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Mans Unides és una ONGD
(Organització No Governamental
per al Desenvolupament) catòlica,
de voluntaris, que des de 1960
lluita per eradicar la fam i la
pobresa en el món. 

Les nostres dues línies de treball
són finançar projectes de
desenvolupament a Àfrica,
Amèrica, Àsia i Oceania, i
sensibilitzar la població del nostre
país.

Mans Unides i la dona
La dona ha estat, és i serà l'eix central
d'atenció per a Mans Unides. 

L'experiència ens demostra que invertir
en la dona com a generadora
d'ingressos familiars, educadora dels
seus fills i ciutadana responsable és un
valor segur, i els beneficis d'aquesta
inversió no només abasten el reduït
àmbit familiar, sinó també el de la seva
comunitat, i per tant, el del seu país.

A través d'aquesta exposició volem
donar visibilitat a aquelles dones que
s’esforcen per tirar endavant en un
món que sovint els és desfavorable.
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"Prou de silencis! 
Crideu amb cent mil llengües!
Perquè, per haver callat, el món
està podrit! "

Santa Caterina de Siena
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Hi ha deu milions més de nenes que
de nens que no van a l'escola

primària.
ONU

L'educació és una condició bàsica i necessària per al
desenvolupament. La constitució de societats
basades en la justícia i la igualtat, en què les
persones vegin respectats la seva dignitat i el seu
desenvolupament integral com a éssers humans,
depèn, en gran mesura, del foment que aquestes
facin d'una educació basada en la consideració de
l’altre com a ésser humà i com a subjecte ple de tots
els drets.

Mans Unides dóna suport a totes les
iniciatives que neixen amb la idea de
potenciar els valors universals de
l'educació, i aporta els recursos necessaris
per impulsar aquest factor
"imprescindible" per al desenvolupament.
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Construcció d'un internat per a
nenes tribals 
Nombroses famílies de l'estat indi de Jharkand 
opten perquè les seves filles no vagin a l'escola i es
quedin a casa per ajudar als seus pares i tenir cura dels 
seus germans i del bestiar. 
L'internat de St. Mary’s, de les Germanes de "Little Flower of
Bethany" a la ciutat de Dumka, construït amb la col·laboració de
Mans Unides,  garanteix l'escolarització de nenes tribals i el
desenvolupament futur de les seves comunitats.

l

PRIYANKA HEMBROM, 
estudiant del col·legi 
St. Mary’s: 
"He d'agrair al meu pare que
comprengués que jo també
tinc dret a estudiar i que
escrivís una carta a les
germanes demanant la

construcció d'un internat. Ara ja no importa
que el meu poble estigui lluny del col·legi....".
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La taxa d'alfabetització entre les dones
tribals en Jharkand és del 9 per cent.

Mans Unides
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Formació per a joves fugides de
matrimonis forçats 
Les joves de l'ètnia dels mossi, a Burkina Faso, 
sovint son donades en matrimoni a homes que 
no han vist mai, a canvi d'un petit dot. Algunes vegades
fugar-se és la seva única sortida. Després de caminar durant
quilòmetres, moltes d'aquestes joves acaben refugiant-se al
centre que dirigeix una congregació local de la ciutat de Kaya
amb el suport de Mans Unides, on reben formació professional en
diversos oficis.

l

ALIMATA ens explica de
primera mà la seva història:

"Vaig fugir del meu poble en
fer-se fosc i vaig passar
molta por perduda a la
sabana; anava sense sabates.
El marit que m'havien triat

era un ancià amb tres esposes. Per fi vaig
arribar a casa de les germanes on ara estic
tranquil·la i aprenent un ofici".
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Cada any, entre 10 i 12 milions de nenes es casen
molt joves en els països en desenvolupament.

