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Un nou temps per fer noves 
totes les coses

D esprés de 58 anys lluitant contra la pobre-
sa, 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 ali-
ments per a gairebé el doble de la població mun-
dial actual i es practica una agricultura industrial que
exerceix una gran pressió sobre els recursos natu -
rals, contamina aigües, terres i 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, econòmi-
cament i ambientalment insostenible. Segura ment
és un model que respon a les demandes d’una so-
cietat consumidora en excés (la nostra) i que, com
a tal, exigeix una gran oferta de productes barats
per augmentar les possibilitats d’elecció dels con-
sumidors. Però aquesta oferta no preveu criteris de
qualitat nutricional o justícia amb els productors o
amb el planeta. En general, respon, sobretot, a qües -
tions estètiques i de rendibilitat econòmica.

El pitjor és que aquest model complica dramàti-
cament l’existència de centenars de milions de fa-
mílies que volen viure en el medi rural, dels seus
propis conreus, tenint cura amorosament de la ter -
ra i reproduint el cicle vital, tal com han fet per gene -
racions. Però no poden fer-ho perquè no disposen
de terra per conrear, no poden intercanviar les se-
ves llavors, han vist contaminada la seva aigua o,
en el pitjor dels casos, s’han vist forçats a emigrar
a les ciutats, expulsats del seu territori i privats de
la seva tradició i la seva cultura.

La construcció d’un món fratern exigeix que con-
tinuem sembrant llavors de justícia, de trobada, de
solidaritat, de misericòrdia.

El món necessita gent compromesa en el bé co-
mú, en la distribució justa de la riquesa, en el reco-
neixement de la contribució inestimable dels petits
agricultors i pescadors artesans en la responsabi -
litat àrdua d’alimentar el món, en la promoció d’un
consum responsable i sostenible, en una cultura de
la cura en lloc d’una cultura del rebuig.

Delegacions catalanes de Mans Unides



Objectius de la campanya 2017

L a finalitat última de Mans Unides és acon-
seguir un món on totes les persones pu-
guem viure dignament. Un món on ningú no

passi fam, on el dret a l’alimentació estigui real -
ment garantit i la creació no pateixi un model de
desenvolupament depredador que tot ho conta -
mina i ho destrueix. 
Volem escoltar i fer-nos res sò del crit de la ter -

ra i del crit dels pobres, que és un sol crit i que
cla ma justícia.

Enguany, a més de seguir plantant llavors que
facin créixer una vida més justa i fraterna, ma -
ni  festem el nostre compromís per un model glo -
bal de producció i consum sostenibles.

Units a les comunitats empobrides a qui acom -
panyem en el seu desenvolupament, volem pro -
moure una producció agropecuària i piscícola
respectuosa amb l’entorn i que garanteixi el con -
sum local. Impulsarem una collita de productes
agrícoles per alimentar les persones, al marge
de l’especulació, però oberta al comerç just. I re -
colzarem un aprofitament de la producció on es
minimitzin les pèrdues i el malbaratament d’ali -
ments.

D’acord amb les paraules del papa Fran cesc,
«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 lliu-
re de fam, respectuós amb l’entorn i on es tingui
cura de la vida.

Què és Mans Unides

Mans Unides és una organització no governa -
men tal 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 Uni -
des ha permès salvar moltes vides i millorar la
situació de milions de persones, a 75 països d’À -
sia, Àfrica, Amèrica i Oceania.

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
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Com actua

• 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’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 gressos dels projectes i publica un balanç
anual de realitzacions, a fi de donar la màxima
transparència a la seva actuació. 

• Al nostre país, Mans Unides informa i sensi bi -
litza la població i les institucions públiques,
a fi de contribuir a impulsar un esperit col·lec-
 tiu de solidaritat, del qual sorgeixin iniciati-
ves efectives en la lluita contra la fam i la po-
bresa. 

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
joves 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 (88% el 2015). Al -
tres fons provenen d’institucions públiques (12%).



pers poden cursar fins a 8è de pri -
mària.

Actualment l’edifici es troba en
unes condicions inadequades de se-
guretat, llum, espai i higiene. A més,
la grandària de les aules és inferior
al que demana la normativa gover -
namental i davant aquesta situació
corren el risc de perdre la llicència
com a institució. Sol·liciten a Mans

Unides el finançament necessari per
construir un nou edifici de 500 m²
que inclogui 3 aules, una sala comu -
na (que servirà també com a classe
per a 1r i 2n curs), una sala de pro -
fessors, una biblioteca i un petit ma -
gatzem. També cal construir un bloc
de 50 m² amb lavabos i 20 latrines. 

