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Mans Unides
Un nou temps per fer
noves totes les coses
Després de 58 anys lluitant contra la
pobresa, hem après que el món pot
veure’s lliure de la fam, que és la causa
de mort més gran a la Terra; mor més

gent per fam que per la sida, la malària i la tuberculosi juntes. És el drama més gran a què s’enfronta la humanitat.

Mentrestant, paradoxalment, es produeixen aliments per a gairebé el doble de la població mundial actual i es
practica una agricultura industrial que

exerceix una gran pressió sobre els
recursos naturals i contamina les aigües, les terres i l’atmosfera.
El model actual de producció d’aliments, a més de considerar el menjar
com un negoci en lloc de com un dret
humà fonamental, és socialment, econòmicament i ambientalment insostenible. Segurament és un model que
respon a les demandes d’una societat
consumidora en excés (la nostra) que,
com a tal, exigeix una gran oferta de
productes barats per augmentar les
possibilitats d’elecció dels consumidors. Però aquesta oferta no preveu
criteris de qualitat nutricional o justícia
amb els productors o amb el planeta. En
general, respon, sobretot, a qüestions
estètiques i de rendibilitat econòmica.
El pitjor és que aquest model complica dramàticament l’existència de
centenars de milions de famílies que
volen viure en el medi rural dels seus
propis conreus, tenint cura amorosament de la terra i reproduint el cicle vital, tal com han fet per generacions. Però no poden fer-ho perquè no disposen
de terra per conrear, no poden intercanviar les seves llavors, han vist contaminada la seva aigua o, en el pitjor dels
casos, s’han vist forçades a emigrar a
les ciutats, expulsades del seu territori
i privades de la seva tradició i la seva
cultura.
La construcció d’un món fratern exigeix que continuem sembrant llavors
de justícia, de trobada, de solidaritat,
de misericòrdia.
El món necessita gent compromesa
amb el bé comú, amb la distribució justa de la riquesa, amb el reconeixement
de la contribució inestimable dels petits agricultors i pescadors artesans,
amb l’àrdua responsabilitat d’alimentar el món, amb la promoció d’un consum responsable i sostenible, amb una
cultura de la cura en lloc d’una cultura del rebuig.
Delegacions catalanes
de Mans Unides

Fes-te soci
col·laborador de
Mans Unides
Pau Claris, 190, 1r 1a
08037 Barcelona
Tel. 934 877 878
bcn@mansunides.org
www.mansunides.org
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Mans Unides

El món no necessita més menjar
Necessita més gent compromesa
Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 11 i 12 de febrer
58a CAMPANYA DE MANS UNIDES
Objectius de la
campanya 2017
La finalitat última de Mans Unides és
aconseguir un món on totes les persones puguem viure dignament. Un món
on ningú no passi fam, on el dret a l’alimentació estigui realment garantit i la
creació no pateixi un model de desenvolupament depredador que tot ho
contamina i ho destrueix. Volem escoltar i fer-nos ressò del crit de la terra i
del crit dels pobres, que és un sol crit
i que clama justícia.
Enguany, a més de seguir plantant
llavors que facin créixer una vida més
justa i fraterna, manifestem el nostre
compromís per un model global de producció i consum sostenibles.
Units a les comunitats empobrides a
qui acompanyem en el seu desenvolupament, volem promoure una producció agropecuària i piscícola respectuosa
amb l’entorn i que garanteixi el consum

local. Impulsarem una collita de productes agrícoles per alimentar les persones, al marge de l’especulació, però
oberta al comerç just. I recolzarem un
aprofitament de la producció on es minimitzin les pèrdues i el malbaratament
d’aliments.
D’acord amb les paraules del papa
Francesc, «sabem que és insostenible
el comportament d’aquells qui consumeixen i destrueixen més i més, mentre que altres encara no poden viure
d’acord amb la seva dignitat humana».
Per això convidem tothom al compromís per un món lliure de fam, respectuós amb l’entorn i on es tingui cura de
la vida.

Què és Mans Unides
Mans Unides és una organització no governamental catòlica, de voluntaris,
que des de 1960 lluita contra la fam, la
misèria i l’explotació que ofeguen els

països del Tercer Món, on milions d’éssers humans ni tan sols tenen cobertes
les seves necessitats bàsiques.
Al llarg d’aquest temps, l’acció de
Mans Unides ha permès salvar moltes
vides i millorar la situació de milions de
persones a 75 països d’Àsia, Àfrica,
Amèrica i Oceania.

cions, a fi de donar la màxima transparència a la seva actuació.
Al nostre país, Mans Unides informa
i sensibilitza la població i les institucions
públiques a fi de contribuir a impulsar
un esperit col·lectiu de solidaritat, del
qual sorgeixin iniciatives efectives en la
lluita contra la fam i la pobresa.

