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Encara avui, en ple segle XXI, cada any
moren milions d’infants per causes as-
sociades a la desnutrició. 

Aquest 2011, Mans Unides seguirà treba-
llant per assolir l’objectiu fundacional i irre-
nunciable de la nostra entitat: acabar amb la
pobresa i la fam al món. Però, a més, enguany,
vinculem aquest objectiu a la reducció de la
mortalitat infantil.

En la mesura que aconseguim reduir els ni-
vells de pobresa, analfabetisme, malaltia i des-
nutrició, podrem reduir moltes de les causes
que provoquen la mortalitat infantil. Les inter-
vencions que fem en aquesta etapa primerenca
són decisives, no només per a la supervivèn-
cia dels nens i les nenes, sinó per al seu crei-
xement i desenvolupament futur.

Què és Mans Unides

Mans Unides és una organització no
governamental catòlica, de volunta-
ris, que des de 1960 lluita contra la

fam, la misèria i l’explotació que ofeguen els
països del Tercer Món, on milions d’éssers hu-
mans ni tan sols tenen cobertes les seves ne-
cessitats bàsiques. 

Al llarg d’aquest temps, l’acció de Mans
Unides ha permès salvar moltes vides i millo-
rar la situació de milions de persones, a 75
països d’Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania.

Com actua

◗◗ Al Tercer Món, Mans Unides finança pro-
jectes de desenvolupament comunitari sor-
gits de la iniciativa de les mateixes poblacions
locals: creació d’hospitals i escoles, cons-
trucció d’habitatges, producció d’aliments,
accés a l’aigua potable, l’energia i altres recur-
sos bàsics, etc.

Els diners arriben directament al seu des-
tí sense passar per cap intermediari. Mans
Unides audita els seus comptes, supervisa
els progressos dels projectes i publica un ba-
lanç anual de realitzacions, a fi de donar la
màxima transparència a la seva actuació.

◗◗ Al nostre país, Mans Unides informa i sen-
sibilitza la població i les institucions públiques,
a fi de contribuir a impulsar un esperit col·lec-

EL SEU DEMÀ ÉS AVUI

52a CAMPANYA DE MANS UNIDES
Dissabte i diumenge vinents, dies 12 i 13 de febrer,

col·lecta a les esglésies i parròquies

«Vull només demanar-vos, un cop més —recordeu que cansa molt
més ser pobre que sentir parlar dels pobres— …solidaritat, justí-
cia, amor —per què no?— en nom d’aquest Tercer Món, que és la
majoria de l’única família humana, de la qual inevitablement tam-
bé vosaltres formeu part.» 

Pere Casaldàliga
Bisbe emèrit de Sâo Fèlix do Araguaia, Brasil  
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tiu 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 des-
interessada 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 (el 77,2%
el 2009). Altres fons provenen d’institucions
públiques (el 22,8%).
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Arxiprestats 
de Garraf, Vilafranca, 

Anoia i Piera-Capellades

◗◗ Banfora. Burkina Faso. Construc-
ció d’una escola de primària. Mar-
guerite Coly (Germanes de la Pre-
sentació de Maria). 

Arxiprestats 
de Montcada 
i Sant Cugat

◗◗ Guajho (San Joaquín). Paraguai.
Programa de formació tècnica agrí-
cola per a productors rurals. Ernes-
tina Camps (Fundación José Car-
dijn). 

Arxiprestats de Badalona
Sud, Badalona Nord,

Gramenet, la Cisa i Mataró
◗◗ Ljio (Oyo). Nigèria. Rehabilitació
d’una escola d’educació infantil:
construcció d’un bloc amb 6 aules
i serveis diversos. Eunice Abiriyi
(St. Mary’s Catholic Nursery/Pri-
mary School). 

Arxiprestats 
de Terrassa i Rubí

◗◗ Ujjain (Madhya Pradesh). Índia.
Construcció d’un centre d’atenció
integral per a infants afectats de
Sida. Jobish Manuel (Support Aids
Affected & Treatment HIV - SAATHI). 

