
Mans Unides
Fem del món 

la terra de tothom

Moltes gràcies per la teva ajuda com a soci, col·la-
borador de Mans Unides Diocesana de Terrassa. 
Si vols pots col·laborar també com a voluntari. 
T’esperem al c/ Duran i Sors 11, 1r 1a / 08201 Sabadell / 
Tel. 937 637 106. 

terrassa@mansunides.org 
www.manosunidas.org

En aquests dies iniciem la nostra nova Campanya que, 
durant el 2020, girarà entorn de la cura de la terra —la nos-
tra casa comuna—, davant l’actual deteriorament medi-
ambiental. El Sínode per a l’Amazònia, que va concloure 
l’octubre passat, il·luminarà el nostre caminar i també se-
rà una llum d’esperança per a aquells pobles que habi-
ten 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 super-
vivència. Se’ns va regalar perquè en tinguéssim cura i la 
llauréssim, obtenint-ne allò que ens és necessari per a 
una vida digna, però l’hem convertit en un lloc gairebé 
inhabitable per a milions d’éssers humans.

Des del convenciment que tot està connectat, cal es-
coltar el clamor de la terra i el clamor dels pobres. La po-
bresa i la fragilitat del planeta són dues cares d’una ma-
teixa realitat, que és la insolidaritat. Cal obrir un nou camí 
de conversió cap a una vida més evangèlica, més sò-
bria i més compromesa, amb models de desenvolu-
pament solidari que permetin connectar l’exercici de la 
cura de la natura amb el de la justícia per als més em-
pobrits 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 només contra els 
seus efectes sinó també contra les causes. Entre aquestes 
es troben el maltractament a la terra, la privació de pos-
sibilitats per obtenir els recursos necessaris per viure i la 
vulneració dels drets humans, sobretot els de les dones i 
les nenes, que són els grups de població més vulnerables.

Així, la nostra nova Campanya, amb el lema «Qui més 
pateix el maltractament al planeta no ets tu», ens convi-
da a la presa de consciència sobre la dramàtica situació 
de destrucció que afecta la casa comuna, amb la conse-
güent desaparició d’ecosistemes i el deteriorament del 
territori i la vida de les comunitats més pobres. I aquest 
sincer reconeixement ens permetrà pensar, amb el pa-
pa Francesc, que: «Aquest és el temps oportú per canviar 
de vida! Aquest és el temps per deixar-se tocar el cor. Da-
vant el mal comès […], és el moment d’escoltar el plor de 
totes les persones innocents víctimes de la depredació 
dels béns, la dignitat, els afectes, la vida mateixa.» 

Delegacions catalanes de Mans Unides
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Pots col·laborar amb Mans Unides, 

en aquest compte bancari a

BBVA ES19-0182-4532-5802-0172-0422 
de la Delegació Diocesana de Terrassa

Els donatius donen dret a la deducció fiscal corresponent, 
amb els límits legals establerts. No oblidis identificar-te  

per rebre el corresponen certificat d’Hisenda.

Objectius de la 
campanya 2020
Mans Unides lluita contra la fam i 
promou el desenvolupament humà 
integral i sostenible de totes les per-
sones. Aquest any 2020, el segon del 
nostre pla de treball triennal dedi-
cat a la defensa dels drets humans, 
aprofundirem en la relació entre la 
lluita contra la pobresa i la cura del 
planeta, la nostra casa comuna.

El model de vida dominant, el nos-
tre consumisme, les estructures de 
poder i la cultura del malbarata-
ment, provoquen, com assenyala 
el Papa, el deteriorament mediam-
biental i les crisis humana i social que 
l’acompanyen i el reforcen (Lauda-
to si ’, 5). La pèrdua de biodiversitat, 
la contaminació o la sobreexplotació 
dels recursos naturals destrueixen 
la creació i provoquen pobresa, ma-
lalties, fam i set, que pateixen, sobre-
tot, les comunitats més vulnerables.

