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La nostra campanya 2010

Mans Unides compleix 50 anys de lluita
contra la pobresa i la fam. I ho fa des
de la creixent consciència de l’ús in-

sostenible que fem del nostre planeta: els
recursos que ens proporciona són avui mal-
gastats o degradats, hipotecant així la supervi-
vència i el futur de tots. 

El canvi climàtic, ocasionat per l’acció hu-
mana és un dels fenòmens de la degradació
de la terra, que té greus conseqüències sobre
l’accés als béns bàsics: l’aigua, els aliments,
la qualitat de l’aire, la salut… i els més afec-
tats són els més empobrits.

En la lluita contra la fam, la preocupació pel
canvi climàtic és una qüestió de justícia i equitat. 

Amb el lema «Contra la fam, defensa la Ter-
ra», Mans Unides recorda que només mit-
jançant el canvi de mentalitat, d’actituds i
d’estils de vida, tant al Nord com al Sud, es
podrà aconseguir que la Terra sigui de debò la
nostra llar comuna.

Què és Mans Unides

Mans Unides és una organització no go-
vernamental catòlica, de voluntaris,
que des de 1960 lluita contra la fam,

la misèria i l’explotació que ofeguen els paï-
sos 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 projec-
tes de desenvolupament comunitari sorgits de
la iniciativa de les mateixes poblacions locals:
creació d’hospitals i escoles, construcció d’ha-
bitatges, 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 Uni-
des audita els seus comptes, supervisa els
progressos dels projectes i publica un balanç
anual de realitzacions, a fi de donar la màxima
transparència a la seva actuació.

CONTRA LA FAM, DEFENSA LA TERRA

51a CAMPANYA DE MANS UNIDES
Dissabte i diumenge vinents, dies 13 i 14 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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◗◗ 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-
tiu de solidaritat, del qual sorgeixin iniciati-
ves efectives en la lluita contra la fam i la po-
bresa. 

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, funda-
cions, 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 77,7%
el 2008). Altres fons provenen d’institucions
públiques (el 22,3%).
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Arxiprestats de Garraf,
Vilafranca, Anoia 
i Piera-Capellades

◗◗ San Gil (Santander). Colòmbia.
Programa per a la millora de les con-
dicions socio-econòmiques de les fa-
mílies camperoles. Joselin Aranda
Cano (Asociación de Organizaciones
Campesinas y Populares de Colom-
bia-El Común). 

Arxiprestats de 
Montcada i Sant Cugat

◗◗ Kollegal-Chamarajanagar (Karnata-
ka). Índia. Programa de promoció i
atenció primària de la salut en esco-
les públiques. Gloria Pereira (Sisters

of the Holy Cross - Comprehensive Ru-
ral Health). 

Arxiprestats de Badalona
Sud, Badalona Nord,

Gramenet, La Cisa i Mataró
◗◗ Sicalpa (Chimborazo). Equador.
Programa per a la millora de les con-
dicions educatives de nens i joves
indígenes. Carlos Vera Paredes (Uni-
dad Educativa Intercultural Pachaya-
chachik).

Arxiprestats de 
Terrassa i Rubí

◗◗ Mazan, Las Amazonas, Indiana i
Nauta. Perú. Programa de millora de

Arxiprestats de
Barcelona, 

L’Hospitalet i Cornellà
◗◗ Nsuni-Kinzono (Bateke). Rep. Dem.
del Congo. Construcció d’una esco-
la rural de primària. Ngoy Paul Roger
Elenga (Association des Paysans de
Bateke).

◗◗ Muvugha (Butembo). Rep. Dem.
del Congo. Construcció d’una esco-
la rural de primària. Kalule Ndivito
(Coordination des Ecoles Convention-
nées Catholiques).

◗◗ Maluku-Kin (Kinshasa). Rep. Dem.
del Congo. Construcció d’un cen-
tre de formació professional per
a nens i joves del carrer. Constant
Ilombun (Oblats de Maria Immacu-
lada).

Arxiprestats d’El Prat,
Sant Boi, Sant Feliu, 

Sant Vicenç i Montserrat
◗◗ Befotaka (Ambolobozo). Mada-
gascar. Construcció d’una llar-re-
sidència per a estudiants de famí-
lies rurals sense recursos. Teophile
Jaofeno (Mission Catholique de Be-
fotaka).

