

Àfrica, Amèrica i Àsia són els 
principals escenaris on Mans Uni-
des està compromesa. Com a 
mostra d’aquesta cooperació, han 
visitat Catalunya tres testimonis de 
les contraparts que reben l’ajuda de 
l’entitat: Diana Torres, col·laborado-
ra del Servei Jesuïta a Refugiats a 
Colòmbia; Miquel Cubeles, marista 
i impulsor del Projecte Fratelli al Lí-
ban, i Guadalupe Zúñiga, francisca-
na missionera de Maria que treballa 
a Nador (Marroc).

Població vulnerable

Diana Torres és una jove colom-
biana de 33 anys que ha dedicat 
tota la seva carrera professional a 
acompanyar les poblacions més 
vulnerables del seu país. Forma part 
del Servei Jesuïta a Refugiats a Co-
lòmbia, «que dona suport i acompa-
nya les víctimes del conflicte armat 
colombià, principalment població 
desplaçada, i ara, especialment, la 
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DIANA TORRES
«Els drets de les 
dones emigrants, 
desplaçades o
 refugiades són molt 
complexos de dur a 
terme»

Diana Torres 
acompanya 
població 
vulnerable.
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població migrant veneçolana que arri-
ba al país amb necessitats humanes de 
protecció», ens explica.

En aquest any en què Mans Unides 
dedica una atenció especial a la dona, 
Torres destaca que «els drets de les 
dones emigrants, desplaçades o re-
fugiades són molt complexos de dur 
a terme». Davant l’allau de població 
veneçolana que creua la frontera, des-
criu que «estan arribant principalment 
dones embarassades, sense cap tipus 
de control, per poder tenir els seus fills 
a Colòmbia».

Diana Torres reconeix que «la xifra 
oficial de refugiats veneçolans a Colòm-
bia és d’1.200.000-1.500.000 perso-
nes, cosa que ja ens ha desbordat i això 
és visible als hospitals, a les escoles, a 
les zones frontereres, que estan col-
lapsades...». Amb tot, a aquesta xifra 
oficial cal sumar-hi una altra realitat: «La 
frontera que compartim tots dos països 
és de 2.000 quilòmetres i hi ha molts 
passos no regularitzats, per la qual cosa 
pot ben ser que la xifra sigui molt supe-
rior. Hi ha persones que entren amb la 
voluntat de permanència a Colòmbia i 
altres són colombians que en el seu dia 
se’n van anar a Veneçuela a causa del 
conflicte armat, s’hi van establir i ara, 20 
o 25 anys després, tornen. També hi ha 
persones que estan transitant pel país 
per arribar al Perú, l’Equador o altres 
països.»

La feina de Diana Torres s’ha cen-
trat, en els darrers anys, en l’economia 
solidària, i s’ha especialitzat en la ge-
rència de projectes amb coneixements 
en drets humans, atenció humanitària a 
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població desplaçada, migrant i refugi-
ada amb un enfocament diferencial en 
nenes, nens, adolescents, joves, dones, 
comunitats ètniques i camperoles, amb 
interès i treball personal en temes sobre 
estudis de gènere i violència contra la 
dona.

Casa d’acollida

Una altra dona, la germana Guada-
lupe Zúñiga, franciscana missionera de 
Maria, ens acosta a la realitat que viu al 
Marroc, concretament a Nador, on està 
al servei de la Delegació de Migracions 
com a responsable de la casa d’acollida 
dels migrants vulnerables.

«Servim a tot aquell germà migrant 
que arriba a la casa perquè necessita 
restablir forces físiques, morals...», ens 
explica la Gna. Guadalupe, «és un pas, 
un parèntesi, que els proporcionem 
perquè descansin, perquè dormin, per-
què mengin bé ja que com que estan 
en trànsit molt sovint es posen malalts, 
necessiten ajuda mèdica, especialit-
zada... i nosaltres els proporcionem 
aquest espai perquè puguin restablir 
forces i trobar-se millor per poder con-
tinuar endavant amb el seu somni, que 
és passar a l’altra banda».