Com a alternativa, promovem una 
cultura ecològica: ser inquilins i cui-
dadors en lloc d’amos i dominadors 
del món; lluitar per la vida digna de to-
tes les persones; considerar les con-
seqüències mediambientals de les 
nostres iniciatives; gestionar de ma-
nera integral els recursos naturals; 
comprometre’ns amb els petits agri-
cultors i l’agroecologia i donar suport 
als migrants que s’han vist obligats a 
deixar les seves llars per causes medi -
ambientals. 

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 
milions d’éssers humans ni tan sols 
tenen cobertes les seves necessi-
tats 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 finança 
projectes de desenvolupament co-
munitari sorgits de la iniciativa de les 
mateixes poblacions locals: crea-
ció d’hospitals i escoles, construcció 
d’habitatges, producció d’aliments, 
protecció del medi ambient, accés 
a l’aigua potable, l’energia i altres re-
cursos bàsics, etc.

Els diners arriben directament al 
seu destí sense passar per cap inter-
mediari. Mans Unides audita els seus 
comptes, supervisa els progressos 
dels projectes i publica cada any una 
memòria de realitzacions, a fi de donar 
la màxima transparència a la seva 
actuació. Aquests documents es po-
den consultar a www.mansunides.org 

Al nostre país, Mans Unides informa 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. 

Com es fi nança
Per tal d’assolir els seus objectius, Mans 
Unides compta amb la col·laboració 

desinteressada de persones, parrò-
quies, comunitats religioses, escoles, 
institucions, mitjans de comuni ca-
ció, 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 recur-
sos de l’entitat (41,4 milions d’euros el 
2018). Altres fons provenen d’institu-
cions públiques (5,8 milions).

Qui más 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
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Arxiprestats de Granollers, Mollet, 
Montseny i Montbui-Puiggraciós
GRANOLLERS (VALLÈS ORIENTAL) 

Potosí (Bolívia)

Les famílies beneficià-
ries són de les més po-
bres de Bolívia. Viuen 
en comunitats amb to-
pografia accidentada i 
no tenen serveis bàsics, 
com energia elèctrica, 
clavegueram o serveis 
higiènics. Més del 50% 
no compten amb siste-
mes d’aigua per al con-
sum humà; els habitat-
ges són rústics, fets de tova i palla. El projecte està dirigit a persones en si-
tuació de vulnerabilitat: nens menors de 5 anys i les dones en edat fèrtil.

Comarcal Vallès Oriental: c/ Roger de Flor 74 D, (Anníbal, 60), 08401 Grano-
llers - t. 938 706 249.

Arxiprestat de Sabadell
SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL) 

Líban

Els beneficiaris són 
refugiats sirians que 
viuen en el campament 
d’Ouzai en condicions 
de pobresa extrema. 
La majoria dels nens 
tenen plaça a l’escola 
oficial, però troben di-
ficultats: falta d’interès 
del professorat, clas-
ses superpoblades o 
bullying. A més, tam-
bé participen 80 dones 
adultes, moltes d’elles 
vídues o maltractades, 
que són les úniques 

proveïdores de la casa. Les famílies viuen amb estrès, en habitacions tan-
cades amb cartrons i condicions d’higiene deficients.

Comarcal Sabadell: c/ Sant Joan 20, 08202 Sabadell - t. 937 459 430.

Arxiprestats de Montcada i Sant Cugat
CERDANYOLA I SANT CUGAT (COLLSEROLA) 

Kandhamal (Índia)

Els 40 poblets on s’im-
plementa el projecte 
estan mal comunicats, 
amb carreteres intran-
sitables en època de 
pluges. Per a ells, la ter-
ra no és una propietat 
privada, sinó un bé a 
compartir, per això els 
han estat robades per 
arribistes i el Govern. 
Només poden dedicar-
se a l’agricultura 4 me-
sos a l’any, per això la 

migració a la recerca de treball és constant, deixant les dones a càrrec de 
la casa. Recol·lecten productes del bosc, però els recursos es van reduint 
per la desforestació. 

