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Mans Unides

Dignitat, drets i fets

60 anys d’aposta per un món més just
L’afirmació de la dignitat de la persona humana és
avui un fet pràcticament universal. Aquesta afirmació
comporta el reconeixement que la dignitat de la persona troba la millor concreció en els drets humans, recollits de manera succinta en la Declaració Universal dels
Drets Humans de 1948 i pactes posteriors. Ho reconeix
també l’Església: «El moviment cap a la identificació i
proclamació dels drets humans és un dels esforços més
rellevants per respondre eficaçment a les exigències imprescindibles de la dignitat humana» (Compendi de la
Doctrina Social de l’Església, 152).
A Mans Unides som conscients que els discursos sobre els drets humans no es corresponen amb la realitat de
milions de persones que, sent formalment considerades com a subjectes de drets, en la pràctica no poden accedir-hi, ni tan sols als més elementals, com el dret a l’alimentació.
Per això, situem el nostre 60 aniversari dins el marc
d’un trienni «Promovent els drets amb fets», en el qual
pretenem, de cara al futur, abordar el repte que allò escrit en els textos legals sigui real en la vida de les persones i que milions d’éssers humans, germans nostres,
puguin gaudir d’aquests drets que expressen la dignitat i la igualtat en què creiem fermament.
A hores d’ara, les xifres de la pobresa són escandaloses: 1.300 milions d’éssers humans la pateixen, segons
l’ONU. I els principals rostres de la pobresa continuen
sent els mateixos: rostres de nens i nenes; de joves desocupats; d’indígenes i pagesos expulsats dels seus territoris; de treballadors mal retribuïts; de marginats i amuntegats urbans, de gent gran i, sobretot, rostres de dones.
A Mans Unides creiem que la situació actual de pobresa i fam al món és la màxima demostració de la manca
de reconeixement dels drets humans. Per això, per respondre a la crida del papa Francesc de «passar a l’acció,
de manera que desaparegui totalment el flagell de la
fam», ens proposem, amb les comunitats del Sud, abordar el «dret al desenvolupament» que constitueix el marc
necessari perquè tots puguem portar una vida digna. En
aquesta tasca, les dones hi ocuparan un lloc destacat.
Són agents imprescindibles en el desenvolupament humà dels més desfavorits i, tanmateix, la seva vida discorre dins d’unes condicions que bé poden considerar-se
com una violació generalitzada dels seus drets perquè,
com recorda la nostra campanya 2019: «Un terç de les
dones del segle XXI no són com te les imagines: ni independents ni segures ni amb veu.»
Delegacions catalanes de Mans Unides

Fes-te soci col·laborador
de Mans Unides
c/ Duran i Sors 11, 1r 1a / 08201 Sabadell
Tel. 937 637 106
terrassa@mansunides.org
www.mansunides.org
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Mans Unides

Creiem en la igualtat
i en la dignitat de les persones
Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 9 i 10 de febrer
60a CAMPANYA DE MANS UNIDES
Objectius de la
campanya 2019
En l’impuls fundacional de Mans Unides,
fa ja 60 anys, es reconeix que la negació dels drets humans és a la base
de la pobresa i és causa de l’exclusió
que pateixen centenars de milions de
persones al nostre món. Per aquesta
raó, la promoció dels drets humans i la
lluita contra la fam, a través del suport
al desenvolupament de les comunitats
pobres, han estat sempre part essencial de la nostra feina i de la nostra missió.
El dret a l’alimentació, a la salut, a
l’educació, a la promoció social, a la
participació política, a la igualtat entre
homes i dones... són drets que avui dia,
com llavors, continuen sent vulnerats
per a milions d’éssers humans que no
tenen accés als recursos necessaris
per tenir una vida digna.
Sabem que optar per la defensa dels
drets humans ens exigeix denunciar les
estructures que generen les injustícies,
assenyalar les causes de les condicions
inhumanes en les quals viuen les poblacions empobrides i promoure alhora,
a través de l’educació per al desenvolupament i els projectes de cooperació,
el respecte i la justícia que mereixen totes les persones.

