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Solidaritat i bé comú
D

es de Mans Unides llancem la nostra 62a Campanya:
«Contagia solidaritat per acabar amb la fam». Una Campanya que ens parla d’enfortir les comunitats, de proporcionar a les persones més i millors recursos —no sols
econòmics— per accedir a una alimentació sana, a l’aigua i al
sanejament, a l’educació, a la sanitat... i, per assolir-ho, res
millor que la solidaritat i el bé comú, perquè són les eines que
fan possible que les comunitats afrontin per si mateixes els
problemes que viuen.
Fa gairebé un any que estem fent front a la crisi sanitària,
social i econòmica que ha comportat la pandèmia. Quines haurien estat les conseqüències si a Espanya no hi hagués hagut un sistema sanitari organitzat i eficaç, una xarxa de solidaritat i compromís ciutadà per ajudar els qui els faltava aliment,
un sistema educatiu que continua funcionant o uns subsidis
que, millor o pitjor, alleugen la difícil situació de precarietat?
De gairebé tot això estan mancades les comunitats amb les
quals treballem als països del Sud i, per això, és urgent que
una part del nostre esforç es dirigeixi a dotar aquestes perso
nes de mitjans suficients per afrontar aquesta crisi.
Aquest és el compromís de Mans Unides, guiat per l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església: lluitar contra els múltiples vessants de la fam i la pobresa. Només un canvi en
els nostres cors, des de la solidaritat i el bé comú —entès
aquest com a condicions de vida digna per a tothom—, podrà treure les persones de la situació de pobresa, exclusió,
violència o explotació.
La nostra acció es materialitza en la realització de projectes
concrets i pràctics i en la difusió de les causes de la fam i la
pobresa. La nostra acció és també un compromís organitzat de
la voluntat de moltes persones com tu o com jo, per fer possible un somni al qual no podem renunciar. Fa més de seixanta anys que millorem les condicions de vida de moltes perso
nes. I això només ho hem pogut fer perquè estem comprome
sos, tots plegats, amb una tasca que demana viure cada dia
en la justícia, l’amor, la solidaritat i la preocupació per l’altre.
Vivim el missatge de Jesús que ens encoratja a comprome
tre’ns amb la sort de l’altre, que és el nostre germà, de qui no
ens podem amagar. Com ens recorda el papa Francesc a Fratelli tutti, el bé comú només el construirem en sentir l’altre tan
important com a nosaltres mateixos. Construir la fraternitat
universal exigeix que visquem la justícia i la solidaritat no com
a objectius, sinó com a accions que s’han de repetir cada dia
per fer possible un altre món. Ens diran bojos, utòpics o somiadors, però sabem que l’esperança farà possible que continuem
ferms en el nostre compromís per construir un món millor, sense abandonats, descartats o persones utilitzades com a simples mercaderies.
Tot el treball de Mans Unides va encaminat a la construcció
d’aquest món i aquesta feina no seria possible sense la teva
col·laboració, moltes gràcies!
Delegacions catalanes de Mans Unides

fes-te soci col·laborador de mans unides
c/ Armenteres 35 - 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) - Tel. 936 327 630
santfeliu@mansunides.org  www.mansunides.org
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Contagia solidaritat per acabar
amb la fam
Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 13 i 14 de febrer
62a Campanya de Mans Unides
Objectius de la campanya
2021

tiva 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
cada any una memòria de realit
zacions, a fi de donar la màxima
transparència a la seva actuació.
Aquests documents es poden consultar a www.mansunides.org

A

• Al nostre país, Mans Unides infor
ma 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.

MANS UNIDES - Myriam Sagastizábal

mb la campanya d’enguany
acabem el nostre pla triennal
dedicat a la defensa dels drets
humans com a base de la dignitat de
les persones. El 2019, afirmàvem
radicalment que creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones;
el 2020, aprofundíem i fèiem nostra
la relació entre la lluita contra la pobresa i la cura del planeta, la nostra
casa comuna. Aquest 2021, amb «Contagia solidaritat per acabar amb la
fam», ens exigim una vida coherent
amb els drets humans, que troba la
seva síntesi en el «bé comú i la corresponent solidaritat».
La solidaritat humana és una exigència de la nostra dignitat humana
compartida, que ens planteja el deure de que, cada ésser humà, segons
les seves circumstàncies, sigui responsable de tots els altres. El bé comú materialitza la solidaritat, i es defineix com l’esforç solidari col·lectiu
per construir un entorn humà digne
que ens permeti, sense exclusió, gaudir en realitat dels nostres drets.
Mans Unides promou un desenvolupament humà integral i sostenible i una
economia del bé comú. El nostre compromís és fer que l’altre, home o dona,
«sigui capaç de ser per si mateix agent
responsable de la seva millora material, del seu progrés moral i del seu desenvolupament espiritual» (Cfr. PP 34).
Hem de caminar plegats cap a un
món on els drets humans deixin de

Com es finança
ser una declaració d’intencions per a
convertir-se en justa realitat. És el que
ens demanen els nostres socis locals
del Sud i les comunitats a les quals
representen.

