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Mirar des dels últims
I

niciem una nova campanya. Una nova oportunitat
per continuar treballant pels més empobrits. Amb el
lema «La nostra indiferència els condemna a l’oblit»,
tornem a posar al centre les persones, especialment
les més vulnerables, per mirar des de la seva realitat,
les seves preocupacions i els seus somnis. Només des
dels últims podrem comprendre un món on la desigualtat,
la fam i la pobresa fan impossible una vida digna per a
milions de persones.
Deia el papa Francesc en el seu missatge de la Jornada Mundial dels Pobres del novembre passat: «Tota
l’obra de Jesús referma que la pobresa no és fruit de
la fatalitat, sinó un signe concret de la seva presència
entre nosaltres. No el trobem quan i on voldríem, sinó
que el reconeixem en la vida dels pobres, en el seu patiment i indigència, en les condicions de vegades inhumanes en què es veuen obligats a viure.»
A Mans Unides volem col·laborar en la transformació
del nostre món. Aportar-hi creativitat, esperança i compromís concret. En la nostra missió destaca el suport
als qui necessiten la nostra mà per deixar de ser invi
sibles, per no ser condemnats a l’oblit. Lluitem contra la
cultura de la indiferència.
Sembla que s’està imposant la idea que els pobres
no sols són responsables de la seva condició, sinó que
constitueixen una càrrega intolerable. I mentre, el mercat, mancat de sentit humanitari i de responsabilitat social, ignora els principis ètics i crea condicions inhumanes per a moltes persones que ja viuen amb mitjans
molt precaris.
Un estil de vida individualista és còmplice en la generació de pobresa i, sovint, descarrega sobre els pobres
la responsabilitat de la seva condició. Però la pobresa no és fruit del destí sinó conseqüència de l’egoisme.
És decisiu donar vida a processos de desenvolupament
en què es valorin les capacitats de tothom i es fomenti
la participació en comunitat.
Com diu el Papa recordant Primo Mazzolari: «Voldria
demanar-los que no em preguntin si hi ha pobres, qui són
i quants són, perquè temo que aquestes preguntes re
presentin una distracció o el pretext per apartar-se d’una
indicació precisa de la consciència i del cor. [...] Mai he
comptat els pobres, perquè no es poden comptar: als
pobres cal abraçar-los, no comptar-los».
Delegacions catalanes de Mans Unides
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La nostra indiferència
els condemna a l’oblit
Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 12 i 13 de febrer
63a CAMPANYA DE MANS UNIDES
Campanya 2022

A

Mans 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 limita les opcions i oportunitats de les persones per tenir una
vida digna.
Cal transformar les estructures que
perpetuen aquestes diferències i afavorir l’accés i la participació de tots
en el desenvolupament de la humanitat 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 sensibilització de la nostra societat i de l’experiència dels nostres projectes de
cooperació. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són el marc
de la nostra lluita per a la igualtat.
Convidem totes i tots a sumar-se, de
manera esperançada 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 cobertes les seves necessitats bàsiques.
En aquest temps, 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
• Al Tercer Món, Mans Unides finança projectes de desenvolupament
comunitari sorgits de la iniciativa
de les mateixes poblacions locals:
creació d’hospitals i escoles, construcció d’habitatges, producció d’aliments, protecció del medi ambient,
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
• 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.

Com es finança
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 (quasi 35 milions d’euros
el 2020). Altres fons provenen d’institucions públiques (prop de 7 milions).

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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OPERACIÓ ENLLAÇ - PROJECTE 2022

San Borja, Departament del Beni, Bolívia
Enfortiment del dret a l’alimentació i de l’empoderament de la dona
Situació local

E

l projecte es desenvolupa en 4 comunitats:
Galilea, Pinar del Río, Villa Gonzales i Puerto
Lata, del municipi de San Borja, departament
del Beni, en el nord de Bolívia. La població del municipi viu en condicions de pobresa marginal, manca de serveis d’aigua i sanejament, resideix en habitatges precaris, té molt baixos nivells educatius
i greus dèficits en l’atenció de salut.
Al municipi, la major part de les activitats econò
miques deriven de la cria de bestiar (activitat que
ocupa prop del 70% de la terra). La majoria de la
població es dedica a activitats agrícoles en petites
parcel·les. Per obtenir recursos econòmics, sovint
un dels membres de la família, generalment l’home, es dedica a activitats no pròpies, treballant en
les hisendes ramaderes i en les empreses que construeixen les carreteres. L’emigració és també una
realitat quotidiana.
Així les coses, les dones han d’assumir totes
les tasques productives de la unitat familiar, sense
deixar de banda les tasques i responsabilitats domèstiques. Hi ha una escassa participació de les
dones en els espais de decisió de la comunitat i del
municipi, on es defineixen els temes econòmics i de
salut, entre altres qüestions bàsiques. Les dades
mostren que la cultura masclista i la violència de
gènere són factors negatius força estesos.

Els problemes principals que aborda aquest projecte són la inseguretat alimentària de les famílies
i la situació de la dona, aspectes agreujats per la
crisi sanitària de la Covid.

Projecte de desenvolupament
El projecte el durà a terme el Centro de Capacitación
y Servicio para la Integración de la Mujer (CECASEM),
fundació creada en 1998 amb la qual Mans Unides
ha treballat en diferents ocasions. Aquesta iniciativa té com a objectiu contribuir a impulsar l’empoderament de les dones i el dret humà a l’alimentació.