UNICEF
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Inserció econòmica i social 
de dones vulnerables 
Mans Unides participa en aquest projecte 
de Càritas San Pedro Sula que contribueix 
a la inserció econòmica de 200 dones camperoles 
de zones marginals urbanes d'aquesta regió hondurenya. 
La majoria són víctimes d'abusos i maltractaments. 
L'alfabetització i la formació en diversos oficis són 
la clau que els obre la porta a una nova vida.

l

La casa de DOÑA MONCHITA està
construïda amb pals, xapes i
cartrons, i serveix d'aixopluc 
a una família de 20 membres.
Ella, que és la més vella,
conviu amb fills i néts. Durant
els seus 74 anys de vida no ha
fet altra cosa que treballar, però
ara les coses han canviat:
"ahorita no puedo trabajar

tanto, porque tengo que estar estudiando, que
quiero pasar el sexto grado". "Sé que para
aprender nunca es tarde".  
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El 64 per cent dels analfabets del món 
són dones i nenes. 

ONU
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"Un cor alegre és com una bona
medicina, però un esperit deprimit
asseca els ossos ”

Proverbis 17:22

Els majors avenços contra la
mortalitat infantil es donen
en les famílies on la mare 
té educació i accés a una

sanitat bàsica.
ONU

Tothom gaudeix del dret a la salut? Malauradament
no. A la nostra societat sovint oblidem que hi ha
milions de persones a tot el món que no hi tenen
accés.  Aconseguir una bona assistència sanitària 
per a tots els éssers humans és una obligació i una
responsabilitat de tots.

Sense salut no es poden assolir els objectius
de desenvolupament més elementals. Quan
manca, es fa difícil qualsevol tasca de
progrés. Mans Unides treballa perquè les
dones tinguin accés a una sanitat digna per al
desenvolupament integral de la seva persona,
com a dones, com a mares, i com a éssers
humans.

La
 d

on
a 

i l
a 

sa
ni

ta
t

M
AN

S 
U

N
ID

ES
/J

AV
IE

R 
 M

ÁR
M

O
L

93 487 78 78 - www.mansunides.org
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Promoció de la salut 
entre les dones tribals 
A l'estat de Chhattisgarh, al centre 
de l'Índia, la pobresa i la manca d'accés a 
l'atenció sanitària fan que l'índex de mortalitat 
de mares i fills sigui molt elevat. Mans Unides col·labora 
amb la congregació de Deen Bandhy Samaj per, entre altres coses,
millorar la situació de les dones i els seus fills.

l

SOMARI, beneficiària del projecte: 

"El naixement de la meva primera
filla em va fer patir molt, em vaig
quedar sense forces i, quan vaig
arribar a casa des de l'hospital no
em van donar menjar. Em deien
que una dona que acaba de donar
a llum al seu fill no pot menjar

res fins a tres dies després del part. Amb la
meva filla Kala ha estat diferent. La meva
sogra em va dir que aquesta tradició no era
bona, que havia de menjar per mi i per la
nena. La meva sogra forma part del programa
de la congregació Deen Bandhu Samaj."

M
AN

S 
U

N
ID

ES
/J

AV
IE

R 
FE

RN
ÁN

D
EZ

Cada dia moren unes 800 dones per
causes evitables relacionades amb

l'embaràs i el part.
OMS
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Suport per prevenir la sida 
a Angola 
A l'Hospital de Balombo, a Angola, les Filles de la
Caritat treballen, amb el suport de Mans Unides, per
prevenir la transmissió del VIH de mares a fills durant l'embaràs 
i la lactància. A més, les religioses fan campanyes de
sensibilització per prevenir el contagi de la malaltia entre la
població. Per fer-ho aprofiten les consultes a l'Hospital i es
traslladen als poblats propers. 

l

"Em dic MARIANA SENJE i sóc
mare d'un nen preciós que es
diu Faustino. És un nen
totalment sa. La meva història
no té res de especial, és com
la de moltes altres dones
d'Angola. Tinc sida. Quan vaig

saber que estava infectada el meu món es va
enfonsar. La meva família em va rebutjar i em
vaig sentir molt sola. Gràcies al suport de les
germanes vaig superar la situació. A més, vaig
rebre la medicació necessària per que el meu
bebè no s'infectés per la malaltia, i a poc a poc
em vaig anar tranquil·litzant."
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La taxa de transmissió del VIH de mares a fills es
redueix a menys del 5% amb una intervenció efectiva.

