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Llums
d’esperança
l 2015, l’Església ens ha regalat tres documents que ens han obert les portes de
l’esperança: l’encíclica Laudato si’ del papa Francesc, que ens parla de la cura de la casa
comuna, la Terra; la Misericordiae vultus, sobre
la convocatòria del Jubileu extraordinari de la
Misericòrdia; i Església, servidora dels pobres,
la Instrucció pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola sobre la crisi i el compromís social
de l’Església.
Són missatges oportuns que ens plantegen la
necessitat de la implicació de tothom en els problemes comuns, que ens insten al diàleg i la cooperació, 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, política, religiosa. Tots ells cridats a la responsabilitat, a l’acció constructiva, a tornar l’ètica a l’economia, a
superar les greus desigualtats i a promoure estils 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 persones i del mateix planeta, la humanitat encara té capacitat per canviar les coses,
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 seva
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, bona terra, bona aigua, sembrar capacitats per exercitar els nostres drets i treballar en
modes productius sostenibles, promoure la responsabilitat i cooperació dels estats davant el
problema de la fam i, sobretot, sembrar en nosaltres mateixos actituds i estils de vida solidaris
amb tota la família humana i amb la casa que ens
acull.
Estem cridats a sembrar vida, dignitat, a superar la injustícia, a enderrocar les estructures que
oprimeixen les persones i la creació, a recórrer
nous camins de solidaritat universal.
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PLANTA-LI CARA A LA FAM: SEMBRA
Col·lecta a totes les parròquies:
dissabte i diumenge, dies 13 i 14 de febrer
57a CAMPANYA DE MANS UNIDES

Objectius de la campanya 2016
a 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 fonament, que és el seguiment de Jesús. Per a això, necessitem omplir la
nostra societat de cors compassius, solidaris,
capaços d’obrir-se a les necessitats 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 les que ens
fixarem en les persones que pateixen la falta de
seguretat alimentària i en les causes que la provoquen. La primera campanya, el 2016, afegeix
al lema comú els tres anys, la paraula «SEMBRA»:
inici de tot el procés d’alimentació, activitat fonamental en la vida dels nostres socis locals i activitat comú en la nostra societat, que té associada, en la nostra vivència cristiana, la paràbola del
sembrador.
A Mans Unides estem convençuts que acabar
amb la fam exigeix un enfocament integrat impulsat pel compromís de tothom, buscant i denunciant les seves causes, promovent la capacitat
de les persones per transformar les relacions
econòmiques i socials, i proposant canvis i millores en els sistemes econòmics i polítics. I així,
d’aquesta manera, tots, amb les nostres mans
unides, guiats per la justícia i la caritat, recorrerem junts el camí perquè tots tinguem els aliments de cada dia.

L

Què és Mans Unides
Mans Unides és una organització no governamental catòlica, de voluntaris, que des de 1960
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.
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.

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, accés a l’ai-

gua 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 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 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 (el 87% el 2014).
Altres fons provenen d’institucions públiques (el
13%).
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Mans Unides Sant Feliu de Llobregat:
Objectiu 2016
Chikmagalur, Karnataka (Índia)
Programa mòbil d’atenció primària de salut
l projecte es localitza a l’Estat
de Karnataka, a 10 pobles del
districte de Chikmagalur. Els
beneficiaris són els treballadors
de les plantacions de cafè (i les seves famílies), que només solen tenir treball durant dos o tres mesos
a l’any o propietaris de petites explotacions familiars.
L’Estat de Karnataka té un índex
de mor talitat infantil del 5,5% de
nascuts vius. El 40% de la mortalitat perinatal està relacionada amb
l’anèmia de les mares durant l’embaràs. Les adolescents sovint tenen problemes psicosocials que es
deuen a abusos i depressió, la qual
cosa les por ta a abandonar l’escola.
L’anèmia és major entre nens i
adolescents. El 65% dels nens menors de 5 anys estan per sota del
pes normal. La falta de conscienciació i coneixement de com alimentar-los, contribueix a la pobra nutrició. Només estan vacunats el 78%
dels infants que viuen als pobles.
L’índex d’analfabetisme és del 15%
entre els homes però gairebé el doble entre les dones (27%).
Hi ha una for ta immigració des
dels estats del nord per trobar treball en les èpoques puntes dels cafetars. L’índex d’analfabetisme d’a-