Què és Mans Unides
Mans Unides és una organització no
governamental catòlica, de voluntaris,
que des del 1959 lluita contra la fam,
la misèria i l’explotació que ofeguen
els països del Sud, on milions d’és-

sers humans ni tan sols tenen cobertes les seves necessitats bàsiques.
Al llarg d’aquests 62 anys, 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.

Com actua
• Als països empobrits, Mans Unides
finança projectes de desenvolupament comunitari sorgits de la inicia-

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 (43 milions d’euros el
2019). D’aquests fons, l’11,9% prové
d’institucions públiques.

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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Per la millora de la seguretat
alimentària a Uganda
Situació local

E

l projecte se situa en el districte de Rubirizi a
la regió de Mbarara, a al sud-oest d’Uganda,
en una zona agrícola deprimida a causa de
la desforestació, la sequera i la falta de coneixements agrícoles per part dels camperols.
El 99% dels habitants viuen en una àrea rural i
la majoria d’ells estan per sota del llindar de la pobresa, amb uns ingressos d’uns 1,5 euros/dia.
La situació de les famílies camperoles, minifundis
tes i amb un nombre important de fills no és gens
bona, en general. La dona no té gairebé drets i és
víctima sovint de maltractaments.
D’altra banda, tot i l’obligatorietat de l’ensenya
ment, els nens sovint abandonen els estudis abans
d’acabar l’escola primària, de manera que la majoria de les famílies són analfabetes o gairebé, la
qual cosa els impossibilita per a realitzar moltes
gestions. L’estat general de salut d’aquestes famílies és molt pobre a causa de la mala alimentació i la precària situació higiènica de les cuines i
latrines. Els centres de salut solen estar molt allunyats d’aquestes aldees.

Projecte de desenvolupament
El nostre soci local, Càritas Mbarara, ve preocupant-se per la situació d’aquestes famílies i Mans
Unides ja va donar suport amb èxit temps enrere
a altres projectes en aquells indrets. Ara sol·liciten
de nou la col·laboració de Mans Unides per dur a

terme un projecte de millora de les condicions de
vida de 600 famílies en vint petites localitats, del
qual es beneficiarien 4.800 persones. Es tracta
d’un projecte formatiu i d’equipament en seguretat alimentària, tècniques agrícoles, sanitat i hi
giene i generació d’ingressos tant per la millora dels
cultius com per la diversificació cap a noves acti
vitats.
A les sessions formatives, es posarà especial
èmfasi sobre les mesures de seguretat per preve
nir el contagi per coronavirus.
El projecte durarà tres anys. La contribució local
representa un 8% sobre el cost total del projecte,
quantitat suportada en part pels beneficiaris que
aportarien materials i eines de treball i una quanti
tat per a la construcció dels petits dipòsits de recollida d’aigua de pluja. La resta, el 92%, serà l’aportació de Mans Unides.
Responsable del projecte:
Mrs. Catherine Kamusiime - Càritas Mbarara
Durada: 36 mesos
Pressupost: 112.422,00 euros

La Campanya en temps de pandèmia
Les activitats més habituals organitzades per Mans Unides, com ara sopars de la
fam, paradetes, caminades solidàries, etc., son inviables en l’actual context de pandèmia. Amb tot, sorgeixen iniciatives creatives per continuar sensibilitzant i canalitzant
la solidaritat de les persones.

Les teves pessetes poden salvar vides

É

s una crida a socis, col·laboradors i a la societat en general perquè revisin aquestes monedes i bitllets que podem tenir encara oblidats en algun racó, pensant que, per poc que sigui,

poden esdevenir un tresor que canviï la vida de
moltes persones. Aquesta recollida de pessetes
s’ha allargat fins al mes de juny de 2021. Allà on
n’hi ha una delegació comarcal, com ara a Vilanova i la Geltrú, a Sant Sadurní d’Anoia o a Vilafranca del Penedès, es poden lliurar allà mateix,
o a la cinquantena de guardioles repartides entre els comerços. També es poden portar a la Casa de l’Església, on hi ha la seu diocesana de
Mans Unides i, fins i tot, els col·laboradors de l’entitat poden passar a domicili per recollir les pessetes.
  Moltes gràcies!

