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Comparteix el que importa
A l llarg dels darrers anys, guiats pel nostre es -

perit fundacional, hem aprofundit en el drama
de la fam al món i en la urgència de la nostra

implicació per combatre-la. 
La fam no és una fatalitat, sinó la conseqüència

d’unes estructures, unes relacions i uns comporta-
ments que generen desigualtat i exclusió. Tots els
béns que Déu ha posat a la terra hi són per garantir
la vida digna als qui habitem avui el planeta i a les fu -
tures generacions. Tanmateix, l’avarícia d’uns, la com -
plicitat d’altres i la indiferència de molts estan posant
en perill el planeta mateix i han comportat un món in -
just, on uns quants privilegiats gaudim de molt més
que no pas necessitem i on 815 milions de persones
no tenen aliment per dur-se a la boca. La fam és un
escàndol insuportable contra el qual hem de lluitar.

Des de Mans Unides, seguirem plantant-li cara a
la fam, sembrant bones llavors que facin créixer una
vida més justa i fraterna; llavors que són recursos, ca -
pacitats, responsabilitats i solidaritat. Seguirem tam -
bé plantant cara a la fam mitjançant el nostre compro -
mís amb el bé comú, amb la distribució justa de la
riquesa, amb el reconeixement de la inestimable con-
tribució dels petits agricultors i pescadors en la tas ca
d’alimentar el món i amb la promoció, especialment
a casa nostra, d’un consum responsable i sos te ni ble. 

Enguany volem fer un pas més i compartir propos -
tes alternatives i experiències concretes de canvi que
ens fan creure en la possibilitat real d’un món sense
fam. Compartir béns i compartir experiències són dues
cares d’una mateixa moneda, la de la construcció d’un
món on ningú es quedi enrere i on la família humana
pugui superar la vulnerabilitat i viure en condicions
dignes. 

Aquest 2018 proposem el lema «Comparteix el que
importa». I és que compartir el que importa implica
pren dre consciència i acceptar la pròpia responsabi-
litat. Com va dir el papa Francesc en el seu discurs a
la FAO en l’últim Dia Mundial de l’Alimentació: «Es tem
cridats a proposar un canvi en els estils de vida, en l’ús
dels recursos, en els criteris de producció, fins i tot en
el consum, que, pel que fa als aliments, pre sen ta un
augment de les pèrdues i el desaprofitament. No po-
dem conformar-nos a dir: «Un altre ho farà.»

Delegacions catalanes 
de Mans Unides



Objectius de la campanya 2018

E l 2016, Mans Unides va iniciar un pla de tre -
 ball a tres anys amb l’objectiu de «plan tar
cara a la fam» i reforçar el dret a l’alimen-

tació de les persones més pobres i vulnerables
del planeta.

Lluitar contra la fam és la nostra missió per-
què la fam no és una fatalitat o un destí irrepara -
ble per a moltes persones. La fam és el resultat
de la injustícia: els béns i les oportunitats que hau -
rien de ser suficients per a tots, han estat aca -
pa rats per uns quants. Mentrestant, milions de
per sones no tenen allò necessari per viure digna -
ment. Això és el que el papa Joan Pau II va deno -
minar «paradoxa de l’abundància».

Compartir el que importa és posar en comú
la nostra vida, els nostres béns i el nostre com-
promís per un món millor, en el qual els drets hu -
mans siguin respectats i on cada persona pugui
disposar dels mitjans necessaris per viure amb
dignitat.

Què és Mans Unides

Mans Unides és una organització no governamen -
tal catòlica, de voluntaris, que des de 1960 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 -
cessitats bàsiques. 

Al llarg d’aquest temps, 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 -
gressos dels projectes i publica cada any una
memòria de realitzacions, a fi de donar la mà -

Comparteix el que importa
Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 10 i 11 de febrer
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xima transparència a la seva actuació. Aquests
documents es poden consultar a www.mans -

unides.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 efec-
tives 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 (41,2 milions d’eu -
ros el 2016). Altres fons provenen d’institucions
públiques (6,1 milions).

Donatius a les delegacions
de Mans Unides, 

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.



Les Germanes Mercedàries Mis -
sio neres porten 25 anys treballant
a Malanje i coneixen molt bé les ne -
cessitats de la població. Es van ins-
tal·lar allà en plena guerra civil. Van
començar construint una llar d’in-
fants i, a poc a poc, van posar en mar -
 xa l’escola que compta amb el re-
coneixement oficial del govern. Amb

el suport de Mans Unides van crear
també un centre de salut i promoció
de la dona. 

L’escola Kudiela té en l’actualitat
1.320 alumnes i 67 professors. En
els últims anys han començat amb el
segon cicle de Secundària amb gran
interès per part de les famílies, cons -
cients que l’educació és una eina in -

L ’escola Kudiela està situada a
Vila Matilde, una barriada mar-
ginal de la ciutat de Malanje.

Malgrat que fa 14 anys que va aca -
bar la guerra civil i la destrucció que
va comportar, Angola encara traves -
sa seriosos problemes d’infraestruc -
tures, especialment a les àrees de
salut i d’educació. Un altre greu pro -
blema és la falta de personal quali -
ficat, tant en el terreny educatiu com
en el sanitari. 

Vila Matilde és un barri pobre que
en els últims anys registra un creixe -
ment constant de la població, la qual
cosa aguditza els problemes. Els
seus habitants viuen fonamental-
ment d’una precària agricultura de
subsistència i ocasionalment de la
venda ambulant. Les cases són ma -
jorment de tova, sense electricitat,
ni aigua, ni sanejaments. La taxa d’a -
nalfabetisme és molt elevada i molts
jo ves queden fora del sistema esco -
lar. 

