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Fem del món la terra  
de tothom

Iniciem en aquests dies la nostra nova Campanya que, 
durant el 2020, girarà entorn de la cura de la Terra —la 
nostra «casa comuna»— davant l’actual deteriorament 

mediambiental. El Sínode per a l’Amazònia, que va concloure 
l’octubre passat, il·luminarà el nostre caminar i serà tam bé 
una llum d’esperança per a aquells pobles que habiten les 
regions més maltractades del planeta. 
  La terra, a més d’expressar la bellesa del Creador, és un 
do fet a la humanitat sencera per a la seva pròpia supervi-
vència. Se’ns va regalar perquè en tinguéssim cura i la llau-
réssim, obtenint-ne allò que ens és necessari per a una vi-
da digna, però l’hem convertit en un lloc gairebé inhabitable 
per a milions d’éssers humans. 
  Des del convenciment que tot està connectat, cal escol-
tar el clamor de la terra i el clamor dels pobres. La pobresa 
i la fragilitat del planeta són dues cares d’una mateixa rea -
litat que és la insolidaritat. Cal obrir un nou camí de conver -
sió cap a una vida més evangèlica, més sòbria i més com-
promesa amb models de desenvolupament solidari que 
permetin connectar l’exercici de la cura de la natura amb 
aquell de la justícia per als més empobrits de la terra, que 
són l’opció preferida de Déu en la història revelada. 
  A Mans Unides fa més de 60 anys que acompanyem les 
comunitats més desfavorides del Sud. La nostra missió és 
lluitar contra la fam i la misèria. Però no sols contra els seus 
efectes sinó també contra les causes. Entre aquestes es 
troben el maltractament a la terra, la privació de possibili-
tats per obtenir els recursos necessaris per viure i la vulne-
ració dels drets humans, sobretot els de dones i nenes, que 
són els grups de població més vulnerables. 
  Així, la nostra nova Campanya, amb el lema «Qui més pa -
teix el maltractament al planeta no ets tu», ens convida a 
la presa de consciència sobre la dramàtica situació de des-
trucció que afecta la «casa comuna», amb la consegüent 
desaparició d’ecosistemes i el deteriorament del territori i 
la vida de les comunitats més pobres. I aquest sincer reco-
neixement ens permetrà pensar, amb el papa Francesc, 
que: «Aquest és el temps oportú per canviar de vida! Aquest 
és el temps per deixar-se tocar el cor. Davant el mal comès 
(…), és el moment d’escoltar el plor de totes les persones 
innocents depredades dels béns, la dignitat, els afectes, la 
vida mateixa.»  

Delegacions catalanes de Mans Unides



Objectius de la campanya 
2020 

Mans Unides lluita contra la 
fam i promou el desenvo-
lupament humà integral i 

sostenible de totes les persones. 
Aquest any 2020, el segon del nos-
tre pla de treball triennal dedicat a la 
defensa dels drets humans, apro-
fundirem en la relació entre la lluita 
contra la pobresa i la cura del plane-
ta, la nostra «casa comuna». 
  El model de vida dominant, el nos -
tre consumisme, les estructures de 
po der i la cultura del malbaratament, 
provoquen, com assenyala el Papa, 
el deteriorament mediambiental i les 
crisis humana i social que l’acompa-
nyen i reforcen (Laudato si’ 5). La pèr- 
   dua de biodiversitat, la con taminació 
o la sobreexplotació dels recursos 
naturals destrueixen la creació i pro-
voquen pobresa, malalties, fam i set 
que pateixen, sobretot, les comunitats 
més vulnerables. 
  Com a alternativa, promovem una 
cultura ecològica: ser inquilins i cuida-
dors en lloc d’amos i dominadors del 
món; lluitar per la vida digna de totes 
les persones; considerar les conse-
qüències mediambientals de les nos -
tres iniciatives; gestionar de ma nera 
integral els recursos naturals; compro- 
metre’ns amb els petits agricultors i 
l’a  groecologia i donar suport als mi -
grants que s’han vist obligats a deixar  
les seves llars per causes me di am -
bientals.  