Com actua

Com es finança

Al Tercer Món, Mans Unides finança
projectes de desenvolupament comunitari sorgits de la iniciativa de les mateixes poblacions locals: creació d’hospitals i escoles, construcció d’habitatges,
producció d’aliments, accés a l’aigua potable, l’energia i altres recursos bàsics,
etc.
Els diners arriben directament al seu
destí sense passar per cap intermediari.
Mans Unides audita els seus comptes,
supervisa els progressos dels projectes
i publica un balanç anual de realitza-

Per tal d’assolir els seus objectius, Mans
Unides compta amb la col·laboració
desinteressada de persones, parròquies, comunitats religioses, escoles,
institucions, mitjans de comunicació,
empreses, fundacions, entitats cíviques, grups de joves i altres col·lectius.
És la societat civil qui fa possible la
tasca humanitària de Mans Unides tot
aportant la major part dels recursos
de l’entitat (el 88% el 2015). Altres
fons provenen d’institucions públiques
(el 12%).

Donatius a les delegacions de Mans Unides,
o en aquests comptes bancaris
”la Caixa”: ES06-2100-3291-9125-0004-4484
BBVA: ES68-0182-6035-4502-0156-1898
Banc Sabadell: ES24-0081-0900-8100-0105-7509
Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent,
amb els límits legals establerts.
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Mans Unides a Barcelona
i Terrassa: objectius 2017
Arxiprestats de Badalona
Arxiprestats de Terrassa
Sud, Badalona Nord,
i Rubí
Gramenet, la Cisa
Habigaon (Assam, Índia). Rehabilitació
d’una llar-internat per a noies: construci
Mataró
Arxiprestats de Barcelona,
ció de noves infraestructures. Gna. MarAit-Hamzà, Vall de Tessaout (Marroc). garet Barla (Salesianes / Auxilium Conl’Hospitalet i Cornellà
Accés sostenible a l’aigua potable i vent Children’s Home).
S’indica el nom del responsable del projecte i el de la congregació o associació a què pertany. (Aquesta relació no
està tancada definitivament).

Sara Reda i Ararso Bero (Etiòpia). Intervenció integral d’emergència i rehabilitació en un districte rural afectat per
la sequera. Aman Degif (Ethiopian Catholic Church Social and Development
Coordinating Office).
Gurue, Zambezia (Moçambic). Ampliació i equipament d’una escola de primària: 2 aules, sales auxiliars, canalització
d’aigua i serveis higiènics. Mn. Francisco Lerma Martínez (Diòcesi de Gurue).

al sanejament bàsic entre la població
berber. Abdullatif Bousseta (Association pour le Développement Local de Ifolou).

Arxiprestats de Montcada
i Sant Cugat
Merimanjaka (Madagascar). Ampliació d’una escola: construcció d’un edifici de 6 aules. Mn. Patrice Eden Rasolofo (Diòcesi d’Antananarivo).

Arxiprestats de Sabadell
(Nord i Centre-Sud)
Estat de Guerrero (Mèxic). Suport a programes d’organització i capacitació comunitària i de formació de promotors
de drets humans. Luisa Guzmán (Centro
de Estudios Ecuménicos).
Kangu-Mayumbe (Rep. Dem. del Congo). Quinze biblioteques mèdiques per

a escoles d’infermeres i llevadores.
Jacques Courtejoie (Centre pour la Promotion de la Santé).
Ziguinchor (Senegal). Equipament d’una escola de secundària: instal·lació
d’una sala d’informàtica. Mn. Christian
Manga (École Secondaire Sant Louis de
Ziguinchor).

Arxiprestats de Granollers,
Mollet, Montseny
i Montbui-Puiggraciós
Comalcalco (Tabasco, Mèxic). Programa
de suport a productors de cafè i cacau:
instal·lació d’una cafeteria-xocolateria
cooperativa. Mn. Gerardo Gordillo (Missioners de l’Esperit Sant / Alternativas de
Vida Solidaria para el Desarrollo y la Paz).

Mans Unides convida les parròquies a fer
excursions a La Passió d’Esparreguera
Mans Unides Barcelona proposa enguany a les parròquies que organitzin
una sortida cultural i solidària a La Passió d’Esparreguera. L’ONG de l’Església per al Tercer Món ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació
de La Passió amb el lema «Passió solidària».
Els grups que s’apuntin a l’oferta de
Mans Unides tindran unes condicions
preferents i, a més a més, estaran collaborant a fer possible els projectes
de lluita contra la fam i la pobresa de
Mans Unides.
Fent-se ressò de la sensibilitat que
des de temps immemorials inspiren
la vida, mort i resurrecció de Crist,
La Passió d’Esparreguera construeix
un gran espectacle que permet reviure aquest moment culminant de la fe
cristiana a través d’una recreació que
combina la fidelitat als fets històrics
amb un esdeveniment teatral de primer ordre.
L’excursió surt molt econòmica amb
l’oferta especial per a grups de Mans
Unides i està pensada com una jornada cultural i de lleure, que inclou assis-

