
Mans Unides

Moltes gràcies per la teva ajuda com a so
ci col·laborador de Mans Unides Diocesana 
de Terrassa. Si vols pots col·labo rar també 
com a voluntari. 

T’esperem al c/ Duran i Sors 11, 1r 1a /  
08201 Sabadell / Tel. 937 637 106 

terrassa@mansunides.org 
www.mansunides.org/delegacion/terrassa
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La desigualtat  
és contrària a la fe

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 desenvolupament. 

El treball per la justícia és un projecte comú, que in
cumbeix a tota la humanitat, del qual ningú no pot sen 
tirse 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 huma
nitat, només hi ha una casa comuna i, des de la nostra  
fe, des de la missió i valors que ens caracteritzen, no po 
dem 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 misèria que 
atempten contra la dignitat de tants homes, dones, 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
pa ment sostenible proposats per la comunitat inter  
nacional. 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 ferse càrrec de la humanitat ferida, «la resposta és  
només una: el quan és ara. És a les nostres mans, a les  
nostres obres de misericòrdia: no en les puntualit za
cions i en les anàlisis refinades, no en les justificacions  
individuals o socials. A les nostres mans, i nosaltres en 
som responsables».

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

en aquest compte bancari

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 identificarte   

per rebre el corresponent certificat d’Hisenda.

Campanya 2023
Mans Unides comença un quinquen
ni en el qual ens centrarem en algu
nes de les bretxes de la desigualtat 
que segueixen creixent i compro 
meten la dignitat de tot ésser humà. 
A més de reduir la pobresa i la fam,  
o millorar la qualitat de l’educació o  
del medi ambient, cal apostar deci
di da ment per l’eliminació de les in
equitats que fan impossible una vida  
digna. 

 Les xifres de la pobresa i la fam 
creixen. Més de 811 milions de perso
nes passen fam al món, milers de les  
quals moren cada dia. Les dones són 
les més afectades. La fam té rostre de  
dona. 

Creiem que el desenvolupament 
serà inclusiu o no serà. No val un món 
dividit entre els del centre i els de la 
perifèria, els integrats i els exclosos, 
els dignes necessaris i els sobrants 
descartables. Cal trobar un model 
econòmic que respecti els drets de 
totes les persones per reduir les des
igualtats i superar l’assistencialisme, 
i una gestió pública centrada en els 
més vulnerables.

Com a organització catòlica de co  
operació, hem de procurar que des
aparegui la desigualtat del nostre 
món. Així, tots junts podrem avançar  
cap a un món més just, inclusiu, sos
tenible i en pau.

Què és Mans Unides?
Mans Unides és una ONG 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 cobertes les seves ne
cessitats bàsiques. 

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, Amè 
rica i Oceania.

Com actua?
Al Tercer Món, Mans Unides finança 
projectes de desenvolupament co
munitari sorgits de la iniciativa de les 
mateixes poblacions locals: creació  
d’hospitals i escoles, construcció d’ha 
bitatges, producció d’aliments, pro
tecció del medi ambient, accés a l’ai 
gua potable, l’energia i altres recursos  
bàsics, etc.

Els diners arriben directament al seu  
destí sense passar per cap interme
diari. Mans Unides audita els seus 
comptes, supervisa els progressos 
dels projectes i publica cada any una  
memòria de realitzacions, a fi de do
nar la màxima transparència a la se 
va actuació. 

Aquests documents es poden con 
sultar a www.mansunides.org

Al nostre país, Mans Unides informa 
i sensibilitza la població i les insti
tucions públiques, a fi de contribuir a 
impulsar un esperit col·lectiu de soli
daritat, del qual sorgeixin iniciatives 
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·laboració 
desinteressada de persones, parrò
quies, comunitats religioses, escoles, 
institucions, mitjans de comunicació, 
empreses, fundacions, entitats cívi 
ques, 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 (més de 43 milions d’euros  
el 2021). Altres fons provenen d’ins ti 
tu cions públiques (prop de 7 milions  
d’euros).

Frenar la desigualtat  
és a les teves mans
Col·lecta a totes les parròquies:

Dissabte i diumenge, dies 11 i 12 de febrer
64a CAMPANYA DE MANS UNIDES
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Delegació diocesana de 
Terrassa: projectes 2023
Arxiprestats de Granollers, Mollet,  
Montseny i Montbui-Puiggraciós  
Enfortiment comunitari i desenvolupament  
de mitjans de vida sostenibles a Ganjam (Índia)

Es fa formació a dones pel seu desen
volupament civil i sistemes de vida, 
també als agricultors per aconseguir 
millors resultats en les collites i obtenir 
millors preus de venda. A més, es for
ma a joves perquè accedeixin a tre
balls dignes. 

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

Arxiprestats de Montcada i Sant Cugat
Millora del nivell socioeconòmic i educatiu de les dones  
i les seves famílies a Danka (Etiòpia)

Amb l’objectiu de millorar el nivell socio 
econòmic i educatiu de les dones i les  
seves famílies a l’àrea de Danka, es duu  
a terme un curs de costura, es forma 
a noies com a educadores infantils i 
es realitzen tallers sobre el problema 
de la mutilació genital femenina i els 
seus riscos i perills; a més d’ensenyar 
normes bàsiques d’higiene i sanitat.

