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Iniciem una nova Campanya. Volem agrair el compro- 
mís de tants milers de persones al nostre país que  
viuen la seva solidaritat a través del nostre treball;  

i el de tants centenars de milers als tres continents on  
actuem, per mantenir l’esperança i confiar en Mans 
Unides com a companya de camí en el seu desenvolu- 
pament.  

El treball per la justícia és un projecte comú, que in- 
cumbeix a tota la humanitat, del qual ningú no pot sen- 
tir-se exclòs. I aquest és el moment per fer el pas, amb  
responsabilitat i humilitat, d’unir les nostres mans 
i col·laborar en la construcció del món que Déu vol. 

Un món on no té cabuda la desigualtat. On totes les  
persones podem veure respectats els nostres drets. 
Un lloc on els últims són posats en primer lloc, tinguts  
en compte i acollits com a iguals. Només hi ha una hu- 
manitat, només hi ha una casa comuna i, des de la nos- 
tra fe, des de la missió i valors que ens caracteritzen,  
no podem ser indiferents a una realitat que fa indigna  
la vida de tants milions de persones. Perquè si volem  
avançar cap a la fraternitat universal, hem de lluitar per  
posar fi a la desigualtat, la manca d’aliments, la misè- 
ria que atempten contra la dignitat de tants homes, do- 
nes, nens i nenes. 

Amb aquesta nova Campanya iniciem un procés de  
cinc anys, en el qual anirem relacionant les nostres 
propostes amb els diferents objectius de desenvolu-
pament sostenible proposats per la comunitat interna- 
cional. Ens unim així al projecte comú de fer d’aquest 
món un lloc més humà, equitatiu i just per a tothom, pro- 
movent un desenvolupament sostenible i inclusiu. 

Com ha dit el papa Francesc, davant la crida de Déu  
a fer-se càrrec de la humanitat ferida, «la resposta és  
només una: el quan és ara. Està a les nostres mans, 
a les nostres obres de misericòrdia: no en les puntua- 
litzacions i en les anàlisis refinades, no en les justifica- 
cions individuals o socials. A les nostres mans, i nosal- 
tres en som responsables».

Delegacions catalanes de Mans Unides

La desigualtat  
és contrària a la fe



Frenar la desigualtat
és a les teves mans
Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 11 i 12 de febrer
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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.

Campanya 2023

AMans Unides, des dels nostres  
inicis vam entendre que entre  
les causes de la fam hi ha la 

desigualtat que caracteritza el nostre  
món. Una desigualtat que impedeix que  
tots els éssers humans, sense cap  
distinció, puguin gaudir dels seus 
drets fonamentals. Una desigualtat  
que no sols és econòmica, sinó que li-
mita les opcions i oportunitats de les  
persones per tenir una vida digna. 

Cal transformar les estructures que  
perpetuen aquestes diferències i afa- 
vorir l’accés i la participació de tots 
en el desenvolupament de la humani- 
tat com a projecte comú. Sobretot en  
aquest moment, en què enfrontem un  
repte global, la pandèmia de la Covid,  
que ha agreujat les conseqüències de  
la desigualtat. 

A Mans Unides, prenem dolorosa 
consciència de la realitat que volem  
transformar a través de la sensibilitza- 
ció de la nostra societat i de l’experièn- 
cia dels nostres projectes de coopera- 
ció. Els Objectius de Desenvolupament  
Sostenible són el marc de la nostra llui- 
ta per a la igualtat. Convidem totes i  
tots a sumar-se, de manera esperan- 
çada i solidària, a la construcció d’un  
món on ningú no quedi enrere.

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 Tercer Món, on milions  
d’éssers humans ni tan sols tenen co- 
bertes les seves necessitats bàsi-
ques. 

En aquest temps, l’acció de Mans  
Unides ha permès salvar moltes vides  
i millorar la situació de milions de per- 
sones, a 75 països d’Àsia, Àfrica, 
Amèrica i Oceania.

Com actua

•  Al Tercer Món, Mans Unides finan-
ça projectes de desenvolupament 
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comunitari sorgits de la iniciativa  
de les mateixes poblacions locals:  
creació d’hospitals i escoles, cons- 
trucció d’habitatges, producció d’a- 
liments, protecció del medi ambient,  
accés a l’aigua potable, l’energia i  
altres recursos bàsics, etc. Els di- 
ners arriben directament al seu  
destí sense passar per cap interme- 
diari. 

•  Al nostre país, Mans Unides infor-
ma i sensibilitza la població i les  
institucions públiques, a fi de contri- 
buir a impulsar un esperit col·lectiu  
de solidaritat, del qual sorgeixin ini- 
ciatives efectives 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·labo- 
ració desinteressada de persones, 
parròquies, comunitats religioses, es- 
coles, institucions, mitjans de comuni- 
cació, empreses, fundacions, entitats  
cíviques, grups de joves i altres col-
lectius.