Qui més pateix el maltractament  
al planeta no ets tu 

Col·lecta a totes les parròquies: 
Dissabte i diumenge, dies 8 i 9 de febrer 

61a CAMPANYA DE MANS UNIDES

II
2 de febrer de 2020

FULL DOMINICALMANS  UN IDES  -  SANT  FEL IU  DE  LLOBREGAT

Què és Mans Unides 

Mans Unides és una organització no 
governamental catòlica, de volunta-
ris, que des del 1959 lluita contra la 
fam, la misèria i l’explotació que ofe-
guen els països del Tercer Món, on 
mi lions d’éssers humans ni tan sols 
te nen cobertes les seves necessitats 
bàsiques.  
  Al llarg d’aquests 60 anys, l’acció 
de Mans Unides ha permès salvar 
moltes vides i millorar la situació de 
milions de persones, a 75 països d’À -
sia, Àfrica, Amèrica i Oceania. 

Com actua 

• Al Tercer Món, Mans Unides fi nan   -
ça projectes de desenvolupament 
comunitari sorgits de la iniciati -
 va de les mateixes poblacions lo -
cals: creació d’hospitals i escoles, 
cons  trucció d’habitatges, produc-
ció d’a liments, protecció del medi 
am bient, accés a l’aigua potable, 
l’energia i altres recursos bàsics, 
etc. 
  Els diners arriben directament 
al seu destí sense passar per cap 
in termediari. Mans Unides audita 
els seus comptes, supervisa els 
progressos dels projectes i publica 
cada any una memòria de realit   -
 za  cions, a fi de donar la màxima 
trans      parència a la seva actuació. 
Aquests documents es poden con   -
sultar a www.mansunides.org  

• Al nostre país, Mans Unides infor-
ma i sensibilitza la població i les 
institucions públiques, a fi de con-
tribuir a impulsar un esperit col·lec -
tiu de solidaritat, del qual sorgeixin 
iniciatives efectives en la lluita con -
tra la fam i la pobresa.  

Com es finança 

Per tal d’assolir els seus objectius, 
Mans Unides compta amb la col·la -

bo ració desinteressada de persones, 
parròquies, comunitats religioses, es -
coles, institucions, mitjans de comu-
nicació, empreses, fundacions, enti-
tats cíviques, grups de joves i altres 
col·lectius. 
  És la societat civil qui fa possible 
la tasca humanitària de Mans Uni -
des tot aportant la major part dels 
recursos de l’entitat (41,4 milions 
d’euros el 2018). Altres fons prove-
nen d’institucions públiques (5,8 mi -
lions).

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.
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BUTAMWA, KIGALI (RUANDA) 

Rehabilitació i ampliació d’un centre  
de formació professional  

Ruanda, a l’Àfrica Central, compta amb 12 
milions d’habitants, un 60% dels quals són 
menors de 20 anys. Tot i que el país ha  

aconseguit un cert creixement econòmic, la bretxa 
entre la capital i les empobrides zones ru rals és evi -
dent. Des de les institucions es fan es forços per im -
pulsar una educació que permeti accedir a altres sec   -
tors econòmics ja que l’agricultura està saturada.  
  La Diòcesi de Kigali, en la localitat de Butamwa, 
regenta un centre de formació professional que 
ocupa les instal·lacions d’una antiga escola agro-
pecuària. S’hi imparteixen cursos de costura, cui-
na, construcció, lampisteria, electricitat, informàti ca 
bàsica, etc. Tanmateix, els edificis estan seriosa-
ment danyats pel pas del temps i les vicissituds so -
fertes.  
  Per això, sol·liciten a Mans Unides el seu su port 
per rehabilitar i ampliar els edificis existents, que 
actualment alberguen 358 alumnes, un 81% de les 
quals són noies.  
  El projecte consisteix en la renovació dels sos-
tres de tots els edificis (en total 1.414 m2), la cons -
trucció d’una cuina, la rehabilitació del menjador 
i l’ampliació dels dormitoris. La comunitat local és 
ben conscient que l’educació és l’única via per a la 
superació de la pobresa. La seva aportació repre-
senta un 18% del cost total. 

Responsable: Abbé Onesphore Ntvuguruzwa (Ar -
xi diòcesi de Kigali). 
 