Les activitats a realitzar són, entre altres, tallers
de capacitació en tecnologies millorades de producció agrícola, cria d’animals menors i apicultura; posada en marxa de centres de transformació d’a
liments; tallers en gestió i comercialització de la
producció agropecuària; planificació i incidència
en el Programa d’Alimentació Complementària
Escolar; tallers i pràctiques d’enfortiment en edu
cació nutricional i higiene amb enfocament de gènere; construcció de cuines millorades; tallers de lideratge, drets, legislació nacional i elaboració de
propostes als gestors de polítiques públiques,
etc. També es capacitaran en les problemàtiques
que treballa el projecte 38 funcionaris i responsables locals de les 4 comunitats (17 dones i 21 homes).
Els beneficiaris directes del projecte són centenars de persones de 126 famílies camperoles, que
es caracteritzen per la seva situació d’extrema vulnerabilitat. Mans Unides finançarà el 76% del cost
del projecte; l’aportació local és del 24% restant.
Responsable del projecte:
PATRICIA BUSTAMANTE
Centro de Capacitación y Servicio
para la Integración de la Mujer
(CECASEM)
Pressupost: 92.462 euros

Projectes durant l’any 2020,
1r any de pandèmia
El 2020 es van recaptar més de 42 milions d’euros i es van aprovar 506 projectes
de desenvolupament a 53 països
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Nuestra indiferencia
los condena al olvido
Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 12 y 13 de febrero
63.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Campaña 2022

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

Qué es 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 países del Tercer Mundo, donde millones de seres huma
nos ni siquiera tienen cubiertas sus necesidades bá
sicas.
En este tiempo, la acción de Manos Unidas ha permitido salvar muchas vidas y mejorar la situación de millo

Cómo actúa
• En el Tercer Mundo, Manos Unidas financia proyectos
de desarrollo comunitario surgidos de la iniciativa de
las mismas poblaciones locales: creación de hospita
les 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. 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 consultar en
www.manosunidas.org
• 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 cívicas, grupos de jóvenes y otros colectivos.

Es la sociedad civil quien hace posible la labor huma
nitaria de Manos Unidas aportando la mayor parte de los
recursos de la entidad (casi 35 millones de euros en 2020).
Otros fondos provienen de instituciones públicas (cerca
de 7 millones).

OPERACIÓN ENLACE - PROYECTO 2022

San Borja, Departamento del Beni, Bolivia
Fortalecimiento del derecho a la alimentación y del empoderamiento de la mujer
Situación local

E

l proyecto se desarrolla en 4 comunidades: Gali
lea, Pinar del Río, Villa Gonzales y Puerto Lata, del
municipio de San Borja, departamento del Beni,
en el norte de Bolivia. La población del municipio vive en
condiciones de pobreza marginal, carencia de servicios
de agua y saneamiento, reside en viviendas precarias,
tiene muy bajos niveles educativos y graves déficits en la
atención de salud.
En el municipio, la mayor parte de las actividades económicas derivan de la cría de ganado y actividades agrícolas en pequeñas parcelas. Las mujeres deben asumir todas las tareas productivas de la unidad familiar,
sin dejar de lado las tareas y responsabilidades domésticas. Existe una escasa participación de ellas en los
espacios de decisión de la comunidad y del municipio,

donde se definen los temas económicos y de salud, entre otras cuestiones básicas.

Proyecto de desarrollo
Se llevará a cabo a través del Centro de Capacitación y
Servicio para la Integración de la Mujer (CECASEM), fundación creada en 1998 con la que Manos Unidas ha trabajado en distintas ocasiones.
Las actividades a realizar son, entre otras, talleres de
capacitación en tecnologías mejoradas de producción
agrícola, crianza de animales menores y apicultura; puesta en marcha de centros de transformación de alimentos;
talleres en gestión y comercialización de la producción
agropecuaria; planificación e incidencia en el Programa
de Alimentación Complementaria Escolar; talleres y prácticas de fortalecimiento en educación nutricional e higie-

ne con enfoque de género; construcción de cocinas mejoradas; talleres de liderazgo, derechos, legislación nacional y elaboración de propuestas a gestores de políticas
públicas, etc. También se capacitarán en las problemá
ticas que trabaja el proyecto 38 funcionarios y responsables locales de las 4 comunidades (17 mujeres y 21 hombres).
Los beneficiarios directos del proyecto son cientos de
personas de 126 familias campesinas. Manos Unidas
financiará el 76% del coste del proyecto; la aportación
local es del 24% restante.
Responsable del proyecto:
PATRICIA BUSTAMANTE
Centro de Capacitación y Servicio
para la Integración de la Mujer (CECASEM)
Presupuesto: 92.462 euros
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n Manos Unidas, desde nuestros inicios hemos entendido que entre las causas del hambre está
la desigualdad que caracteriza a nuestro mundo.
Una desigualdad que impide que todos los seres humanos, sin distinción alguna, puedan gozar de sus derechos
fundamentales. Una desigualdad que no sólo es económica sino que limita las opciones y oportunidades de las
personas para tener una vida digna.
Es necesario transformar las estructuras que perpetúan estas diferencias y favorecer el acceso y la parti
cipación de todos en el desarrollo de la humanidad como proyecto común.
En Manos Unidas, tomamos dolorosa conciencia de
la realidad que queremos transformar a través de la sensibilización de nuestra sociedad y de la experiencia de
nuestros proyectos de cooperación. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el marco de nuestra lucha por la
igualdad. Invitamos a todas y todos a sumarse, de manera esperanzada y solidaria, a la construcción de un
mundo donde nadie quede atrás.