Què és Mans Unides
Mans Unides és una organització no governamental catòlica, de voluntaris,
que des de 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 cobertes
les seves necessitats 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’Àsia, Àfrica,
Amèrica i Oceania.

ges, 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 realitzacions, a fi de donar la màxima transparència a la seva actuació.
Aquests documents es poden 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 finança

Com actua
Al Tercer Món, Mans Unides finança
projectes de desenvolupament comu-

nitari sorgits de la iniciativa de les mateixes poblacions locals: creació d’hospitals i escoles, construcció d’habitat-

Donatius a les delegacions de Mans Unides,
o en aquest compte bancari
BBVA

ES19-0182-4532-5802-0172-0422
Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal
corresponent, amb els límits legals establerts.

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 (42,5 milions d’euros el 2017).
Altres fons provenen d’institucions públiques (6,1 milions).
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Mans Unides Terrassa.
Operació Enllaç 2019
L’Operació Enllaç és una activitat orientada a vincular col·lectius de persones del nostre país (parròquies, escoles,
comunitats religioses, etc.), amb alguns dels projectes als quals Mans Unides dona suport als països empobrits del Sud

Arxiprestats de Granollers,
Mollet, Montseny
i Montbui-Puiggraciós
Anantagiri, Andhra Pradesh (Índia),
Àsia

hàbits saludables de vida i d’alimentació i cura.
Soci local: Rita Kaipurathu. Sisters of
Holy Spirit.
Comarcal Vallès Oriental: c/ Roger de
Flor 74 D, (Anníbal, 60), 08401 Granollers - t. 938 706 249.

Soci local: Mr. Orock Thomas. United
Action for Children (UAC).
Comarcal Cerdanyola: Local parroquial de Sant Martí - Plaça Joan Pau II
s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès.

Arxiprestat de Sabadell

Arxiprestat Terrassa-Rubí

Arxiprestats de Montcada
i Sant Cugat

Puno, Ciutat de Juliaca (Perú),
Amèrica

Els beneficiaris directes del projecte
són persones que treballen a diferents
xarxes i organitzacions locals per a la
gestió sostenible dels recursos forestals comunitaris. Lluiten contra la deforestació dels boscos i tales il·legals
d’arbres en dues àrees protegides.
400 membres actius més 130 escolars
de secundària amb la seva comunitat
educativa i els pares dels alumnes.
També col·laboren en la protecció i la
cura d’una altra àrea protegida com és
el Llac Tonle Sap, el més gran de Cambodja, base del sistema de cultiu i alimentació del país i d’aquesta població
rural que resideix al sud del llac.
Soci local: Fr. Gabriel Lamug-Nañawa. Jesuïtes.
Comarcal Sabadell: c/ Sant Joan 20,
08202 Sabadell - t. 937 459 430.

Besongabang (Camerun) (II),
Àfrica Central

Els beneficiaris directes del projecte
són 12 pobles tribals de diferents ètnies i llengües. 150 agricultors, 240 joves, 100 nens i 60 dones. El 95% viuen
per sota del llindar de la pobresa. Un 90%
d’analfabetisme amb una gran mortalitat infantil per malària i disenteria. Les
religioses fa 16 anys que treballen a la
zona. Volen millorar el rendiment agrícola, augmentar les activitats generadores d’ingressos per als joves i les dones, disminuir l’abandonament escolar
i el treball infantil. Formació i orientació sobre la SIDA, matrimoni infantil,

Les beneficiàries són dones que viuen
una agricultura tradicional de subsistència i comerç a petita escala. El nivell
sociocultural i econòmic és molt baix,
menys d’1$ diari. Són 200 dones agricultores organitzades que han produït
blat de moro, iuca i plàtan. Aquesta segona part, tindrà lloc la construcció d’un
magatzem, adquisició i dotació de medis mecànics i un generador. Tallers de
formació i capacitació en gestió, comercialització i emmagatzematge de la producció. Identificació de problemes i solucions sobre RRHH, transports, costos i
informes.

Els beneficiaris directes del projecte són
420 dones agrupades en 25 grups de
mares que integren l’Organització de Dones de Juliaca; 1.700 adolescents;
1.000 pares de família i 50 educadors.
Col·laborem amb equips, materials i
subministraments, personal tècnic per
a la formació i capacitació educativa.
Campanyes a favor dels drets de la dona:
escola d’escolta, orientació i assessoria a dones per evitar i denunciar la violència física i sexual. Tallers de lideratge i rols familiars. Escola de pares que
eduquen.
Soci local: Teófilo Andrés Rivera Alarcón. Centre de Promoció Urbana Rural
(CPUR).
Comarcal Terrassa: c/ Església 5,
08221 Terrassa - t. 937 836 520.