Pressupost: 82.468 ¤  
 
 
NAMORONA, MANANJARY (MADAGASCAR) 

Impuls de l’accés a l’educació secundària  
en una zona rural  

El projecte es localitza a Namorona, Madagascar. 
És una zona rural de clima tropical humit amb un 
elevat risc de ciclons. Té una població d’uns 35.000 

habitants. Els diversos grups ètnics conviuen sen-
se problemes. La població pateix condicions de vi -
da molt precàries. Hi ha una greu manca d'infra -
estructures sanitàries, educatives o de transport.  
  La pesca i especialment l’agricultura són els 
seus mitjans de vida i la inseguretat és permanent 
perquè depenen de la seva collita anual sotme sa 
als riscos climàtics: ciclons, inundacions, etc. Hi 
ha una clara desigualtat de gènere: l’home és qui 
controla el patrimoni i pren les decisions. Més de 
la meitat de les dones viuen soles per l'abandó dels 
seus marits. L’analfabetisme és d’un 60% i la man -
 ca d’oportunitats per als joves és un mal endèmic.  
  El col·legi Sant Ignasi de Loiola acull, des del 
1984, nens i joves de famílies pageses. Van co -
men çar impartint les classes sota els arbres. Pos -
teriorment la parròquia local els va cedir cedir una 
part de l’església i els pares van construir cabanes 
amb materials locals. El 2016 s’inicia el segon ci -
cle de secundària i l’espai és clarament insuficient.  
  Sol·liciten la col·laboració de Mans Unides per 
a la construcció d’un edifici de dues plantes amb 
un total de sis aules. Les famílies aportaran mate-
rials i mà d’obra. L’aportació local representa el 
14% del cost del projecte. Els beneficiaris seran 
els 320 nois i noies que cada curs seran escola-
ritzats. 

Responsable: P. Adam Brodzyk (Diòcesi de Manan -
 ja ry). 

Pressupost: 43.295 ¤

BUTAMWA, KIGALI (RUANDA) 

Rehabilitación y ampliación de un centro  
de formación profesional  

Ruanda, en África Central, cuenta con 12 mi -
llones de habitantes, un 60% de los cuales 
son menores de 20 años. Si bien el país ha 

conseguido un cierto crecimiento económico, la 
brecha entre la capital y las empobrecidas zo nas 
rurales es evidente. Desde las instituciones se 
hacen esfuerzos para impulsar una educación que 
permita acceder a otros sectores económicos 
puesto que la agricultura está saturada.  
  La Diócesis de Kigali, en la localidad de Butam -
wa, regenta un centro de formación profesional. 
Se imparten cursos de cocina, costura, construc-
ción, fontanería, electricidad, informática básica, 
etc. Actualmente tienen más de 350 alumnos ca -
da año, de los cuales un 81% son chicas. 
  Sin embargo, los edificios están seriamente da -
ñados por el paso del tiempo y las vicisitudes su -
fridas. Por ello solicitan a Manos Unidas apoyo pa -
ra rehabilitarlos y ampliarlos.  
  El proyecto consiste en la renovación de todos 
los tejados (en total 1.414 m2), la construcción de 
una cocina, la rehabilitación del comedor y la am -
pliación de los dormitorios. La comunidad local es 
muy consciente de que la educación es la única 
vía para la superación de la pobreza. Su aporta-
ción representa un 18% del coste total. 

Responsable del proyecto: Abbé Onesphore Ntvu -
guruzwa (Archidiócesis de Kigali). 

Presupuesto: 82.468 ¤  
 
 
NAMORONA, MANANJARY (MADAGASCAR) 

Impulso al acceso a la educación secundaria 
en una zona rural  

El proyecto se localiza en Namorona, una zona ru -
ral de clima tropical húmedo. Tiene unos 35.000 
habitantes. Varios grupos étnicos conviven sin 
problemas. Las condiciones de vida son muy pre-
carias. Hay una grave carencia de infraestructuras 
sanitarias, educativas o de transporte.  
  La pesca y especialmente la agricultura son sus 
medios de vida y la cosecha anual está sometida 
a los riesgos climáticos: ciclones, inundaciones, 
etc. Hay una clara desigualdad de género: el hom -
bre es quien controla el patrimonio y quien to ma 
las decisio nes. El analfabetismo es de un 60% y la 
fal ta de opor tunidades para los jó venes es un mal 
endémico.  
  El colegio San Ignacio acoge, desde 1984, ni -
ños y jóvenes de familias campesinas. Empezaron 
impartiendo las clases bajo los árboles. Poste -
riormente la pa rroquia local les cedió una parte de 
la iglesia y los padres construyeron cabañas con 
materiales lo cales. El 2016 se inicia el ciclo de se -
cundaria y el espacio es cla ramente insuficiente.  