La Diòcesi aportarà el 5% del
cost total de la construcció i assu -

E l projecte es realitzarà a la lo -
calitat de Bodmal, una de les
més pobres de la diòcesi de

Sambalpur, a la regió d’Odisha (Ín-
dia). És una zona aïllada on la co-
municació és gairebé impossible,
sense cobertura telefònica i pràcti -
cament sense carreteres ni camins.
La població viu en petites comuni -
tats entre els boscos en habitatges
precaris, que no disposen de llum,
ni aigua corrent ni mobiliari, amb
prou feines un aixopluc. Tant els
nens com els adults es dediquen a
la recol·lecció en els boscos amb
el risc d’atacs d’animals salvatges.

Les nenes, com passa sempre,
solen quedar-se a casa cuidant dels
germans petits, preparant el men-
jar, etc... En aquestes condicions de
llargues distàncies i boscos impe -
ne trables i perillosos, els nens so-
vint deixen d’anar a escola. Da vant
d’aquesta problemàtica, la Diòce -
si va obrir fa més de 40 anys una
es co la amb un internat annex on
els nens i nenes dels poblets pro-

Bodmal, Sambalpur (Odisha - Índia)
Construcció d’una escola de primària: 3 aules, 

sales auxiliars, biblioteca, magatzem i serveis higiènics

Mans Unides convida les parròquies 
a fer excursions a La Passió d’Esparreguera

M ans Unides Barcelona pro -
posa enguany a les parrò-
quies que organitzin una

sortida cultural i solidària a La Pas -
sió d’Esparreguera. L’ONG de l’Es -
glésia 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 con-
dicions preferents i, a més a més,
estaran col·laborant 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 ins -
piren la vida, mort i resurrecció de
Crist, La Passió d’Esparreguera,
que es representa del 12 de març
al 7 de maig 2017, construeix un
gran espectacle que permet reviu -
re aquest moment culminant de la
fe cristiana a través d’una recreació
que combina la fidelitat als fets his -
tòrics amb un esdeveniment teatral

de primer ordre. L’excursió surt molt
econòmica amb l’oferta especial per
a grups de Mans Unides i està pen -
sada com una jornada cultural i de
lleure, que inclou assistir a la repre -
sentació, una visita guiada al tea-
tre per dins i a un taller de ceràmi -
ca his tòric d’Es parreguera, gaudir
d’un dinar de ger manor, una foto-
grafia de grup amb els actors, etc...
L’es  pec tacle, el di nar i les activi-
tats complementàries només cos-
ten 26 E.

Mans Unides ha enviat cartells i
informació d’aquesta activitat cul -
tural, religiosa i solidària a totes les
parròquies de la diòcesi. Pregunta
a la teva parròquia sobre aquesta
ex cursió.

Les parròquies que vulguin orga -
nitzar una sortida a La Passió no-
més han de contactar amb Fran cesc
Alert (tel. 647 407 066; especta-
cle@lapassio.net) i dir que volen or -
ganitzar un grup per Mans Unides.
Els feligresos de les parròquies que

Unides Barcelona: tel. 934 877
878.

Més informació a www.mansuni-
des.org.

no organitzin cap grup i els sim  pa -
titzants de Mans Unides es poden
apuntar a les sortides a La Pas sió
que organitza la delegació de Mans

Mans Unides Sant Feliu de Llobregat:
Objectiu 2017
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Pressupost: 89.989 euros

Responsable del projecte:
Mn. Edward Sequeira
Diòcesi de Sambalpur

mirà l’equipament de l’edifici. La
po blació local contribuirà transpor -
tant aigua i sorra, i amb treballs
d’ex cavació. La realització d’aquest
projecte els permetrà obtenir de nou
l’ajuda del Govern per al menjar del
migdia, els llibres i el sou d’una part
dels mestres. 

Els beneficiaris directes seran
els nens i nenes, d’entre 6 i 14 anys
d’edat, de la comunitat tribal i sen-
se casta de la zona de Bodmal, els
quals tenen molt difícil accedir a l’e -
ducació. 