Malanje (Angola)
Consolidació del cicle d’Educació Secundària a una barriada perifèrica.

Ampliació d’una escola

Mans Unides Sant Feliu de Llobregat:
Objectiu 2018
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Pressupost: 92.727 euros

Responsable del projecte:
Gna. Josefina Cortadella
Religioses Mercedàries
Missioneres

Presupuesto: 92.727 euros

Responsable del proyecto:
Hna. Josefina Cortadella
Religiosas Mercedarias
Misioneras

dispensable per a la superació de la
pobresa. Sol·liciten ajuda a Mans Uni -
des per construir i equipar un bloc
nou, de 212 m2, amb tres aules i els
serveis higiènics corresponents. 

El soci local per a l’equipament de
les aules aportarà més de 19.000
euros. Cada any es beneficiaran di-
rectament del projecte 210 nois i
noies pertanyents a entorns desfa-
vorits, els quals disposaran d’unes
instal·lacions dignes per completar
l’ensenyament secundari. Indirecta -
ment, el projecte beneficiarà els seus
familiars i tota la comunitat local ja
que augmentarà la formació dels qui
han de ser els protagonistes del futur.

Malanje (Angola)
Consolidación del ciclo de Educación Secundaria en una barriada periférica.

Ampliación de una escuela

Manos Unidas Sant Feliu de Llobregat:
Objectivo 2018

La escuela Kudiela está situa-
da en Villa Matilde, un barrio
marginal de la ciudad de Ma-

lanje. A pesar de que hace 14 años
que terminó la guerra civil y la des-
trucción que conllevó, Angola aún es-
tá afectada por serios problemas
de infraestructuras, especialmente
en las áreas de salud y de educación.
Otro grave problema es la falta de
personal cualificado, tanto en el te-
rreno educativo como en el sanita-
rio.

Villa Matilde es un barrio pobre
que en los últimos años registra un
crecimiento constante de la pobla-
ción, lo que agudiza los problemas.
Sus habitantes viven fundamental-

mente de una precaria agricultura
de subsistencia y ocasionalmente de
la venta ambulante. Las casas son
mayormente de adobe, sin electrici-
dad, ni agua, ni saneamientos. La ta-
sa de analfabetismo es muy eleva-
da y muchos jóvenes quedan fuera
del sistema escolar.

Las Hermanas Mercedarias Misio-
neras llevan 25 años trabajando en
Malanje y conocen muy bien las ne-
cesidades de la población. Se insta-
laron allí en plena guerra civil. Em-
pezaron construyendo un hogar de
niños y, poco a poco, pusieron en mar-
cha la escuela que cuenta con el re-
conocimiento oficial del gobierno.
Con el apoyo de Manos Unidas crea-

ron también un centro de salud y pro-
moción de la mujer.

La escuela Kudiela tiene en la ac-
tualidad 1.320 alumnos y 67 profe-
sores. En los últimos años han co-
menzado con el segundo ciclo de Se-
cundaria con gran interés por parte
de las familias, conscientes de que
la educación es una herramienta in-
dispensable para la superación de
la pobreza. Solicitan ayuda a Manos
Unidas para construir y equipar un
bloque nuevo, de 212 m2, con tres
aulas y servicios higiénicos corres-
pondientes.

El socio local aportará más de
19.000 euros para el equipamiento
de las aulas. Cada año se beneficia-

rán directamente del proyecto 210
chicos y chicas pertenecientes a en-
tornos desfavorecidos, los cuales
dispondrán de unas instalaciones
dignas para completar la enseñanza
secundaria. Indirectamente el pro-
yecto beneficiará a sus familiares y
a toda la comunidad local ya que
aumentará la formación de quienes
serán los protagonistas del futuro.
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Objetivos de la campaña 2018

En 2016, Manos Unidas inició un plan de tra -
bajo a tres años con el objetivo de «plantar
cara al hambre» y reforzar el derecho a la

alimentación de las personas más pobres y vul-
nerables del planeta.

Durante 2018, y con el lema «Comparte lo que
importa», en Manos Unidas continuaremos traba-
jando para poner en común experiencias, inicia-
tivas y propuestas que nos ayuden a vivir la soli -
daridad. 

¿Qué compartiremos?
• Iniciativas de acceso a los alimentos para el

consumo humano y no para el beneficio eco -
nómico.

• Sistemas de producción de alimentos medio -
ambientalmente sostenibles.

• Propuestas contra la pérdida y el desperdicio
de alimentos.

Luchar contra el hambre es nuestra misión por -
que el hambre no es una fatalidad o un destino
irreparable para muchas personas. El hambre es
el resultado de la injusticia: los bienes y las opor -
tunidades que deberían ser suficientes para to-
dos, han sido acaparados por unos pocos. Mien -
tras, millones de personas no tienen lo necesario
para vivir dignamente. Esto es el que el papa Juan
Pablo II denominó «paradoja de la abundancia».

Compartir lo que importa es poner en común
nuestra vida, nuestros bienes y nuestro compro-
miso por un mundo mejor, en el que los derechos
humanos sean respetados y donde cada perso-
na pueda disponer de los medios necesarios pa-
ra vivir con dignidad

Qué es Manos Unidas

Manos Unidas es una organización no guberna-
mental católica, de voluntarios, que desde 1960
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 años, la acción de Manos
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 (41,2 millo-
nes de euros en 2016). Otros fondos provienen
de las instituciones públicas (6,1 millones).

Comparte lo que importa
Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 10 y 11 de febrero
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