Arxiprestats 
de Barcelona, 

l’Hospitalet i Cornellà

◗◗ Beni i Cochabamba. Bolívia. Su-
port a una escola de capacitació
de dones indígenes i campero-
les. Sonia Brito (Asociación Tijarai-
pa).

◗◗ Santiago de Veraguas. Panamà.
Capacitació de 12 comunitats ru-
rals en gestió de recursos i pro-
ducció agrícola. Luis A. Batista
(Centro de Estudios, Promoción y
Asistencia Social - CEPAS). 

Arxiprestats 
del Prat, Sant Boi, 

Sant Feliu, Sant Vicenç 
i Montserrat

◗◗ Mangas i Los Molinos. Perú. Pro-
grama de gestió integral de recursos
i desenvolupament de capacitats
a 24 comunitats rurals andines.
M.a del Carmen Parrado (Escuela
Campesina de Educación y Salud -
ESCAES). 

Delegació de Mans Unides a Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa: objectius 2011

S’indica el nom del responsable
del projecte i el de la congregació
o associació a què pertany. (Aques-
ta relació no està tancada defini-
tivament.)

Un any després: Mans Unides amb Haití
Des de Mans Unides seguim treballant per fer possible que les

víctimes del terratrèmol d’Haití puguin superar la tragèdia i construir
de nou una vida digna. Milers i milers de germans nostres es troben
encara en situació molt difícil, tot i que ja no són notícia de portada
als mitjans de comunicació.

Mans Unides continua impulsant programes d’assistència, reha-
bilitació i reconstrucció a Haití, havent canalitzat, al llarg de 2010,
més de 3,5 milions d’euros, a través d’associacions, ONG i esglé-
sies locals amb les quals ja col·laboràvem abans de la catàstrofe.
Aquest suport a les víctimes no és una acció puntual sinó que serà
una de les tasques prioritàries de Mans Unides en els propers anys. 

Per a aportacions en favor d’Haití, utilitzeu els comptes banca-
ris que hi ha en aquesta mateixa pàgina.

DADES PERSONALS

Nom i cognoms

Data de naixement DNI

Domicili Codi postal

Població Telèfon

Correu electrònic

DADES BANCÀRIES

Entitat Oficina D.C. Compte

Compte/Llibreta núm. — — — —     — — — —      — — — — — — — — — — — —

Marca amb una X la freqüència de pagament

Mensual — trimestral — semestral — anual —
o com a donació única —

Marca amb una X o escriu la quantitat amb què desitges col·laborar

_____  euros — 20 euros — 100 euros —
10 euros — 50 euros — ______ euros —

Data ___________________________________________________________ (Firma del titular)

Desitjo actualitzar la meva quota cada any:

— un 5% — un 10% — —— % — l’IPC anual

�

Retalla aquest cupó per la línia de punts i envia’l a: Mans Unides, c/ Pau Claris, 190, 1r 1a. 08037 Barcelona

◗◗ També pots fer-nos arribar el teu donatiu a la dele-
gació de Mans Unides a Barcelona, o ingressar-lo
en aquests comptes bancaris:

”la Caixa”
2100 3291 91 2500044484

Caixa Catalunya
2013 0500 11 0202222005

Unnim (Caixa Terrassa)
2107 1000 41 3305986378 

Unnim (Caixa Sabadell)
2059 0000 92 8000290108

Banc Sabadell
0081 0025 20 0001076414

◗◗ Si ho prefereixes pots fer el teu donatiu o fer-te so-
ci per telèfon: 93 487 78 78, per correu electrò-
nic: bcn@mansunides.org o a través del nostre
web: www.mansunides.org.

◗◗ Els donatius a Mans Unides desgraven un 25% del
seu impor t en la quota de l’IRPF o, si escau, el
35 % en la quota de l’Impost sobre Societats, en
ambdós casos amb els límits legals establerts.

◗◗ D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, tens dret
en qualsevol moment a accedir, rectificar o can-
cel·lar les teves dades personals en la nostra ba-
se de dades escrivint a: bcn@mansunides.org.