Delegació de Mans Unides a Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa: objectius 2010

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

Mans Unides amb els damnificats
del terratrèmol d’Haití

Des de Mans Unides treballem per fer possible que les víctimes del
terratrèmol d’Haití puguin superar la tragèdia i construir de nou una vi-
da digna. Milers i milers de germans nostres es troben encara en si-
tuació molt difícil, tot i que ja no són notícia de portada als mitjans de
comunicació.

Mans Unides continua impulsant programes d’assistència, rehabilita-
ció i reconstrucció a Haití, tot canalitzant recursos a través d’associa-
cions, ONG i esglésies 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 hi ha obert un compte bancari:

“la Caixa”
2100 3291 92 2500049778

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

Caixa Terrassa
2074 0000 59 0116496196 

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 de 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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la salut i enfor timent del teixit so-
cial en comunitats indígenes. Adda
Chuecas Cabrera (Centro Amazóni-
co de Antropología y Aplicación Prác-
tica).

Arxiprestats de Sabadell
(Nord, Centre, Sud)

◗◗ Wolkite. Etiòpia. Rehabilitació i
equipament d’una escola de primá-
ria i ampliació de la cobertura educa-
tiva a secundària. Kahsay Woldu (Em-
dibir Catholic Secretariat). 

◗◗ Luperon. República Dominicana.
Programa comunitari de foment de la
producció i comercialització de deri-
vats de la llet. Amado González (Fe-
deración de Organizaciones Comu-
nitarias «Focila»). 

◗◗ Assin Foso. Ghana. Ampliació d’un
hospital: construcció d’un nou pave-
lló i adquisició de llits i equips mè-
dics. Maria Josefa Hernández (Gnes.
Hospitalàries del Sagrat Cor de Je-
sús). 

Arxiprestats de
Granollers, Mollet,

Montseny i Montbui-
Puiggraciós

◗◗ Baripada-Mayurbhanj (Orissa). Ín-
dia. Extensió d’un programa de des-
envolupament integral per a comuni-
tats aborígens. Prasanth Narayanan
(Dulal Organization).



«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 2010

Manos Unidas cumple 50 años de lucha
contra la pobreza y el hambre. Y lo hace
desde la creciente conciencia del uso in-

sostenible que hacemos de nuestro planeta: los
recursos que nos proporciona son hoy malgas-
tados o degradados, hipotecando así la super-
vivencia y el futuro de todos. 

El cambio climático, ocasionado por la acción
humana, es uno de los fenómenos de la degra-
dación de la tierra, que tiene graves consecuen-
cias sobre el acceso a los bienes básicos: el
agua, los alimentos, la calidad del aire, la sa-
lud… y los más afectados son los más empo-
brecidos.

En la lucha contra el hambre, la preocupación
por el cambio climático es una cuestión de jus-
ticia y equidad. 

Con el lema «Contra el hambre, defiende la
Tierra», Manos Unidas recuerda que sólo me-
diante el cambio de mentalidad, de actitudes y
de estilos de vida, tanto en el Norte como en el
Sur, podremos lograr que la Tierra sea realmen-
te la casa de todos.

Qué es Manos Unidas

Manos Unidas es una organización no gu-
bernamental 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 se-
res humanos ni siquiera tienen cubiertas sus ne-
cesidades básicas.

A lo largo de estos años, la acción de Manos
Unidas ha permitido salvar muchas vidas y me-
jorar la situación de millones de personas en 75
países de Asia, África, América y Oceanía.

Cómo actúa

◗◗ En el Tercer Mundo, Manos Unidas financia pro-
yectos de desarrollo comunitario surgidos de la ini-
ciativa de las propias poblaciones locales: crea-
ción 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 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 sen-
sibiliza a la población y a las instituciones pú-
blicas a fin de contribuir a impulsar un espíritu
colectivo de solidaridad, del cual surjan iniciati-
vas 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 re-

ligiosas, escuelas, instituciones, medios de co-
municación, empresas, fundaciones, 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
77,7% el 2008). Otros fondos provienen de las
instituciones públicas (el 22,3%).

CONTRA EL HAMBRE,
DEFIENDE LA TIERRA

51.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Los próximos sábado y domingo, días 13 y 14 de febrero,

colecta en las iglesias y parroquias
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