OMS
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Promoció de la salut de la dona 
en àrees rurals 
La Fundació "Guillermo Toriello" treballa 
a les zones rurals indígenes més marginades 
del departament de Quiché, a Guatemala. 
Mans Unides col·labora amb aquesta Fundació en un projecte 
per ampliar la cobertura de l'atenció sanitària i millorar la
qualitat de l'atenció primària, fent especial èmfasi en la salut
materno-infantil en 90 comunitats que viuen en pobresa extrema.

l

“Soy ANA, la primera de la foto
empezando por la izquierda. 
Soy la comadrona más anciana del
municipio de Chajul. Aunque tengo
87 años sigo recibiendo niños y
cumpliendo con la misión que el
guía espiritual de mi comunidad
me marcó el día de mi nacimiento,
según el calendario maya nahuatl.
Gracias al proyecto me han 

dado un instrumental para atender mejor, 
y la capacitación me ha enseñado nuevas cosas,
ahora puedo ver señales de peligro durante 
el embarazo y el parto.”
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La taxa de mortalitat infantil al departament de
Quiché oscil·la entre el 36 i el 41 per 1.000.

Mans Unides
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"Hi ha una força gegantina, 
que està creixent al món, 
a través de compartir junts 
la feina "

Teresa de Calcuta
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Les dones constitueixen menys
del 10% dels membres 

que conformen el parlament
en un terç dels països

desenvolupats. 
ONU

La persona no està completa si no participa, com a
ésser social, de la seva relació amb les persones que
viuen al seu voltant. I la feina és el mitjà pel qual
l'ésser humà desenvolupa les seves habilitats i fa
créixer la seva comunitat. També li permet obtenir el 
suport necessari per al seu propi progrés i el dels 
que en depenen.

Mans Unides treballa perquè la dona es
desenvolupi com a ésser humà en tots els
seus aspectes, i això inclou l'accés a
ocupacions dignes i ben remunerades, en
les què es valorin les seves capacitats i
no sigui discriminada per pertànyer al
gènere femení.
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Millorar la situació de la dona 
a l'estat indi de Rajasthan
El projecte de la ONG Bal Rashmi que es fa a
Rajasthan, un dels estats més pobres de l'Índia, 
busca, a més de solucionar els problemes d'abastament 
d'aigua, resoldre les situacions a què s'enfronten les dones,
ancestralment marginades en una societat moguda per tradicions
patriarcals com  és l'Índia. Mans Unides dóna suport a Bal Rashmi 
en el seu afany per canviar la seva situació.

l

"Sóc l’AJITA i sóc beneficiària
directa del projecte de 
Bal Rashmi, que em permet 
tenir més temps per a mi. I
aquest temps l'estic utilitzant
per formar-me perquè si rebo
una educació no permetré 
que abusin de mi. Si rebo una

educació decidiré sobre mi mateixa, podré
llegir i escriure i així sabré on va l'autobús
i escriuré jo mateixa les coses i no altres
per mi."

En algunes comunitats índies, ser nena
suposa un risc fins i tot abans de néixer. 

Mans Unides
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Creació de 
cooperatives 
per a dones 
a Benín
Al nord de Benín, 
les dones, tot i ser
majoritàriament analfabetes 
i de tenir un gran nombre 
de fills als quals mantenir, 
són el veritable suport de les
llars i de la societat. 
La parròquia de Fô-Bouré 
porta anys proporcionant
formació, amb el suport de
Mans Unides, a dones de la
zona perquè desenvolupin les
seves pròpies cooperatives i

així millorin la seva vida i 
la de les seves famílies.

l

ELISABETH I COLETTE:
"Abans del projecte no
teníem ni oli per cuinar,
perquè a més d'anar a
buscar el ‘karité’, calia
transformar-lo a mà i
això vol molt de temps. 

A més, a casa teníem problemes econòmics i
sempre esperàvem que els nostres marits ens
poguessin donar diners per comprar menjar, 
o per anar al dispensari ... i, fins i tot, per
poder comprar roba: abans només teníem 
un drap per vestir-nos."