E

questa població que arriba és encara més elevat. L’alcoholisme representa una xacra crònica des de fa
més de 50 anys per la facilitat de
produir localment les begudes a
preus molt baixos. Afecta no només
l’individu sinó el seu entorn, família, amics i a la societat en general. Entre els joves, la meitat de les
morts que es produeixen per acci-

dents, homicidis i suïcidis són degudes a l’alcohol.
S’estima que el 40% de la població d’Índia està infectada amb el
bacteri de la tuberculosi. Es donen
també nombrosos casos de dengue
i de malària. Cal un esforç encara
més gran per reduir la mortalitat.
Les religioses de la Santa Creu
han constatat que la gent que acu-

deix a l’hospital de Chikmagalur arriba des d’una àmplia àrea de la
zona dels cafetars. Per això, a instàncies dels beneficiaris, han pensat a atendre’ls en els seus pobles
mitjançant una clínica mòbil i conscienciar-los en temes bàsics de nutrició infantil, salut i prevenció de malalties.
Demanen la col·laboració econòmica de Mans Unides per a la compra i equipament de la clínica mòbil,
així com per a altres despeses derivades de les activitats de conscienciació de la població i dels programes de formació dels treballadors
sanitaris locals.
La contribució local representa
una quarta part del cost total. La clínica mòbil serà gestionada per un
equip mèdic itinerant que comptarà amb el suport logístic de l’Hospital de Chikmagalur.
Els beneficiaris directes seran les
3.863 persones que formen la població dels 10 pobles on es durà a
terme el projecte.
Pressupost: 77.235 euros
Responsable del projecte:
Gna. Lucy John
(Germanes de la Sta. Creu /
Holy Cross Hospital)

Mans Unides et convida a gaudir de la Passió Solidària
ans Unides proposa a les
parròquies, escoles i altres
entitats una sortida cultural, solidària i religiosa. Els espectadors a la representació de la Passió de Crist al Teatre d’Esparreguera
aportaran, amb una part del preu de
les seves entrades, fons per als projectes de lluita contra la pobresa a
l’Àfrica, l’Àsia i Amèrica Llatina.
Des de fa molts segles, la figura i
el missatge de Jesús han inspirat els
creients i a persones de tota procedència i condició. 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’emoció d’una història universal.

M

L’activitat surt molt econòmica i
està pensada com una jornada cultural i de lleure, que inclou assistir
a la representació, 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 Confirmació tenen l’entrada lliure, sempre que vagin acompanyats per un adult.
Les parròquies o entitats que vulguin organitzar una sortida a la Passió Solidària només han de contactar
amb La Passió i demanar el «pack
Mans Unides», trucant al telèfon 647
407 066 (Francesc) o enviant un correu electrònic a espectacle@lapassio.net.
«Mans Unides i La Passió d’Esparreguera engeguem aquest projecte
amb molta il·lusió, doncs ha estat
creat per a totes aquelles persones

del Món Sud que de segur es beneficiaran amb la nostra petita apor tació per millorar enormement la se-

va vida», explica Joan Martí i Llobet,
president de la delegació de Mans
Unides de Barcelona.
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PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA
Colecta en todas las parroquias:
sábado y domingo, días 13 y 14 de febrero
57.a CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

