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Dignitat, drets i fets
60 anys d’aposta per un món més just

L ’afirmació de la dignitat de la persona humana és avui
un fet pràcticament universal. Aquesta afirmació com-
porta el reconeixement que la dignitat de la persona

troba la seva millor concreció en els drets humans, recollits
de manera succinta en la Declaració Universal dels Drets Hu -
 mans de 1948 i pactes posteriors. Ho reconeix també l’Es -
glésia: «El moviment cap a la identificació i proclamació dels
drets humans és un dels esforços més rellevants per respon -
dre eficaçment a les exigències imprescindibles de la dignitat
humana» (Compendi de la Doctrina Social de l’Església, 152). 

A Mans Unides som conscients que els discursos sobre
els drets humans no es corresponen amb la realitat de mi -
lions de persones que, sent formalment considerades com
a «subjectes de drets», en la pràctica, no poden accedir-  hi,
fins i tot als més elementals com el dret a l’alimentació.

Per això, situem el nostre 60 aniversari dins el marc d’un
trienni «Promovent els drets amb fets», en el qual pretenem,
de cara al futur, abordar el repte que allò escrit en els textos
legals sigui real en la vida de les persones i que milions d’és -
sers humans, germans nostres, puguin gaudir d’aquests drets
que expressen la dignitat i la igualtat en què creiem fermament. 

A hores d’ara, les xifres de la pobresa són escandaloses:
1.300 milions d’éssers humans la pateixen, segons l’ONU.
I els principals rostres de la pobresa continuen sent els ma -
teixos: rostres de nens i nenes; de joves desocupats; d’indí -
genes i pagesos expulsats dels seus territoris; de treballa-
dors mal retribuïts; de marginats i amuntegats urbans, de gent
gran i, sobretot, rostres de dones. 

A Mans Unides, creiem que la situació actual de pobresa 
i fam al món és la màxima demostració de la manca de re -
co neixement dels drets humans. Per això, per respondre a
la crida del papa Francesc de «passar a l’acció, de manera
que desaparegui totalment el flagell de la fam» ens propo-
sem, amb les comunitats del Sud, abordar el «dret al des-
envolupament» que constitueix el marc necessari perquè
tots puguem portar una vida digna. En aquesta tasca, les
dones hi ocuparan un lloc destacat. Són agents imprescin-
dibles en el desenvolupament humà dels més desfavorits i,
tanmateix, la seva vida discorre dins d’unes condicions que
bé poden considerar-se com una violació generalitzada dels
seus drets perquè, com recorda la nostra campanya 2019:
«Un terç de les dones del segle XXI no són com te les ima-
gines: ni independents, ni segures, ni amb veu.»

Delegacions catalanes de Mans Unides



Objectius de la campanya 2019

En l’impuls fundacional de Mans Unides, fa ja
60 anys, es reconeix que la negació dels
drets humans està a la base de la pobresa

i és causa de l’exclusió que pateixen centenars de
milions de persones al nostre món. Per aquesta
raó, la promoció dels drets humans i la lluita con -
tra la fam, a través del suport al desenvolupament
de les comunitats pobres, han estat sempre part
essencial de la nostra feina i de la nostra missió.

El dret a l’alimentació, a la salut, a l’educació,
a la promoció social, a la participació política, a
la igualtat entre homes i dones...; són drets que
avui dia, com llavors, continuen sent vulnerats per
a milions d’éssers humans que no tenen accés als
recursos necessaris per tenir una vida digna.

Creiem en la igualtat 
i en la dignitat de les persones

Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 9 i 10 de febrer

60a CAMPANYA DE MANS UNIDES
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Sabem que optar per la defensa dels drets hu -
mans ens exigeix denunciar les estructures que
ge neren les injustícies, assenyalar les causes
de les condicions inhumanes en les quals viuen
les poblacions empobrides i promoure alhora, a
través de l’educació per al desenvolupament i els
projectes de cooperació, el respecte i la justícia
que mereixen totes les persones.

Què és Mans Unides

Mans Unides és una organització no governamen -
tal catòlica, de voluntaris, que des del 1959 llui ta
contra la fam, la misèria i l’explotació que ofe guen
els països del Tercer Món, on milions d’és sers hu -
 mans ni tan sols tenen cobertes les seves ne ces -
sitats bàsiques. 

Al llarg d’aquests 60 anys, l’acció de Mans
Uni des ha permès salvar moltes vides i millorar
la si tuació de milions de persones a 75 països
d’À sia, Àfrica, Amèrica i Oceania.

Com actua

• Al Tercer Món, Mans Unides finança projectes
de desenvolupament comunitari sorgits de la
ini ciativa de les mateixes poblacions locals:
creació d’hospitals i escoles, construcció d’ha -
bitatges, 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 Uni des
audita els seus comptes, supervisa els pro gres -
sos dels projectes i publica cada any una me -
mòria de realitzacions, a fi de donar la mà xima
transparència a la seva actuació. Aquests docu -
ments es poden consultar a www.mansunides.org

• Al nostre país, Mans Unides informa i sensibi-
litza la població i les institucions públiques, a fi
de contribuir a impulsar un esperit col·lectiu de
solidaritat, del qual sorgeixin iniciatives efecti -
ves en la lluita contra la fam i la pobresa. 