MANS UNIDES/MARTA GOYENECHE

MANS UNIDES/JAVIER FERNÁNDEZ

Els ingressos per la feina de les dones
són molt beneficiosos per a la nutrició, 

la salut i l'educació dels fills.
FAO

13.Trabajo Benin_Maquetación 1  19/07/13  13:06  Página 1

Suport a dones mineres 
en situació d'exclusió social 
Mans Unides treballa juntament amb el ‘Centro de
Investigación y Servicios Populares’ (CISEP) a Oruro,
Bolívia.  Davant l'empitjorament de les condicions laborals 
i la caiguda del preu dels minerals, allà s'està desenvolupant 
un projecte que ofereix a les dones mineres activitats productives
alternatives.

l

MERCEDEZ HUALLPA GABRIEL, 
és una minera vídua de 19 anys,
que participa en els cursos 
de teixit de peces de CISEP i
ven la roba al mercat d'Oruro, 
i així obté uns ingressos
complementaris per a ella i la

seva filla. “Antes yo era callada y no sabía
cómo hablar, pero he aprendido en la escuela
de mujeres líderes y eso me ha ayudado. Ahora
puedo entrar a curiosear y hablar… los
compañeros me dicen: ¡Ya eres ‘capa’ Mercedez!
y mi hermana: ¡Has despertado! ahora sé que
tengo derechos y quiero seguir aprendiendo”.    
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Les dones desenvolupen majoritàriament
ocupacions precàries en el sector informal

amb baixos ingressos i pocs drets. 
ONU
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"La dignitat de la dona i la seva vocació,
així com també la de l'home, 
troben la seva eterna font 
al cor de Déu " 

Beat Joan Pau II    Fo
rm

es
 d

e 
vio

lè
nc

ia 
co

nt
ra

 la
 d

on
a

Mans Unides contribueix, mitjançant la
sensibilització de la població del nostre país
i el suport a projectes de desenvolupament,
al coneixement d'aquests abusos i la seva
denúncia pública, al mateix temps que lluita
per eradicar-los i per dotar la dona dels
mitjans necessaris per evitar-los. 

El dret de les dones al seu ple desenvolupament
com a persones es veu moltes vegades anul·lat
pels innombrables abusos als que es veuen
sotmeses. El mal considerat sexe feble és danyat
pels maltractaments físics i verbals, l'explotació
sexual, les violacions, les mutilacions genitals,...
i altres vexacions a les que, per falta de formació
o d'ajuda, no sempre és capaç de respondre.

Sis de cada deu dones
pateixen, a tot el món,

violència física i/o sexual 
al llarg de la seva vida.
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Rehabilitar dones víctimes 
de l'explotació sexual 
Vietnam és el major proveïdor de persones víctimes
del tràfic sexual al Sud-est d'Àsia. En els centres de
AFESIP (Acció per a Dones en Situació Precària), amb qui 
col·labora Mans Unides, assisteixen a dones i nenes que han 
estat rescatades de l'esclavitud sexual en prostíbuls i llocs en 
els que es venen dones. A més, els treballadors socials d'AFESIP 
duen a terme projectes de prevenció i investiguen casos de tràfic,
d'esclavitud o de prostitució de menors, per poder organitzar
operacions de rescat de les víctimes en col·laboració amb la policia.  

l

"M'agradaria dir a 
totes les dones que
mirin amb molta cura
en qui confien. Les
coses no son fàcils 
per a nosaltres. En
comptes  d’acceptar el
que us proposen a la
primera, investigueu i
decidiu per vosaltres.

Jo vaig confiar en algú a qui vaig creure
amiga meva i ella em va vendre". (ANÒNIM)
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El 98 per cent de les persones objecte de
tràfic amb fins d'explotació sexual són

dones i nenes.
OIT
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Capacitació de dones cap de 
família víctimes de conflicte
Als voltants de Kampala, la capital d'Uganda, 
són moltes les dones cap de família que no tenen 
cap treball remunerat. Mans Unides col·labora amb Zinunula
Omunaku Women's Group a millorar el nivell de vida de les  seves
comunitats, creant cooperatives on les dones reben formació en
tècniques agrícoles i de comercialització d'aliments.