Bosque de Prey Lang Indigenas Kuy
y Àrea Central de Stung Sen,
Llac Tonle Sap (Cambodja), Àsia

PER QUART ANY CONSECUTIU

Col·laboració entre Mans Unides
i la Passió d’Esparreguera
Les delegacions de Mans Unides de Catalunya proposen a les parròquies, escoles, altres entitats, socis i simpatitzants que organitzin una sortida cultural, solidària i religiosa.
Els espectadors de la representació de la Passió
de Crist al Teatre de La Passió d’Esparreguera aportaran, a través de les seves entrades, fons per als
projectes de lluita contra la pobresa a Àfrica, Àsia
i Amèrica Llatina.
Des de fa segles, la figura i el missatge de Jesús
han inspirat els creients i persones de tota proce-

dència i condició. La Passió d’Esparreguera permet reviure aquest moment culminant de la fe cristiana a través d’una recreació que combina la fidelitat als fets històrics amb un esdeveniment teatral
de primer ordre: cinc hores de teatre (matí i tarda),
300 actors, orquestra en directe, un auditori per a
1.700 espectadors i l’emoció d’una història universal.
L’activitat surt molt econòmica amb l’oferta especial per a grups de Mans Unides, i està pensada com una jornada cultural i de lleure, que inclou

assistir a la representació, una visita guiada al teatre per dins i a un taller de ceràmica d’Esparreguera, gaudir d’un dinar de germanor, una fotografia de
grup amb els actors, etc.
Les parròquies, escoles o entitats que vulguin organitzar una sortida només han de contactar amb
La Passió d’Esparreguera (t. 693 725 264), o per
c/e: espectacle@lapassio.net), amb la referència «Mans Unides» (important!) i explicar que volen organitzar una excursió a benefici de Mans Unides.
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Creemos en la igualdad
y en la dignidad de las personas
Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 9 y 10 de febrero
60.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

Manos Unidas es una organización no
gubernamental católica, de voluntarios, que desde 1959 lucha contra el
hambre, la miseria y la explotación que
ahogan a los pueblos del Tercer Mundo, donde millones de seres humanos ni siquiera tienen cubiertas 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

JAVIER CUADRADO

En el Tercer Mundo, Manos Unidas financia proyectos 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 básicos, etc.
El dinero llega directamente a su destino sin pasar por ningún intermediario. Manos Unidas audita sus cuentas,
supervisa los progresos de los proyec-

Objetivos de la
campaña 2019
En el impulso fundacional de Manos Unidas, hace ya 60 años, se reconoce que
la negación de los derechos humanos
está en la base de la pobreza y es causa de la exclusión que sufren cientos
de millones de personas en nuestro
mundo. Por esta razón, la promoción de
los derechos humanos y la lucha contra el hambre, a través del apoyo a las
comunidades pobres en su desarrollo,
han sido siempre parte esencial de
nuestro trabajo y nuestra misión.
El derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la promoción so-

cial, a la participación política, a la igualdad entre hombres y mujeres... son
derechos que continúan hoy en día,
como entonces, siendo vulnerados para millones de seres humanos que no
tienen acceso a los recursos necesarios para tener una vida digna.
Sabemos que optar por la defensa
de los derechos humanos nos exige denunciar las estructuras que generan
las injusticias, señalar las causas de
las condiciones inhumanas en las cuales viven las poblaciones empobrecidas y, a la vez, promover, a través de la
educación para el desarrollo y los proyectos de cooperación, el respeto y la
justicia que merecen todas las personas.

tos y publica cada año una memoria
de realizaciones a fin de dar la máxima transparencia a su actuación. Estos documentos se pueden consultar
en www.manosunidas.org
En nuestro país, Manos Unidas informa y sensibiliza a la población y a
las instituciones públicas a fin de contribuir a impulsar un espíritu colectivo
de solidaridad, del cual 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 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 (42,5 millones
d’euros en 2017). Otros fondos provienen de las instituciones públicas
(6,1 millones).

ICIAR DE LA PEÑA

Qué es Manos Unidas