Encén el teu compromís
El valor d’aquesta iniciativa és de sensibilització i
d’esperança, de solidaritat i de fraternitat entre persones i pobles.
   Es va concentrar al mes de novembre, però també en aquest 2021 s’ha continuat realitzant a diverses parròquies de la diòcesi.
L’edició d’enguany ve marcada sobretot per la
pandèmia en curs: Mans Unides vol fer present que
si al Nord les seves conseqüències han estat, i continuen sent, molt greus, als països del Sud han suposat una maçada afegida a la seva ja dramàtica
situació.
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Contagia solidaridad
para acabar con el hambre
Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 13 y 14 de febrero
62.a Campaña de Manos Unidas
Objetivos de la campaña 2021

lucha contra el hambre, la miseria y la explotación
que ahogan los países del Sur, donde millones
de seres humanos ni siquiera tienen cubiertas
sus necesidades básicas.
A lo largo de estos 62 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.

C

Cómo actúa
• En los países empobrecidos, Manos Unidas financia proyectos de desarrollo comunitario surgidos de la iniciativa de las mismas poblacio
nes 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 cada año una memoria de realizaciones, a fin de dar la máxima
transparencia a su actuación.

Qué es Manos Unidas
Manos Unidas es una organización no gubernamental católica, de voluntarios, que desde 1959

• En nuestro país, Manos Unidas informa y sensibiliza la población y las instituciones públicas,
a fin de contribuir a impulsar un espíritu colectivo
de solidaridad.

Por la mejora de la seguridad alimentaria en Uganda
Situación local

E

l proyecto se sitúa en el distrito de Rubirizi en
la región de Mbarara, al suroeste de Uganda,
en una zona agrícola deprimida a causa de la
deforestación, la sequía y la falta de conocimientos
agrícolas por parte de los campesinos.
El 99% de los habitantes viven en un área rural
y la mayoría de ellos están por debajo del umbral
de la pobreza, con unos ingresos de unos 1,5 euros/día. La situación de las familias campesinas,
minifundistas y con un número importante de hijos
es mala desde todos los puntos de vista. La mujer
no tiene casi derechos y es víctima a menudo de malos tratos.
Por otro lado, a pesar de la obligatoriedad de la
enseñanza, los niños a menudo abandonan los estudios antes de terminar la escuela primaria, con lo
que la mayoría de las familias son analfabetas o ca-

si, lo cual les imposibilita para realizar muchas gestiones. El estado general de salud de estas familias es muy pobre debido a la mala alimentación
y la precaria situación higiénica de las cocinas y
letrinas. Los centros de salud suelen estar muy
alejados de estas aldeas.

Proyecto de desarrollo
Nuestro socio local, Cáritas Mbarara, viene preo
cupándose por la situación de estas familias y Manos Unidas ya apoyó en su día con éxito otros proyectos en el entorno. Ahora solicitan de nuevo la
colaboración de Manos Unidas para llevar a cabo
un proyecto de mejora de las condiciones de vida
de 600 familias en veinte pequeñas localidades,
del que se beneficiarían 4.800 personas. Se trata
de un proyecto formativo y de equipamiento en seguridad alimentaria, técnicas agrícolas, sanidad e

higiene y generación de ingresos tanto por la mejora de los cultivos como por la diversificación hacia nuevas actividades.
En las sesiones formativas, se pondrá especial
énfasis sobre las medidas de seguridad para prevenir el contagio por coronavirus.
El proyecto durará tres años. La contribución local representa un 8% sobre el coste total del proyecto, cantidad soportada en parte por los beneficiarios que aportarían materiales y herramientas
de trabajo y una cantidad para la construcción de
los pequeños depósitos de recogida de agua de lluvia. El resto, el 92%, lo aporta Manos Unidas.
Responsable del proyecto:
Mrs. Catherine Kamusiime - Cáritas Mbarara
Duración: 36 meses
Presupuesto: 112.422,00 euros
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on la campaña de este año acabamos
nuestro plan trienal dedicado a la defensa
de los derechos humanos como base de la
dignidad de las personas. El 2019, afirmábamos
radicalmente que creemos en la igualdad y en la
dignidad de las personas; en 2020, profundizába
mos y hacíamos nuestra la relación entre la lucha
contra la pobreza y el cuidado del planeta, nuestra casa común. Este 2021, con «Contagia solidaridad para acabar con el hambre», nos exigimos
una vida coherente con los derechos humanos,
que encuentra su síntesis en el «bien común y la
correspondiente solidaridad».
La solidaridad humana es una exigencia de
nuestra dignidad humana compartida, que nos
plantea el deber de que, cada ser humano, según
sus circunstancias, sea responsable de todos los
demás.
Manos Unidas promueve un desarrollo humano
integral y sostenible y una economía del bien común.
Nuestro compromiso es hacer que el otro, hombre
o mujer, «sea capaz de ser por sí mismo agente
responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual» (Cfr. PP 34).
Debemos caminar juntos hacia un mundo donde
los derechos humanos dejen de ser una declaración
de intenciones para convertirse en justa realidad.