l

“Em dic DAISY MASANDE. 
El meu marit va emmalaltir
durant el conflicte i no 
pot treballar. A casa som
molts i cal menjar... Ara 
sóc jo la que m’ocupo de
tot.  Amb el projecte la salut
dels meus fills ha millorat;
mengen més verdura... Abans

gastava molts diners en el metge; ara ja no.
Els diners els utilitzo per a l'escola i per
comprar roba”.
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Als països en desenvolupament les dones
representen, de mitjana, el 43% de la força 

laboral agrícola.
FAO
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Formació i 
acompanyament
a adolescents 
de les faveles 
A la ciutat de 
Mossoróm, al Brasil, 
el ‘Centro da Mulher’
treballa amb adolescents 
i dones joves de les
faveles i d'assentaments
rurals en situació de risc
social. Mans Unides
recolza la seva tasca
organitzant grups de 
joves i formant-les en
consciència ciutadana
crítica i participativa,
mitjançant activitats

lúdiques, artístiques 
i creatives. 

l

“Em dic ANA PAULA i tinc 
18 anys. Als 16, abans de
conèixer el ‘Centre da Mulher’,
passava més temps al carrer 
que a casa. El meu padrastre
em feia por. Només pensava en
escapar-me i emportar-me a 
la meva germana petita. Dono
gràcies a Déu perquè aquesta
trobada va canviar la meva

vida. Ara sé que puc fer moltes coses, que 
tinc drets i que algun dia podré formar una
família i educar els meus fills ”. 
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Les nenes del carrer són més vulnerables al
tràfic amb fins d'explotació sexual i altres

formes de treball infantil. 
UNICEF
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Programa de 
desenvolupament
per a dones, 
joves i nenes
marginades
Les Germanes
Missioneres Franciscanes
de Maria, amb qui
col·labora Mans Unides,
porten anys dedicant-se 
a canviar la història que
persegueix les dones
‘dommara’ a l'estat
d'Andhra Pradesh de
l'Índia. Aquesta subcasta,
els ‘Dom’, es caracteritza
per haver fet de la
prostitució un mitjà de
vida. La majoria de les
nenes ‘dommara’ són

prostitutes en
potència; si no
s'evita, heretaran 
la professió de les
seves mares i àvies.

l

"Sóc una dona ‘dommara’ i
sóc prostituta. Com ho va ser
la meva mare ... El meu
marit beu molt i treballa poc.
Jo m’encarrego de portar els
diners a casa. Fa uns mesos
vaig conèixer el programa
de desenvolupament de les
Germanes Missioneres i vaig

a uns tallers que em permetran deixar la
prostitució. I si hi ha alguna cosa que sé, és
que les meves filles no seran prostitutes."
(ANÒNIM)

JAVIER CUADRADO
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Cada dia, al voltant de 200 nenes i dones
són introduïdes en el negoci del tràfic

il·legal a l'Índia. El 80% ho fa en 
contra de la seva voluntat. 

Fundació Vicente Ferrer
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Campanya de salut per a dones 
amb problema de fístula 
El 10% de les dones a Kenya pateixen el problema 
de la fístula obstètrica que les estigmatitza i anul·la, 
tot i  la seva fàcil solució quirúrgica. A l'Hospital de Jamaa, 
a les afores de Nairobi, Mans Unides dóna suport a les Germanes
de la Nostra Senyora de la Caritat que treballen formant al
personal que s'encarrega de les cures pre i post-operatòries i 
a la rehabilitació de les dones que es sotmeten a l’operació.

l

"Fa uns mesos vaig
recuperar la meva vida, ja
no m'amago. Ja no temo que
m'assenyalin pel carrer i que
se'n riguin de mi. Em van
casar amb 13 anys i als 14
vaig tenir el meu fill. Vaig
estar moltes hores de part
perquè el nen no volia
sortir. Després va començar

l'infern. Em van parlar de l'hospital on em
podrien cuidar i vaig caminar quilòmetres i
quilòmetres fins que hi vaig arribar. Les ‘sister’
m'han curat. Gràcies." (ANÒNIM) 
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Cada any entre 50.000 i 100.000 dones de tot 
el món pateixen una fístula obstètrica. 

OMS
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"Les dones felices
no tenen història". 

Simone de Beauvoir  
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Segueix-nos a:

JAVIER  CUADRADO

93 487 78 78 - www.mansunides.org
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