Com es finança

Per tal d’assolir els seus objectius, Mans Unides
compta amb la col·laboració desinteressada de
persones, parròquies, comunitats religioses, es -
coles, institucions, mitjans de comunicació, em -
preses, fundacions, entitats cíviques, grups de jo -
ves i altres col·lectius.

És la societat civil qui fa possible la tasca hu -
manitària de Mans Unides tot aportant la major
part dels recursos de l’entitat (42,5 milions d’eu -
ros el 2017). Altres fons provenen d’institucions
públiques (6,1 milions).

Donatius a les delegacions de Mans Unides 
o en aquest compte bancari

”la Caixa”
ES78-2100-5731-7602-0018-5880 

Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent, 
amb els límits legals establerts.



A la Guajira, la mineria representa el 70% de l’e-
conomia. La pesca artesanal i el pasturatge cons -
titueixen altres dos sectors tradicionals de l’eco-
nomia indígena local. A més, el poble Wayúu ha
estat greument afectat per la confrontació arma-
da entre els grups armats il·legals.

I el projecte?

El projecte té com a objectius l’enfortiment orga -
nitzatiu i educatiu del poble Wayúu; millorar l’ac-
cés a l’aigua i l’atenció en salut i nutrició; millorar
la infraestructura comunitària i la generació d’in-
gressos. Entre les activitats previstes per assolir
els resultats es troben accions de capacitació de
cara a la formulació de propostes des de les co -
mu nitats per aconseguir cobrir les mancances en
educació, infraestructura, sanejament i accés a
l’aigua. També es construiran dos graners comu-

Qui?

E ls indígenes Wayúu de Colòmbia són els
que es beneficiaran d’aquest projecte de
Mans Unides. En el 97% són monolingües

del seu idioma natiu i un 87% són analfabets. Pre -
senten índexs molt elevats de mortalitat i des-
nutrició infantil, de manera que hi ha un gran risc
de desaparèixer com a poble. La situació de les
dones és difícil, marcada per la pobresa, la man-
ca de polítiques per garantir els drets fonamen-
tals i una cultura que legitima i justifica la violèn-
cia contra la dona.

On?
El projecte es desenvolupa en el Departament de
la Guajira de Colòmbia, en 26 comunitats del mu -
nicipi de Manaure. La regió habitada pels Wayúu
es caracteritza pel seu clima càlid, sec i inhòspit,
amb temperatures entre els 28° i els 38 °C. L’a -
ri desa dels terrenys ha crescut amb les sequeres
i ha dificultat el cultiu, la recol·lecció de plantes i
la cria d’espècies animals.

• Objectius:
—Enfortiment organitzatiu i educatiu del

poble Wayúu
—Millorar l’accés a l’aigua i l’atenció en

salut i nutrició
—Millorar la infraestructura comunitària i

la generació d’ingressos

• Import total: 107.669,00 €

• Responsable del projecte: Sra. Ruth Con -
sol Chaparro - Fundació Camins d’Identitat
(FUCAI)

• Beneficiaris:
—Directes: 3.850
—Indirectes: 5.200

Projecte 2018 - Colòmbia
Defensa dels drets dels pobles indígenes 

a la Guajira
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nitaris, es realitzaran múltiples tallers teòric/pràc -
 tics de millora de l’habitatge wayúu. Es farà se gui -
ment de la gestió de l’afiliació al servei de salut
per als que no en tenen. Mans Unides col·labora
en el projecte global amb una aportació que re -
presenta el 58% del pressupost.

Sobre el soci local

La Fundació Camins d’Identitat (FUCAI) es cons-
titueix l’any 1991 com a ong compromesa amb
la consolidació d’una Colòmbia pluriètnica i mul-
ticultural, segons la justícia social i respectant
els drets fonamentals de les persones i dels po-
bles. El treball de FUCAI es caracteritza per ser in -
ter  cultural en el seu enfocament, en la seva me -
todologia i al seu equip de treball. Es parteix de la
cosmovisió wayúu i des de les seves formes or ga -
nitzatives i participatives.

¿Quién? 

Los indígenas Wayúu de Colombia son quie-
nes se beneficiarán de este proyecto de Ma -
nos Unidas. En el 97% son monolingües de

su idioma nativo, y un 87% son analfabetos. Pre -
sentan muy altos índices de mortalidad y desnu-
trición infantil, por lo que hay un gran riesgo de
de sa parecer como pue blo. La situación de las mu -
jeres es difícil, mar  ca da por altos índices de po bre -
za, falta de políticas para garantizar los derechos
fundamentales y una cultura que legitima y justifi -
ca la violencia contra la mujer.