Els comptes anuals de Mans Uni-
des són auditats externament cada  
any, complint tots els principis de trans- 
parència i bones pràctiques establerts  
per la Fundación Lealtad i la Coordina- 
dora de ONGD España. Comptem  
amb la Qualificació AECID, que ens  
acredita per optar als finançaments  
atorgats per l’Agència Espanyola de  
Cooperació Internacional per al Des- 
envolupament.
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Operació Enllaç: Projectes 2023

Proyectos aprobados en el 2021
En 2021 se recaudaron más de 51 millones de euros y se aprobaron 474 proyectos  

de desarrollo en 51 países

AMRAVATI, MAHARASHTRA (ÍNDIA)

Desenvolupament integral de pagesos,  
dones i joves en 10 aldees de Churni.

E l projecte es durà a terme al districte d’Amra- 
vati, a l’Estat de Maharashtra, en una zona 
molt aïllada, els habitants de la qual viuen en  

una pobresa extrema. Es dediquen a l’agricultura, 
però no tenen coneixements ni mitjans per millorar- 
ne els cultius o per generar altres ingressos. A cau - 
sa de la sequera, les collites són molt pobres i pa- 
teixen una minva seriosa de la seva economia, ja  
molt precària.

El nostre soci local treballa en aquestes àrees 
llunyanes. Sol·liciten la col·laboració de Mans Uni-
des per intentar un desenvolupament integral a la 
zona, mitjançant una transformació social i una mi- 
llora sanitària i econòmica. Cal una infraestructu- 
ra bàsica i una millora dels conreus. S’impartirà  
for mació en pràctiques d’agricultura sostenible, 
preparació de pesticides i fertilitzants orgànics i es  
distribuiran llavors de qualitat. Així mateix, es facili- 
tarà l’accés a les prestacions que ofereix el Govern.  
Es capacitarà els grups de dones per accedir als 
seus drets i es donarà formació i ajuts perquè em- 
prenguin activitats generadores d’ingressos alter-
natius a l’agricultura.

Es duran a terme campanyes de salut formati-
ves als pobles i campaments mèdics per a la detec- 
ció i tractament de malalties comunes, amb espe-
cial atenció a la desnutrició infantil. També millorarà  

l’estat nutricional de la població general mitjançant  
la promoció d’horts familiars.

El projecte beneficiarà directament 360 persones 
 i també les seves famílies (1.500 persones).

Pressupost: 60.937 euros
Responsable: Jeevan Vikas Sanstha  
(Serveis Socials de la Diòcesi d’Amravati)

BOPHAL, MADHYA PRADESH (ÍNDIA)

Accés a l’ocupació i a l’educació de dones,  
joves i nens de sis barris de Kotra.

Els habitants d’aquests barris viuen en barraques,  
immersos en un entorn de pobresa endèmica. 
Analfabetisme, manca d’atenció sanitària, sous mi- 
serables i explotació laboral fan impossible una vida  
digna.

Les dones se n’emporten la pitjor part i els ca- 
sos de violència de gènere són molt comuns. Gran  
part dels infants no estan escolaritzats. Els joves,  
amb escassa capacitació, no es poden indepen-
ditzar.

El nostre soci local manté una relació sòlida i cor- 
dial amb els habitants d’aquests barris. Durant l’e- 
mergència de la Covid, aquesta relació es va enfor-
tir encara més. Al Centre Satya Deep, construït amb  
l’ajuda de Mans Unides, es duran a terme gran part  
dels cursos i activitats, tot i que també han llogat lo- 
cals als barris. Els nens i nenes rebran educació 

no formal perquè després puguin integrar-se a les  
escoles públiques. Les dones formaran grups d’au- 
toajuda i rebran formació i mitjans que els perme tin 
generar ingressos i ser autosuficients. Per als jo-
ves s’oferiran tallers de tècniques tèxtils, informà- 
tica i anglès i també assessorament per accedir al  
mercat laboral.

El projecte beneficiarà directament 2.400 perso- 
nes i indirectament tota la comunitat dels sis barris.

Pressupost: 63.236 euros
Responsable: Germanes Missioneres Dominiques  
del Rosari

Amravati

PROJECTES 
DE 

MANS UNIDES

Bophal
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Campaña 2023

En Manos Unidas, desde nuestros inicios hemos en- 
ten dido que entre las causas del hambre está 
la desigualdad que caracteriza a nuestro mundo.  

Una desigualdad que impide que todos los seres huma- 
nos, sin distinción alguna, puedan gozar de sus derechos  
fundamentales. Una desigualdad que no sólo es econó- 
mica sino que limita las opciones y oportunidades de las  
personas para tener una vida digna.

Es necesario transformar las estructuras que perpe-
túan estas diferencias y favorecer el acceso y la parti-
cipación de todos en el desarrollo de la humanidad co-
mo proyecto común.