Com que la formació és una eina
molt eficaç en la lluita con  tra la po -
bresa i la marginació, el pro jecte be -
neficiarà significativament a mig i
llarg termini a tota la comu nitat en
general.
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Objetivos de la campaña 2017

E l fin último de Manos Unidas es lograr un
mundo donde todas las personas poda-
mos vivir dignamente. Un mundo en el que

nadie pase hambre, donde el derecho a la alimen -
tación esté realmente garantizado y la creación
no sufra un modelo de desarrollo depredador
que todo lo contamina y destruye. Queremos es -
cuchar y hacernos eco del grito de la tierra y del
grito de los pobres, que es un solo grito y que cla -
ma justicia.

Este año, además de seguir plantando semi -
llas que hagan crecer una vida más justa y fra-

terna, manifestamos nuestro compromiso por
un modelo global de producción y consumo sos -
tenibles.

Unidos a las comunidades empobrecidas a
las que acompañamos en su desarrollo, quere -
mos promover una producción agropecuaria
y piscícola respetuosa con el medioambiente y
que garantice el consumo local. Impulsaremos
una cosecha de productos agrícolas para ali men -
 tar las personas, al margen de la especulación,
pero abierta al comercio justo. Y apoyaremos un
aprovechamiento de la producción donde se mi -
nimicen las pérdidas y el desperdicio de alimen -
tos.

De acuerdo con las palabras del papa Fran -
cisco, «sabemos que es insostenible el compor -
tamiento 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 en -
torno y donde se cuide la vida.

Presupuesto: 89.989 euros

Responsable del proyecto:
P. Edward Sequeira 
Diócesis de Sambalpur

E l proyecto se realizará en la localidad de
Bodmal, una de las más pobres de la dióce-
sis de Sambalpur, en el estado de Odi sha

(India). Es una zona aislada donde la comunica -
ción es casi imposible, sin cobertura telefónica
y prácticamente sin carreteras ni caminos. La
población vive en pequeñas comunidades entre
los bosques en viviendas precarias, que no dispo -
nen de luz, ni agua corriente ni mobiliario, ape-
nas un cobijo. Tanto los niños como los adultos
se dedican a la recolección en los bosques con
riesgo de ataques de animales salvajes.

Las niñas, como siempre ocurre, suelen quedar -
se en casa cuidando de los hermanos pequeños,
preparando la comida, etc. En estas condiciones
de largas distancias y bosques impenetrables y
peligrosos, los niños a menudo dejan de ir a la es -
cuela. Ante esta problemática, la Diócesis abrió
hace más de 40 años una escuela con un interna -

do anexo donde los niños y niñas de los puebleci -
tos cercanos pueden cursar hasta 8.o de primaria.

Actualmente el edificio se encuentra en unas
condiciones inadecuadas de seguridad, luz, es-
pacio e higiene. Además, el tamaño de las aulas
es inferior al que exige la normativa guberna -
men tal y ante esta situación corren el riesgo de
perder la licencia como institución. Solicitan a
Ma  nos Unidas la financiación necesaria para
cons truir un nuevo edificio de 500 m2 que inclu -
ya 3 aulas, una sala común (que servirá tam-
bién como clase para 1.o y 2.o curso), una sala
de profesores, una biblioteca y un pequeño al -
macén. También hay que construir un bloque de
50 m² con lavabos y 20 letrinas. 

La Diócesis aportará el 5% del coste total de
la construcción y asumirá el equipamiento del
edificio. La población local contribuirá transpor -
tando agua y arena, y con trabajos de excavación.

La realización de este proyecto les permitirá ob -
tener de nuevo la ayuda del Gobierno para la co -
mida del mediodía, los libros y el sueldo de una
parte de los maestros. 

Los beneficiarios directos serán los niños y ni -
ñas, de entre 6 y 14 años, de la comuni dad tribal
y sin casta de la zona de Bodmal, los cuales tie -
nen muy difícil acceder a la educación. Dado que
la formación es una herramienta muy eficaz en la
lucha contra la pobreza y la marginación, el pro -
yecto beneficiará significativamente a medio y
largo plazo a toda la comunidad en general.

Bodmal, Sambalpur (Odisha - India)
Construcción de una escuela de primaria: 3 aulas,

salas auxiliares, biblioteca, almacén y servicios higiénicos

Manos Unidas Sant Feliu de Llobregat:
Objetivo 2017

El mundo no necesita más comida
Necesita más gente comprometida

Colecta en todas las parroquias:
sábado y domingo, días 11 y 12 de febrero
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