¿Dónde?

El proyecto se desarrolla en el Departamento de
la Guajira de Colombia, en 26 comunidades del
municipio de Manaure. La región habitada por los
Wayúu se caracteriza por su clima cálido, seco e
inhóspito, con temperaturas entre los 28o y los
38 oC. La aridez de los terrenos se ha acrecen-

tado con las sequías y ha dificultado el cultivo, la
reco lección de plantas y la cría de especies ani-
males.

En la Guajira, la minería representa el 70% de
la economía. La pesca artesanal y el pastoreo
const ituyen otros dos sectores tradicionales de la
economía indígena local. Además, el pueblo Wa -
yúu ha sido gravemente afectado por la confron-
tación armada entre los grupos armados ilegales.

¿Y el proyecto?

El proyecto tiene como objetivos el fortalecimien-
to organizativo y educativo del pueblo Wayúu; me -
jorar el acceso al agua y la atención en salud y nu -
trición; mejorar la infraestructura comunitaria y la
generación de ingresos. Entre las actividades pre -
vistas para alcanzar los resultados se encuentran
acciones de capacitación de cara a la formula-
ción de propuestas desde las comunidades para
conseguir cubrir las carencias en educación, infra -

estructura, saneamiento y acceso al agua. Tam -
bién se construirán dos cobertizos comunitarios,
se realizarán múltiples talleres teórico/prácticos
de mejoramiento de la vivienda wayúu. Se hará se -
guimiento a la gestión de la afiliación al servicio de
salud para quienes no lo tienen. Manos Unidas
colabora en el proyecto global con una aportación
que representa el 58% del presupuesto.

Sobre el socio local

La Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) se
constituye en el año 1991 como ong comprome-
tida con la consolidación de una Colombia plu ri -
étnica y multicultural, según la justicia social y
res petando los derechos fundamentales de las
personas y de los pueblos. El trabajo de FUCAI se
caracteriza por ser intercultural en su enfoque,
en su metodología y en su equipo de trabajo. Se
parte de la cosmovisión wayúu y desde sus for-
mas organizativas y participativas. 
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Objetivos de la campaña 2019

En el impulso fundacional de Manos Uni das,
hace ya 60 años, se reconoce que la nega-
ción de los derechos humanos está en la

ba se de la pobreza y es causa de la exclusión que
sufren cientos de millones de personas en nues-
tro mundo. Por esta razón, la promoción de los
de rechos humanos y la lucha contra el hambre,
a través del apoyo a las comunidades pobres en
su desarrollo, han sido siempre parte esencial
de nuestro trabajo y nuestra misión. 

El derecho a la alimentación, a la salud, a la
educación, a la promoción social, a la participa-
ción política, a la igualdad entre hombres y muje-
res...; son derechos que continúan hoy en día,
como entonces, siendo vulnerados para millones
de seres humanos que no tienen acceso a los re -
cursos necesarios para tener una vida digna.

Sabemos que optar por la defensa de los
derechos humanos nos exige denunciar las
estructuras que generan las injusticias, señalar
las cau sas de las condiciones inhumanas en las

cuales viven las poblaciones empobrecidas y a
la vez promover, a través de la educación para
el desarrollo y los proyectos de cooperación, el
respeto y la justicia que merecen todas las per-
sonas.

Qué es Manos Unidas

Manos Unidas es una organización no guberna-
mental católica, de voluntarios, que desde 1959
lucha contra el hambre, la miseria y la explotación
que ahogan a los pueblos del Tercer Mundo, don -
de millones de seres humanos ni siquiera tienen
cubiertas sus necesidades básicas.

A lo largo de estos 60 años, la acción de Ma -
nos Uni das ha permitido salvar muchas vidas y
mejo rar la situación de millones de personas en
75 paí ses de Asia, África, América y Oceanía.

Cómo actúa

• En el Tercer Mundo, Manos Unidas financia pro -
yec tos 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 bá -
sicos, 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 cada año una memoria
de realizaciones a fin de dar la máxima transpa -
rencia a su actuación. Estos documentos se
pueden consultar en www.manosunidas.org 

• En nuestro país, Manos Unidas informa y sen-
sibiliza a la población y a las instituciones públi -
cas, a fin de contribuir a impulsar un espíritu co -
lectivo de solidaridad, del cual surjan iniciativas
efectivas en la lucha contra el hambre y la po-
breza. 

Cómo se financia

Para conseguir sus objetivos, Manos Unidas cuen -
ta con la colaboración desinteresada de personas,
parroquias, comunidades religiosas, escuelas, ins -
tituciones, medios de comunicación, em pre sas,
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 (42,5 millo-
nes de euros en 2017). Otros fondos provienen
de las instituciones públicas (6,1 millones).

Creemos en la igualdad 
y en la dignidad de las personas

Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 9 y 10 de febrero

60.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS


