
 

Mans Unides
El 2015, l’Església ens ha regalat tres 
documents que ens han obert les por-
tes de l’esperança: l’encíclica Laudato 
si’, del papa Francesc, que ens parla 

de la cura de la casa comuna, la Ter-
ra; la Misericordiae vultus, sobre la 
convocatòria del Jubileu extraordina-
ri de la Misericòrdia; i Església, servi-

dora dels pobres, la Instrucció pasto-
ral de la Conferència Episcopal Espa-
nyola sobre la crisi i el compromís so-
cial de l’Església.

Són missatges oportuns que ens 
plantegen la necessitat de la impli-
cació de tothom en els problemes co-
muns, que ens insten al diàleg i la co o -
peració, a la conversió ecològica, a 
l’acompanyament als empobrits, al 
servei als més febles, a la superació 
de l’individualisme. Propostes per als 
diversos actors de la vida social, polí-
tica, religiosa. Tots ells cridats a la res-
ponsabilitat, a l’acció constructiva, a 
tornar l’ètica a l’economia, a superar 
les greus desigualtats i a promoure es-
tils de vida menys consumistes i més 
solidaris. 

Ens recorden que, en un moment 
de la història ple de desafiaments que 
posen en risc la vida de milions de per-
sones i del mateix planeta, la humani-
tat encara té capacitat per canviar les 
coses i construir la casa comuna, on 
cada ésser viu, cada ésser humà, trobi 
el seu lloc i sigui valorat per si mateix, 
i pugui donar glòria a Déu amb la se-
va existència. 

Des de Mans Unides et convidem a 
participar en la construcció d’aquest 
futur: «Planta-li cara a la fam: sembra». 
Ens proposem sembrar bones llavors, 
amb bona terra, bona aigua, sembrar 
capacitats per exercir els nostres drets 
i treballar en modes productius sos-
tenibles, promoure la responsabilitat 
i cooperació dels estats davant el pro-
blema de la fam i, sobretot, sembrar 
en nosaltres mateixos actituds i estils 
de vida solidaris amb tota la família hu-
mana i amb la casa que ens acull.

Estem cridats a sembrar vida, digni-
tat, a superar la injustícia, a enderro-
car les estructures que oprimeixen les 
persones i la creació, a recórrer nous 
camins de solidaritat universal.

Delegacions catalanes 
de Mans Unides

Fes-te soci 
col·laborador de 
Mans Unides

Pau Claris, 190, 1r 1a
08037 Barcelona
Tel. 934 877 878

bcn@mansunides.org
www.mansunides.org

DONATIUS TAMBÉ 
A BANCS I CAIXES D’ESTALVIS

Llums d’esperança
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Donatius a les delegacions de Mans Unides,

o en aquests comptes bancaris:
la Caixa: ES06-2100-3291-9125-0004-4484 

Catalunya Caixa: ES88-2013-0500-1102-0222-2005 

BBVA: ES68-0182-6035-4502-0156-1898

Banc Sabadell: ES24-0081-0900-8100-0105-7509 

Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent, 
amb els límits legals establerts.

Mans Unides

Objectius de la 
campanya 2016
La missió de Mans Unides és que les 
persones visquin, i visquin dignament. 
Volem contribuir a la transformació del 
món des de la força del nostre fona-
ment, que és el seguiment de Jesús. 
Per a això, necessitem omplir la nos-
tra societat de cors compassius, soli-
daris, capaços d’obrir-se a les neces-
sitats dels més vulnerables. 

Sembrar cors que impulsin accions 
concretes per acabar amb la fam és el 
primer pas d’una sèrie de campanyes 
(2016-2018) en què ens fixarem en 
les persones que pateixen la falta de 
seguretat alimentària i en les causes 
que la provoquen. La primera campa-
nya, el 2016, afegeix al lema comú 
per als tres anys la paraula SEMBRA: 
inici de tot el procés d’alimentació, ac-
tivitat fonamental en la vida dels nos-
tres socis locals i activitat comuna en 
la nostra societat, que té associada, 
en la nostra vivència cristiana, la pa-
ràbola del sembrador. 

A Mans Unides estem convençuts 
que acabar amb la fam exigeix un enfo-
cament integrat impulsat pel compro-
mís de tothom, buscant i denunciant 
les seves causes, promovent la capa-
citat de les persones per transformar 
les relacions econòmiques i socials, i 
proposant canvis i millores en els sis-
temes econòmics i polítics. I d’aques-
ta manera, tots, amb les mans unides, 
guiats per la justícia i la caritat, recor-
rerem junts el camí perquè tots tin-
guem els aliments de cada dia. 

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 ofe-
guen els països del Tercer Món, on mi-
lions d’éssers humans ni tan sols te-
nen cobertes les seves necessitats 
bàsiques. 

Al llarg d’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.

Col·lecta a totes les parròquies:
Dissabte i diumenge, dies 13 i 14 de febrer
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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, 
accés a l’aigua potable, l’energia i al-
tres recursos bàsics, etc.

Els diners arriben directament al seu 
destí sense passar per cap intermedia-
ri. Mans Unides audita els seus comp-
tes, supervisa els progressos dels 
projectes i publica un balanç anual de 
realitzacions, a fi de donar la màxima 
transparència a la seva actuació. 

Al nostre país, Mans Unides informa i 
sensibilitza la població i les institu-
cions 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·labo-
ració desinteressada de persones, par -

ròquies, comunitats religioses, esco-
les, institucions, mitjans de comuni-
ca ció, empreses, fundacions, entitats 
cíviques, grups de joves i altres col·lec-
tius.

És la societat civil qui fa possible la 
tasca humanitària de Mans Unides  apor-
tant la major part dels recursos de l’en-
titat (el 87% el 2014). Altres fons pro-
venen d’institucions públiques (el 13%).

Planta-li cara a la fam: sembra
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S’indica el nom del responsable del pro -
jecte i el de la congregació o associació 
a què pertany. 

(Aquesta relació no està tancada defi-
nitivament.)

Arxiprestats de Barcelona, 
l’Hospitalet i Cornellà
Lakhanpur (Chattisgarh), Índia. Amplia -
ció d’una llar-internat per a nenes de fa -
mílies indígenes. Gna. Philo Joseph (Ger -
manes de la Creu de Chavanod). 

Açailandia, Santa Luzia, Pindaré-Mirim 
i Monçao (Maranhao), Brasil. Accions 
estratègiques comunitàries per preve-
nir i combatre el tràfic de persones. Fa -
brizia Carvalho da Silva (Centro de De-
fesa da Vida e dos Direitos Humanos 
Carmen Bascarán). 

Mans Unides proposa a les parròquies, 
escoles i altres entitats una sorti da 
cultural, solidària i religiosa. Els es pec-
tadors a la representació de la Passió 
de Crist al Teatre d’Esparreguera apor-
taran, amb una part del preu de les se-
ves entrades, fons per als projectes de 
lluita contra la pobresa a l’Àfrica, l’À-
sia i Amèrica Llatina.

Des de fa segles, la figura i el missat-
ge de Jesús han inspirat els creients i 
persones de tota procedència i condi-
ció. 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: 5 hores de teatre (matí i tarda), 
300 actors, orquestra en directe, un 
auditori per a 1.700 espectadors i l’e-
moció d’una història universal.

L’activitat surt molt econòmica i es-
tà pensada com una jornada cultural i 
de lleure que inclou assistir a la repre-
sentació, visitar el teatre per dins i un 
taller de ceràmica, gaudir d’un dinar de 
germanor...

Els nens de catequesi que s’estiguin 
preparant per a la primera comunió o 

Khunti (Jharkhand), Índia. Construc-
ció d’una llar-internat per a infants de 
famílies indígenes. Mn. Bisu Benjamin 
(Hoffmann Social Service Society).

Arxiprestats de Badalona 
Sud, Badalona Nord, 
Gramenet, la Cisa i Mataró
Hanuman Junction (Andhra Pradesh), 
Índia. Equipament d’un centre educa-
tiu: adquisició d’ordinadors i d’un siste-
ma autònom d’energia elèctrica. Gna. 
Chinnamma Kuluru (Germanes de Je-
sús, Maria i Josep).

Arxiprestats de Montcada 
i Sant Cugat
Jhujumura (Odisha), Índia. Construc-
ció d’una llar-internat per a noies de fa -

la confirmació tenen l’entrada lliure, 
sempre que vagin acompanyats per un 
adult.

Les parròquies o entitats que vulguin 
organitzar una sortida a La Passió soli-
dària només han de contactar amb La 
Passió i demanar el «pack Mans Uni-
des» trucant al 647 407 066 (Fran-
cesc) o enviant un email: espectacle@
lapassio.net.

«Mans Unides i La Passió d’Espar-
reguera engeguem aquest projecte 
amb molta il·lusió, ja que ha estat creat 
per a totes aquelles persones del Món 
Sud que segur que es beneficia ran 
amb la nostra petita aportació per mi-
llorar enormement la seva vida», ex -
plica Joan Martí i Llobet, president de 
la delegació de Mans Unides de Barce-
lona.

mílies rurals. Gna. Angela Baa (Germa-
nes Missioneres de la Reina dels Apòs -
tols).

Arxiprestats de Terrassa 
i Rubí
Dakar, Senegal. Construcció d’una es -
cola infantil. Gna. Anna Seck (Francis-
canes Missioneres de Maria Auxilia do -
ra).
 

Arxiprestats de Sabadell 
(Nord i Centre-Sud)
Mangalore (Karnataka), Índia. Progra-
ma de conscienciació i capacitació en 
drets humans. Mn. Oswaldo Monteiro 
(Canara Organization for Development 
and Peace).

Vine a La Passió amb Mans Unides
Cadascuna de les representacions de La Passió d’Esparreguera 2016 esta-
rà dedicada a una de les delegacions de Mans Unides de Catalunya. A part 
de les excursions que muntaran les parròquies, Mans Unides organitzarà 
sortides amb els socis de cada delegació. Si esteu interessats a acompa-
nyar-nos, podeu contactar amb la vostra delegació. 

28 de febrer: estrena de La Passió
Mans Unides Barcelona organitza una sortida amb socis, donants i simpa-
titzants per a l’estrena de La Passió 2016 el 28 de febrer. Et convidem a 
acompanyar-nos i a gaudir tots plegats d’aquest gran espectacle. El preu de 
l’entrada i de les activitats (visita teatre, obsequi fotografia...) és de 16 E 
i el dinar només costa 10 E. 

Més informació: tel. 934 877 878 (Àngels), agarriga@mansunides.org, 
www.mansunides.org

Bouroum, Burkina Faso. Construcció 
i equipament d’un alberg per a estu -
diants d’àmbit rural. Mn. Samuel Ilboudo 
(OCADES / Oficina de Desenvolupament 
de la Diòcesi de Kaya). 

Gros-Morne, Haití. Rehabilitació i am-
pliació d’un hospital comarcal. Jacque-
line Picard (Comitè de gestió de l’Hô-
pital Alma Mater / Càritas Gonaïves).

Arxiprestats de Granollers, 
Mollet, Montseny 
i Montbui-Puiggraciós
Wadali, Amravati (Maharashtra), Ín-
dia. Programa per a l’enfortiment i ca-
pacitació de dones indígenes i sense 
casta. Gna. Hira Parkhe (Germanes de 
la Creu de Chavanod – Divya Sadan So -
cial Centre).