a misión de Manos Unidas es que las personas vivan, y vivan dignamente. Queremos
contribuir a la transformación del mundo
desde la fuerza de nuestro fundamento, que es
el seguimiento de Jesús. Para ello, necesitamos
llenar nuestra sociedad de corazones 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
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Manos Unidas Sant Feliu de Llobregat:
Objetivo 2016
Chikmagalur, Karnataka (India)
Programa móvil de atención primaria de salud
l proyecto se localiza en el Estado de Karnataka, en 10 pueblos del distrito de Chikmagalur. Los beneficiarios son los trabajadores de las plantaciones de café (y sus familias),
que sólo suelen tener trabajo durante dos o tres
meses al año, o propietarios de pequeñas explotaciones familiares.
El Estado de Karnataka tiene un índice de mortalidad infantil del 5,5% de nacidos vivos. El 40%
de la mortalidad perinatal está relacionada con
la anemia de las madres durante el embarazo. Las
adolescentes a menudo tienen problemas psicosociales que se deben a abusos y depresión, lo
que las lleva a abandonar la escuela.
La anemia es mayor entre niños y adolescentes. El 65% de los niños menores de 5 años están por debajo del peso normal. La falta de concienciación y conocimiento de cómo alimentarlos,
contribuye a la nutrición deficitaria. Sólo están
vacunados el 78% de los niños que viven en los
pueblos. El índice de analfabetismo es del 15%
entre los hombres pero casi el doble entre las
mujeres (27%).
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Hay una fuerte inmigración desde los estados
del norte para encontrar trabajo en las épocas
puntas de los cafetales. El índice de analfabetismo de esta población que llega es aún más elevado. El alcoholismo representa una lacra crónica desde hace más de 50 años por la facilidad de
producir localmente las bebidas a precios muy bajos. Afecta no sólo al individuo sino a su entorno,
familia, amigos y a la sociedad en general. Entre
los jóvenes, la mitad de las muertes que se producen por accidentes, homicidios y suicidios son
debidas al alcohol.
Se estima que el 40% de la población de la India está infectada con la bacteria de la tuberculosis. Se dan también numerosos casos de dengue
y de malaria. Hace falta un esfuerzo aún mayor para reducir la mortalidad.
Las religiosas de la Santa Cruz han constatado que la gente que acude al hospital de Chikmagalur llega desde una amplia área de la zona de
los cafetales. Por ello, a instancias de los beneficiarios, han pensado atenderles en sus pueblos
mediante una clínica móvil y concienciarlos en

temas básicos de nutrición infantil, salud y prevención de enfermedades.
Piden la colaboración económica de Manos
Unidas para la compra y equipamiento de la clínica móvil, así como para otros gastos derivados
de las actividades de concienciación de la población y de los programas de formación de los
trabajadores sanitarios locales.
La contribución local representa una cuarta
parte del coste total, la clínica móvil será gestionada por un equipo médico itinerante que contará
con el apoyo logístico del Hospital de Chikmagalur.
Los beneficiarios directos serán las 3.863 personas que forman la población de los 10 pueblos
donde se llevará a cabo el proyecto.
Presupuesto: 77.235 euros
Responsable del proyecto:
Hna. Lucy John
(Hermanas de la Santa Cruz / Holy Cross
Hospital)
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Objetivos de la campaña 2016

sufren la falta de seguridad alimentaria y en las
causas que la provocan. La primera campaña, en
el 2016, añade al lema común para los tres años,
la palabra «SIEMBRA»: inicio de todo el proceso
de alimentación, actividad fundamental en la vida de nuestros socios locales y actividad común
en nuestra sociedad, que tiene asociada, en nuestra vivencia cristiana, la parábola del sembrador.
En Manos Unidas estamos convencidos que
acabar con el hambre exige un enfoque integrado impulsado por el compromiso de todos, buscando y denunciando sus causas, promoviendo
la capacidad de las personas para transformar las
relaciones económicas y sociales, y proponiendo
cambios y mejoras en los sistemas económicos
y políticos. Y así, de esta manera, todos, con nuestras manos unidas, guiados por la justicia y la caridad, recorreremos juntos el camino para que
todos tengamos el alimento de cada día.