  Solicitan la colaboración de Manos Unidas pa -
ra la construcción de un edificio de 2 plantas con 
un total de 6 aulas. Las familias aportarán mate-
riales y mano de obra. La aportación local repre-
senta el 14% del coste del proyecto. Los benefi-
ciarios se rán los 320 chicos y chicas que cada 
curso se rán escolarizados. 

Responsable del proyecto: P. Adam Brodzyk (Dió -
cesis de Mananjary). 

Presupuesto: 43.295 ¤
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Objetivos de la campaña 
2020 

Manos Unidas lucha contra 
el hambre y promueve el 
desarrollo humano integral 

y sostenible de todas las personas. 
Este año 2020, el segundo de nues-
tro plan de trabajo trienal dedicado a 
la defensa de los derechos humanos, 
profundizaremos en la relación en- 
tre la lucha contra la pobreza y el cui -
dado del planeta, nuestra «casa co -
mún». 
  El modelo de vida dominante, nues -
tro consumismo, las estructuras de 
po der y la cultura del derroche, pro-
vocan, como señala el Papa, el de te -

Quien más sufre el maltrato  
al planeta no eres tú 

Colecta en todas las parroquias: 
Sábado y domingo, días 8 y 9 de febrero 

61.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

rioro medioambiental y las crisis hu -
mana y social que lo acompañan y 
refuerzan (Laudato si’ 5). La pérdida 
de biodiversidad, la contaminación o 
la sobreexplotación de los recursos 
na turales destruyen la creación y pro -
vocan pobreza, enfermedades, ham-
bre y sed que sufren, sobre todo, las 
comunidades más vulnerables. 
  Como alternativa, promovemos 
una cultura ecológica: ser inquilinos 
y cuidadores en lugar de amos y do -
minadores del mundo; luchar por la 
vida digna de todas las personas; con -
siderar las consecuencias medioam-
bientales de nuestras iniciativas; ges -
tionar de forma integral los recursos 
naturales; comprometernos con los 
pequeños agricultores y la agroeco -

Fotos del viatge a Ruanda l'any 2018 de Teresa Gisbert, presidenta de Mans Unides Sant Feliu

lo gía y apoyar a los migrantes que  
se han visto obligados a dejar sus 
hoga res por causas medioambien -
tales. 

Qué es Manos Unidas 

Manos Unidas es una organización 
no gubernamental católica, de vo lun -
tarios, que desde 1959 lucha contra 
el hambre, la miseria y la explotación 
que ahogan a los pueblos del Tercer 
Mundo, donde millones de seres hu -
manos ni siquiera tienen cubiertas 
sus necesidades básicas. 
  A lo largo de estos 60 años, la ac -
 ción de Manos Unidas ha permitido 
sal var muchas vidas y mejorar la si -

tua ción de millones de personas en 
75 países de Asia, África, América y 
Oceanía. 

Cómo actúa 

• En el Tercer Mundo, Manos Uni das 
financia proyectos de desarrollo 
comunitario surgidos de la iniciati-
va de las propias poblaciones lo -
ca les: creación de hospitales y es -
cuelas, construcción de viviendas, 
protección del medio ambiente, 
pro ducción de alimentos, acceso al 
agua potable, la energía y otros re -
cursos básicos, etc. 
  El dinero llega directamente a 
su destino sin pasar por ningún in -
termediario. Manos Unidas audi- 
ta sus cuentas, supervisa los pro-
gresos de los proyectos y publica 
cada año una memoria de realiza-
ciones a fin de dar la máxima trans - 
pa rencia a su actuación. Estos do -
cumen tos se pueden consultar en 
www.manosunidas.org  

• 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 lu -
cha contra el hambre y la pobreza.  

Cómo se financia 

Para conseguir sus objetivos, Manos 
Unidas cuenta con la colaboración 
desinteresada de personas, parro-
quias, comunidades religiosas, es cue -
 las, instituciones, medios de comu-
nicación, empresas, fundaciones, 
entidades cívicas, grupos de jóvenes 
y otros colectivos.  
  Es la sociedad civil quien hace po -
sible la labor humanitaria de Manos 
Unidas aportando la mayor parte de 
los recursos de la entidad (41,4 mi -
llones d’euros en 2018). Otros fon-
dos provienen de las instituciones 
públicas (5,8 millones).