Comarcal Cerdanyola: Local parroquial de Sant Martí - Plaça Joan Pau II s/n, 
08290 Cerdanyola del Vallès.

Arxiprestat de Terrassa-Rubí
TERRASSA I RUBÍ (VALLÈS OCCIDENTAL) 

Camagüey (Cuba)

Hi ha un gran nombre 
de treballadors de pe-
tits comerços que per-
ceben sous molt baixos 
i manquen d’eficàcia i 
rendibilitat empresarial. 
Els beneficiaris d’aquest 
projecte, dissenyat per 
la Companyia de Jesús, 
seran emprenedors 
amb un petit negoci a 
les ciutats i treballadors 
de cooperatives o pa-
gesos en zones rurals, 
així com joves, mestres-
ses de casa i persones grans interessats a posar en marxa una activitat 
comercial que generi un mínim d’ingressos.

Comarcal Terrassa: c/ Església 5, 08221 Terrassa - t. 937 836 520.

Mans Unides Terrassa 
Operació Enllaç 2020
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Cuidar la casa comuna és més que prendre accions concretes a l’entorn proper; la pobresa i la fam 
també tenen veu, i tu pots ajudar a millorar les condicions de vida i dignitat dels més necessitats



Manos Unidas

Objetivos de la 
campaña 2020
Manos Unidas lucha contra el ham-
bre y promueve el desarrollo huma-
no integral y sostenible de todas las 
personas. Este año 2020, el segun-
do de nuestro plan de trabajo trie-
nal dedicado a la defensa de los de-
rechos humanos, profundizaremos 
en la relación entre la lucha contra 
la pobreza y el cuidado del planeta, 
nuestra casa común.

El modelo de vida dominante, nues-
tro consumismo, las estructuras de 
poder y la cultura del derroche, pro-
vocan, como señala el Papa, el dete-
rioro medioambiental y las crisis hu-
mana y social que lo acompañan y lo 
refuerzan (Laudato si ’, 5). La pérdida 
de biodiversidad, la contaminación 
o la sobreexplotación de los recursos 
naturales 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; 

considerar las consecuencias me-
dioambientales de nuestras iniciati-
vas; gestionar de forma integral los 
recursos naturales; comprometernos 
con los pequeños agricultores y la 
agroecología y apoyar a los migran-
tes que se han visto obligados a de-
jar sus hogares por causas medio-
ambientales.

Qué es Manos Unidas
Manos Unidas es una organización 
no gubernamental católica, de vo-
luntarios, que desde 1959 lucha con-
tra el hambre, la miseria y la explo-
tación que ahogan a los pueblos del 
Tercer Mundo, donde millones de se-
res humanos ni siquiera tienen cu-
biertas sus necesidades básicas.

A lo largo de estos 60 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.

Cómo actúa
En el Tercer Mundo, Manos Unidas fi-
nancia proyectos de desarrollo co-

munitario surgidos de la iniciativa 
de las propias poblaciones locales: 
creación de hospitales y escuelas, 
construcción de viviendas, protec-
ción del medio ambiente, produc-
ción de alimentos, acceso al agua 
potable, la energía y otros recursos 
básicos, etc.

El dinero llega directamente a su 
destino sin pasar por ningún inter-
mediario. 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. 

Estos documentos se pueden con-
sultar en www.manosunidas.org 

En nuestro país, Manos Unidas infor-
ma y sensibiliza a la población y a las 
instituciones públicas a fin de con-
tribuir a impulsar un espíritu colecti-
vo de solidaridad, del cual surjan ini-
ciativas efectivas en la lucha contra 
el hambre y la pobreza. 

Cómo se fi nancia
Para conseguir sus objetivos, Manos 
Unidas cuenta con la colaboración 
desinteresada de personas, parro-
quias, comunidades religiosas, es-
cuelas, instituciones, medios de co-
municación, 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 millo-
nes de euros en 2018). Otros fondos 
provienen de las instituciones públi-
cas (5,8 millones).

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
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