Mans Unides a Barcelona 
i Terrassa: objectius 2016

Mans Unides et convida 
a gaudir de la Passió Solidària

Mans Unides
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La Passió és un espectacle amb una gran 
complexitat que aconsegueix transmetre a 
l’espectador l’essència d’uns personatges 
amb dos mil anys d’història. La grandiositat 
del teatre, la gran quantitat d’actors en es ce-
na, els vertiginosos canvis escenogràfics, la 
perfecta unió del text i la música original, in-
terpretada en directe per una orquestra i una 
coral, converteixen La Passió d’Esparregue-
ra en una producció teatral de característi-
ques úniques i en una gran festa popular.
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Manos Unidas

Objectivos de la 
campaña 2016
La misión de Manos Unidas es que 
las personas vivan, y vivan dignamen-
te. Queremos contribuir a la transfor-
mación del mundo desde la fuerza de 
nuestro fundamento, que es el segui-
miento de Jesús. Para ello, necesita-
mos llenar nuestra sociedad de corazo-
nes compasivos, solidarios, capaces 
de abrirse a las necesidades de los 
más vulnerables. 

Sembrar corazones que impulsen 
acciones concretas para acabar con el 
hambre es el primer paso de una serie 
de campañas (2016-2018) en las que 
nos fijaremos en las personas que su-
fren la falta de seguridad alimentaria y 
en las causas que la provocan. La pri-
mera campaña, en 2016, añade al le-
ma común para los tres años la pala-
bra SIEMBRA: inicio de todo el proceso 
de alimentación, actividad fundamen-
tal en la vida de nuestros socios loca-
les y actividad común en nuestra so-
ciedad, que tiene asociada, en nuestra 
vivencia cristiana, la parábola del sem-
brador. 

En Manos Unidas estamos conven-
cidos de que acabar con el hambre 
exige un enfoque integrado impulsado 
por el compromiso de todos, buscan-
do y denunciando sus causas, promo-
viendo la capacidad de las personas 
para transformar las relaciones econó-
micas y sociales, y proponiendo cam-
bios y mejoras en los sistemas econó-
micos y políticos. Y de esta manera, 
todos, con nuestras manos unidas, 
guiados por la justicia y la caridad, re co-
rreremos juntos el camino para que to-
dos tengamos el alimento de cada día. 

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 aho-
gan a los pueblos del Tercer Mundo, 
donde millones de seres humanos ni si-
quiera tienen cubiertas sus necesida-
des básicas.

A lo largo de estos años, la acción 
de Manos Unidas ha permitido salvar 

Colecta en todas las parroquias:
Sábado y domingo, días 13 y 14 de febrero
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muchas vidas y mejorar la situación 
de millones de personas en 75 paí-
ses de Asia, África, América y Oceanía.

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

nitario surgidos de la iniciativa de las 
mismas poblaciones locales: crea-
ción de hospitales y escuelas, cons-
trucción de viviendas, producción de 
alimentos, 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 un balance anual de reali-
zaciones a fin de dar la máxima trans-
parencia a su actuación.

En nuestro país, Manos Unidas infor-
ma y sensibiliza a la población y a las 
instituciones públicas a fin de contribuir 
a impulsar un espíritu colectivo de soli-
daridad, del cual surjan iniciativas efec-
tivas en la lucha contra el hambre y la 
pobreza. 

Cómo se financia
Para conseguir sus objetivos, Manos 
Uni das cuenta con la colaboración des -
interesada de personas, parroquias, 
comunidades religiosas, escuelas, ins-
tituciones, medios de comunicación, 
empresas, fundaciones, entidades cí-
vicas, grupos de jóvenes y otros colec-
tivos. 

Es la sociedad civil quien hace posi-
ble la labor humanitaria de Manos Uni -
das aportando la mayor parte de los re -
cursos de la entidad (el 87% en 2014). 
Otros fondos provienen de las institu-
ciones públicas (el 13%).

Plántale cara al hambre: siembra