tir a la representació, una visita guiada al teatre per dins i a un taller de
ceràmica històric d’Esparreguera, gaudir d’un dinar de germanor, una fotografia de grup amb els actors, etc...
L’espectacle, el dinar i les activitats
complementàries només costen 26
euros.
Mans Unides ha enviat els cartells
i la informació d’aquesta activitat cultural, religiosa i solidària a totes les
parròquies de la diòcesi. Pregunta a
la teva parròquia sobre aquesta excursió.
Les parròquies que vulguin organitzar
una sortida a La Passió només han de
contactar amb Francesc Alert (tel. 647
407 066; espectacle@lapassio.net)
i dir que volen organitzar un grup per
Mans Unides.
Els feligresos de les parròquies que
no organitzin cap grup i els simpatitzants de Mans Unides es poden apuntar
a les sortides a La Passió que organitza
la delegació de Mans Unides Barcelona:
tel. 934 877 878.
Podeu trobar més informació a:
www.mansunides.org

La Passió es representa del 12 de març al 7 de maig de 2017 al Teatre de La Passió d’Esparreguera.
La Passió és un espectacle amb una gran complexitat que aconsegueix transmetre a l’espectador l’essència d’uns personatges amb dos mil anys d’història. La grandiositat del teatre, la gran quantitat d’actors en escena, els vertiginosos canvis escenogràfics, la perfecta
unió del text i la música original, interpretada en directe per una orquestra i una coral...
converteixen La Passió d’Esparreguera en una producció teatral de característiques úniques i en una gran festa popular.
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Manos Unidas

El mundo no necesita más comida
Necesita más gente comprometida
Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 11 y 12 de febrero
58.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
que desde 1960 lucha contra el hambre, la miseria y la explotación que ahogan a los pueblos del Tercer Mundo,
donde millones de seres humanos ni
siquiera tienen cubiertas sus necesidades básicas.
A lo largo de estos años, la acción de
Manos Unidas ha permitido salvar muchas vidas y mejorar la situación de millones de personas en 75 países de
Asia, África, América y Oceanía.

Cómo actúa

Objectivos de la
campaña 2017
El fin último de Manos Unidas es lograr
un mundo donde todas las personas
podamos vivir dignamente. Un mundo
en el que nadie pase hambre, donde
el derecho a la alimentación esté realmente garantizado y la creación no sufra un modelo de desarrollo depredador que todo lo contamina y destruye.
Queremos escuchar y hacernos eco del
grito de la tierra y del grito de los pobres,
que es un solo grito y que clama justicia.
Este año, además de seguir plantando semillas que hagan crecer una vida
más justa y fraterna, manifestamos
nuestro compromiso por un modelo
global de producción y consumo sostenibles.
Unidos a las comunidades empobrecidas a las que acompañamos en
su desarrollo, queremos promover una
producción agropecuaria y piscícola
respetuosa con el medioambiente y que

garantice el consumo local. Impulsaremos una cosecha de productos agrícolas para alimentar a las personas,
al margen de la especulación, pero
abierta al comercio justo. Y apoyaremos un aprovechamiento de la producción donde se minimicen las pérdidas
y el desperdicio de alimentos.
De acuerdo con las palabras del papa Francisco, «sabemos que es insostenible el comportamiento de aquellos
que consumen y destruyen más y más,

mientras que otros no pueden vivir de
acuerdo con su dignidad humana»
(LS 93). Por eso, invitamos a todos al
compromiso por un mundo libre de hambre, respetuoso con el entorno y donde
se cuide la vida.

Qué es Manos Unidas
Manos Unidas es una organización no
gubernamental católica, de voluntarios,

En el Tercer Mundo, Manos Unidas financia proyectos de desarrollo comunitario surgidos de la iniciativa de las
propias poblaciones locales: creación
de hospitales y escuelas, construcción
de viviendas, producción de alimentos,
acceso al agua potable, la energía y
otros recursos básicos, etc.
El dinero llega directamente a su destino sin pasar por ningún intermediario. Manos Unidas audita sus cuentas,
supervisa los progresos de los proyectos y publica un balance anual de realizaciones a fin de dar la máxima transparencia a su actuación.
En nuestro país, Manos Unidas informa y sensibiliza a la población y a las
instituciones públicas a fin de contribuir a impulsar un espíritu colectivo de
solidaridad, del cual surjan iniciativas
efectivas en la lucha contra el hambre
y la pobreza.

Cómo se financia
Para conseguir sus objetivos, Manos
Unidas cuenta con la colaboración desinteresada de personas, parroquias,
comunidades religiosas, escuelas, instituciones, medios de comunicación,
empresas, fundaciones, entidades cívicas, grupos de jóvenes y otros colectivos.
Es la sociedad civil quien hace posible la labor humanitaria de Manos Unidas aportando la mayor parte de los recursos de la entidad (el 88% en 2015).
Otros fondos provienen de las instituciones públicas (el 12%).