En Manos Unidas, tomamos dolorosa conciencia de 
la realidad que queremos transformar a través de la sen- 
sibilización de nuestra sociedad y de la experiencia de 
nuestros proyectos de cooperación. Los Objetivos de De- 
sarrollo Sostenible son el marco de nuestra lucha por la 
igualdad. Invitamos a todas y todos a sumarse, de ma- 
nera esperanzada y solidaria, a la construcción de un 
mundo donde nadie quede atrás.

Qué es Manos Unidas

Manos Unidas es una organización no gubernamental ca- 
tólica, de voluntarios, que desde 1959 lucha contra el  
hambre, la miseria y la explotación que ahogan a los paí- 
ses del Tercer Mundo, donde millones de seres huma nos  
ni siquiera tienen cubiertas sus necesidades bá si cas.

En este tiempo, la acción de Manos Unidas ha permi- 
tido salvar muchas vidas y mejorar la situación de millo-

AMRAVATI, MAHARASHTRA (INDIA)

Desarrollo integral de agricultores, mujeres  
y jóvenes en 10 aldeas de Churni.

E l proyecto se llevará a cabo en una zona muy aisla-
da, cuyos habitantes viven en una pobreza extre- 
ma. Se dedican a la agricultura, pero no tienen co- 

nocimientos ni medios para mejorar sus cultivos o para  
generar otros ingresos. 

Nuestro socio local solicita la colaboración de Manos  
Unidas para intentar un desarrollo integral en la zona, 
mediante una transformación social y una mejora sani- 
taria y económica. Se darán formaciones en prácticas de  
agricultura sostenible, preparación de pesticidas y ferti-
lizantes orgánicos, y se distribuirán semillas de calidad.  
Se capacitará a los grupos de mujeres para acceder a 
sus derechos y se dará formación y ayudas para que em- 
prendan actividades generadoras de ingresos alternati-
vos a la agricultura.

Operación Enlace: Proyectos 2023
Se llevarán a cabo campañas de salud formativas en  

los pueblos y campamentos médicos para la detección  
y tratamiento de enfermedades comunes. 

También se mejorará el estado nutricional de la pobla- 
ción general mediante la promoción de huertos fami-
liares.

El proyecto beneficiará directamente a 360 personas y  
también a sus familias (1.500 personas).

Presupuesto: 60.937 euros
Responsable: Jeevan Vikas Sanstha (Servicios Sociales  
de la Diócesis de Amravati)

BOPHAL, MADHYA PRADESH (INDIA)

Acceso al empleo y a la educación de mujeres,  
jóvenes y niños de 6 barriadas de Kotra.

Los habitantes de estos barrios viven en chabolas inmer- 
sos en un entorno de pobreza endémica. Las mujeres se  

llevan la peor parte y muchos niños no están escolariza-
dos. Los jóvenes, con escasa capacitación, no pueden  
independizarse.

Nuestro socio local mantiene una relación sólida con  
los habitantes del lugar, fortalecida durante la pande-
mia. 

Los niños y niñas recibirán educación para poder inte- 
grarse en las escuelas públicas. 

Las mujeres recibirán formación y medios que les per- 
mitan generar ingresos y ser autosuficientes. 

Para los jóvenes se ofrecerán talleres de técnicas tex- 
tiles, informática e inglés y asesoramiento para acceder  
al mercado laboral.

El proyecto beneficiará directamente a 2.400 perso- 
nas e indirectamente a toda la comunidad de las 6 ba- 
rriadas.

Presupuesto: 63.236 euros
Responsable: Hermanas Misioneras Dominicas  
del Rosario

nes de personas en 75 países de Asia, África, Améri ca y  
Oceanía.

Cómo actúa

•  En el Tercer Mundo, Manos Unidas financia proyectos  
de desarrollo comunitario surgidos de la iniciativa de las  
mismas poblaciones locales: creación de hospitales  
y escuelas, construcción de viviendas, producción de 
alimentos, protección del medio ambiente, acceso al  
agua potable, la energía y otros recursos básicos, etc.  
El dinero llega directamente a su destino sin pasar por  
ningún intermediario. 

•  En nuestro país, Manos Unidas informa y sensibiliza  
a la población y las instituciones públicas para contri-
buir a impulsar un espíritu colectivo de solidaridad, 
del que surjan iniciativas efectivas en la lucha contra  
el hambre y la pobreza. 

Cómo se financia

Para conseguir sus objetivos, Manos Unidas cuenta con  
la colaboración desinteresada de personas, parroquias, 
comunidades religiosas, escuelas, instituciones, medios  
de comunicación, empresas, fundaciones, entidades cí- 
vicas, grupos de jóvenes y otros colectivos.

Las cuentas anuales de Manos Unidas son audita das 
externamente cada año, cumpliendo todos los principios  
de transparencia y buenas prácticas estableci dos por  
la Fundación Lealtad y la Coordinadora de ONGD España.  
Contamos con la Calificación AECID, que nos acredita  
para optar a las financiaciones otorgadas por la Agen -
cia Española de Cooperación Internacional para el Desa- 
rrollo.

Frenar la desigualdad
está en tus manos
Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 11 y 12 de febrero
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