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

Desenvolupament de sistemes de vida que millorin  
els ingressos d’educació de qualitat (Índia)

Els agricultors de 15 aldees de Kora
put i les seves famílies es beneficien 
de tecnologia apropiada i diferents 
tallers de formació, com ara de re
tenció d’aigua d’ús agrícola o gestió 
de desastres relatius al clima i pri
mers auxilis, per millorar la seguretat 
alimentària i frenar el canvi climàtic. 

Mans Unides Sant Cugat.
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Aquest any volem lluitar per reforçar l’educació, l’accés a l’aigua potable i els sistemes de vida  
de la població dels països en els quals treballem, per tal d’assolir la reinserció social, educativa  

i la independència econòmica, entre d’altres.

Arxiprestat de Sabadell 
Millora de la qualitat educativa mitjançant  
el suport extraescolar a Luena (Angola)

Consisteix en la construcció d’una 
sala i un espai obert per realitzar 
diferents activitats de reforç esco
lar i, així, evitar l’abandó escolar, or 
ganitzar millor els alumnes per grups  
d’estudi, implementar noves me 
todologies de treball i facilitar les  
reunions entre els pares i els profes 
 sors. 

Accés a l’aigua potable i consum sostenible a la zona rural  
de Mbongo (Camerun)

Es perfora un pou en tres localitzacions  
per proveir aigua potable i evitar ma 
lalties, realitzant les canalitzacions  
necessàries per evitar l’accés dels 
animals, que tenen el seu propi abeu 
rador. 

També es fa formació sobre la gestió 
de l’aigua i tallers de drets humans i 
salut comunitària. 

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

Arxiprestat de Terrassa-Rubí  
Suport a la formació de les joves sense estudis  
de la zona rural de Saaba (Burkina Faso)

S’adquireix un mitjà de transport que 
permet el desplaçament de les Reli
gioses de Maria Immaculada i dels 
agents de formació als poblats per 
sensibilitzar a les famílies i que les se
ves filles es puguin formar, per evitar 
matrimonis forçats o que es casin molt  
joves. També s’utilitza el transport per 
desplaçarse entre els diferents cen
tres de formació. 

Comarcal Terrassa: 
c/ De l’Església 5, 08221 Terrassa - t. 937 836 520.
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Campaña 2023
Manos Unidas empieza un quinquenio  
en el cual nos centraremos en algunas  
de las brechas de la desigualdad que  
siguen creciendo y comprometen la 
dignidad de todo ser humano. Ade
más de reducir la pobreza y el ham
bre, o mejorar la calidad de la educa 
ción o del medio ambiente, hay que 
apostar decididamente por la elimi
nación de las inequidades que hacen  
imposible una vida digna. 

 Las cifras de la pobreza y el hambre  
crecen. Más de 811 millones de perso
nas pasan hambre en el mundo, mi
les de las cuales mueren cada día. 

Las mujeres son las más afectadas. 
El hambre tiene rostro de mujer. 

Creemos que el desarrollo será in
clusivo o no será. No vale un mundo 
dividido entre los del centro y los de la  
periferia, los integrados y los excluidos,  
los dignos necesarios y los sobrantes  
descartables. Hay que encontrar un 
modelo económico que respete los 
derechos de todas las personas pa 
ra reducir las desigualdades y supe 
rar el asistencialismo, y una gestión 
pública centrada en los más vulnera 
bles.

Como organización católica de co 
operación, tenemos que procurar que  
desaparezca la desigualdad de nues 

tro mundo. Así, todos juntos podremos  
avanzar hacia un mundo más justo, in 
clusivo, sostenible y en paz.

¿Qué es Manos Unidas?
Manos Unidas es una ONG católica, 
de voluntarios, que desde 1959 lucha 
contra el hambre, la miseria y la ex
plotación que ahogan a los pueblos 
del Tercer Mundo, donde millones de  
seres humanos ni siquiera tienen cu 
biertas sus necesidades básicas.

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

nes 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: crea 
ción de hospitales y escuelas, cons
trucción de viviendas, protección del 
medio ambiente, producción de ali
mentos, acceso al agua potable, la 
energía y otros recursos básicos, etc.

El dinero llega directamente a su des 
tino sin pasar por ningún intermedia 
rio. Manos Unidas audita sus cuentas,  
supervisa los progresos de los proyec 
tos y publica cada año una memo  
ria de realizaciones a fin de dar la má  
xima 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 contri 
buir a impulsar un espíritu colectivo de  
solidaridad, del cual surjan iniciativas  
efectivas en la lucha contra el ham
bre y la pobreza.

¿Cómo se financia?
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 posi 
ble la labor humanitaria de Manos 
Unidas aportando la mayor parte de 
los recursos de la entidad (más de 43  
millones de euros en 2021). Otros fon
dos provienen de las instituciones pú 
blicas (cerca de 7 millones de euros).

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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