Utilitza aquest imprès si desitges fer un donatiu o fer-te soci de Mans Unides
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Arxiprestats de Sabadell
(Nord, Centre, Sud)

◗◗ Nueva Pamplona (Lima Metro-
politana). Perú. Capacitació per a
l’accés i la millora de la qualitat de
l’aigüa a 15 barriades marginals.
Ofelia Montes (Jesuïtes/PEBAL). 

◗◗ Sé (Mono). Benín. Construcció
d’una escola de primària. Jean Clau-
de Zocly (Paroisse Saint Bernard). 

◗◗ Rumeza - Manyoni. Burundi. Re-
construcció i ampliació d’un siste-
ma d’abastiment d’aigua potable
a una zona rural. Emmanuel Nda-
yegamiye (Conseil Pour l’Education
et le Développement - COPED). 

◗◗ Nilgiri Tahsil (Orissa). Índia. Ad-
quisició d’una ambulància tot ter-
reny per a un centre rural de salut.
Teresita Punnakal (Filles de la Ca-
ritat de Sant Vicenç de Paül/Ma-
rillac Seva Sadan). 

Arxiprestats 
de Granollers, Mollet,

Montseny 
i Montbui-Puiggraciós

◗◗ Chaqui (Potosí). Bolívia. Progra-
ma per a la millora de la producció
de fruita a 11 comunitats rurals.
Fernando Alvarado (Jesuïtes/Ac-
ción Cultural Loyola Potosí).



«Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber;
era forastero, y me acogisteis;
estaba desnudo, y me vestisteis;
enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y vinisteis a verme.»

Mateo 25,35-36

Nuestra campaña 2011

Todavía hoy, en pleno siglo XXI, cada año
mueren millones de niños por causas aso-
ciadas a la desnutrición. 

Durante 2011, Manos Unidas seguirá tra-
bajando para alcanzar el objetivo fundacional
e irrenunciable de nuestra entidad: acabar con
la pobreza y el hambre en el mundo. Pero, ade-
más, este año vinculamos este objetivo a la re-
ducción de la mortalidad infantil.

En la medida en que consigamos reducir los
niveles de pobreza, analfabetismo, enfermedad
y desnutrición, podemos reducir muchas de las

causas que provocan la mortalidad infantil. Las
intervenciones que hagamos en esta etapa tem-
prana son decisivas, no sólo para la superviven-
cia de los niños y las niñas, sino para su creci-
miento y desarrollo futuro.

Qué es Manos Unidas

Manos Unidas es una organización no
gubernamental católica, de voluntarios,
que desde 1960 lucha contra el ham-

bre, 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 años, la acción de Ma-
nos Unidas ha permitido salvar muchas vidas
y mejorar la situación de millones de personas
en 75 países de Asia, África, América y Ocea-
nía.

Cómo actúa

◗◗ En el Tercer Mundo, Manos Unidas financia
proyectos de desarrollo comunitario surgidos

de la iniciativa de las propias poblaciones loca-
les: creación de hospitales y escuelas, cons-
trucción de viviendas, producción de alimentos,
acceso al agua potable, la energía y otros recur-
sos 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 un balance anual de rea-
lizaciones a fin de dar la máxima transparencia
a su actuación.

◗◗ En nuestro país, Manos Unidas informa y
sensibiliza a la población y a las instituciones
públicas a fin de contribuir a impulsar un espí-
ritu colectivo de solidaridad, del cual surjan ini-
ciativas efectivas en la lucha contra el hambre
y la pobreza.

Cómo se financia

Para conseguir sus objetivos, Manos Uni-
das cuenta con la colaboración desinte-
resada de personas, parroquias, comu-

nidades religiosas, escuelas, instituciones,
medios de comunicación, empresas, fundacio-
nes, entidades cívicas, grupos de jóvenes y otros
colectivos. 

Es la sociedad civil quien hace posible la la-
bor humanitaria de Manos Unidas aportando la
mayor parte de los recursos de la entidad (el
77,2% el 2009). Otros fondos provienen de las
instituciones públicas (el 22,8%).
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Pepe Ferrer

SU MAÑANA ES HOY

52.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Los próximos sábado y domingo, días 12 y 13 de febrero,

colecta en las iglesias y parroquias