Mans Unides col·labora amb la Gna. 
Guadalupe «amb un programa de for-
mació per a joves, dones i homes, per-
què puguin obtenir un diploma i potser 
amb aquesta formació puguin desistir 
de la seva idea de migrar a Europa, i 
que puguin tornar als seus països amb 
un diploma que els capacitarà per tirar 
endavant».

GUADALUPE 
ZÚÑIGA
«Arribarà l’hora 
d’Àfrica quan tots 
deixem de ser 
egoistes, quan no 
mirem el nostre 
propi interès»

Els campaments 
de migrants, 
a Nador, són 
molt precaris.
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Aquesta religiosa mexicana s’ha 
passat gairebé tota la vida treba-
llant amb la població marroquina, i 
subratlla que «no som de la mateixa 
religió, però quan hi ha una relació 
d’amistat forta, això no es trenca». 
Per això aconsella que «hem d’estar 
oberts, amb la capacitat de dir que 
la cultura africana pot aportar molt 
a l’europea. Ells aporten les seves 
capacitats, uns coneixements. Si 
estem oberts a acollir-los es poden 
integrar les dues savieses: l’europea 
i l’africana. En sortiria una riquesa 
molt gran per a tots».

Per això li dol la manera en què 
Europa afronta el drama de la migra-
ció: «Arribarà l’hora d’Àfrica quan 
tots deixem de ser egoistes, quan 
no mirem el nostre propi interès. 
Quan ens deixem tocar el cor i tin-
guem una mirada més clara i més 
neta perquè tots som fills de Déu. Ell 
ens ha creat perquè gaudim tots del 
món. En aquest moment la nostra 
mirada serà de conversió.»

Reconstruir una generació

«El 2011 va començar el conflic-
te armat a Síria. Han mort 500.000 
persones i hi ha 5 milions de despla-
çats externs i 6 milions d’interns. La 
meitat de la població, pràcticament, 
de 23 milions d’habitants, ha estat 

dia a dia, des de la humanitat i la 
proximitat.

Els petits necessiten acompanya-
ment psicosocial perquè «són nens 
que tenen associats els traumes i 
han de treure’ls i expressar-los», co-
menta el marista. Al centre, els nens 
i nenes recuperen l’alegria pròpia de 
l’edat i deixen enrere la duríssima 
realitat que han viscut al seu país.

Segons el Gmà. Miquel Cubeles, 
«dir que la guerra de Síria ha arribat 
al final significa que hi ha un gua-
nyador i uns perdedors. I tots han 
perdut. El milió i mig de nens que 
estan al Líban són els perdedors de 
la guerra. Les famílies tenen por, no 
hi ha seguretat a Síria per tornar-hi. 
Ho han perdut tot».

Colòmbia, el Marroc o el Líban 
són només una petita mostra de la 
gran tasca que es realitza gràcies 
al suport de Mans Unides arreu del 
món. En els últims deu anys Mans 
Unides ha col·laborat en 1.104 pro-
jectes agropecuaris, 2.433 d’edu-
catius, 1.209 de sanitaris i 1.495 de 
destinats bàsicament a donar su-
port a iniciatives protagonitzades 
per dones.

El 2020 Mans Unides fixarà la se-
va atenció en «L’íntima relació entre 
els pobres i la fragilitat del planeta 
(LS 16)» i el 2021 en «La correspon-
sabilitat en el bé comú».

desplaçada.» Són les dades que 
aporta el marista Miquel Cubeles 
i que el va dur, juntament amb el 
germà de La Salle Andrés Porras, a 
posar en marxa el Projecte Fratelli, 
que acull al Líban nens refugiats si-
rians, majoritàriament, però també 
iraquians.

El Projecte Fratelli ofereix sobre-
tot projectes educatius per a nens i 
joves de 3 fins a 24 anys, i atenció a 
les famílies respectives. «Intentem 
fer-los créixer interiorment per cu-
rar les ferides que puguin tenir de 
la guerra», indica el Gmà. Cubeles. 
Parlem d’una generació de nens 
i nenes als quals se’ls ha robat la 
infància. Per això és tan necessària 
una iniciativa com el Projecte Fra-
telli, que els acompanyi en el seu 

MIQUEL CUBELES
«El milió i mig de nens 
que estan al Líban són 
els perdedors de la 
guerra»

Gràcies al Projecte Fratelli, els petits poden tornar a ser nens.




