
 

Mans Unides lamenta que no pugui  donar-vos cap bona notícia. 

Desgraciadament tots els països on treballem estan passant uns moments 

molts difícils per no dir desesperants, degut a la pandèmia i la falta de 

mitjans, d’assistència i JUSTÍCIA. Per això ens permetem fer-vos arribar la 

còpia d’un escrit, que explica la nostra forma de treballar, que  és intentar 

arribar a tot aquell que se sent oblidat o depreciat. 

MIRADES I PARAULES DES DE CENTREAMÈRICA 

A continuació reproduïm un article escrit per Antonio Montero, director 

del programa "Poble de Déu", després del seu viatge a El Salvador i 

Guatemala per recollir, a través de reportatges, el treball de Mans Unides 

en els dos països centreamericans. 

ELS ROSTRES DE DÉU 

Hi ha rostres que irradien lliçons de vida. Es pot aprendre molt d'ells. 

Contemplar-los, escodrinyar-los i fotografiar-los ajuda a recol·locar 

prioritats vitals i escurçar distàncies socials. 

Mans Unides també té rostre. Una fisonomia molt rica. Amb semblants, 

tan diferents com necessaris, que donen gust universal en temps insípids i 



de mesquinesa  on les màscares oculten la boca, però no sadollen la gana. 

 

Jo segueixo aprenent amb els gestos de Mans Unides. Són llibres oberts 

amb cicatrius d'un dur passat, arrugues resistents a les llàgrimes i 

somriures que brollen d'agraïment. Tot a un temps. Expressions que 

planten cara al conformisme o a les injustícies i que llueixen en primera 

persona per exhibir que «un altre món és possible» si estrenyem 

esforços. 

Estudio amb atenció les faccions marcades d'un antic guerriller criat «amb 

alcohol de blat de moro torrat» i reconciliat amb el seu passat. M’ aplico 

com  alumne per escoltar, amb tremolor al cor, als que lluiten per una 

terra, un sostre i pa per als seus fills, amb salaris de fam i amenaces de 

mort. 

Ploro amb el testimoniatge de dones violentades que s'han unit per 

defensar els seus drets i recuperar, amb ajuda de pocs i amb molts 

disgustos, la dignitat apallissada. I practico  el somriure contagiós amb una 

nena que celebra l'arribada d'aigua potable a casa prefabricada, coberta 

de xapes per on s’escapa la pluja.                                                            

 

 Més que projectes, les cares de Mans Unides són lliçons. Perquè es 

mullen en els processos de vida, fraternalment. És una amistat social que 

neix de les comunitats i organitzacions amb les que col·labora. Evoquen i 

provoquen, en aquests retrats reals, millores visibles. Són radiografies que 

escurcen les fronteres existencials. Coneixen  el proïsme sense passar de 



llarg. Desafien la por i posen nom al germà que habita aquesta casa 

comuna on hi caben tots. Tenen cura i s’atenen per igual, sense 

discriminar, per evitar que morin per coronavirus, per fam o viceversa. 

   

Aquests semblants es transformen a l'entrar en contacte amb aquesta 

ONG de desenvolupament. Ho fan a través de les mans samaritanes dels 

missioners i contraparts que, en tot temps i lloc, s'eixuguen el semblant 

d'un Déu que plora, riu i estima amb el seu poble confinat. 

Amb les seves paraules i campanyes sensibilitzen i conviden a l'ajuda; 

amb els seus projectes, executen els gestos que donen coherència a la 

seva existència. Mans Unides destapa la veritable cara de la pobresa per, 

en definitiva, aprendre a reconèixer les cares de Déu entre els últims del 

seu Poble i mostrar la misericòrdia del Pare. 

 

Per pensar:  Jo faig el que vostè no pot i 

                       Vostè fa el que jo no puc, 

                        Junts podem fer grans coses  ( Sta. Teresa de Calcuta) 

Per celebrar:  A l'Índia, acompanyem un projecte de perforació de pous i 

                         creació d’un comitè per la gestió sostenible de l’aigua. 

                             Contagia solidaritat, per acabar amb ... 

LA FALTA D'AIGUA                                                                                                     



CELEBREM LA BONA NOTíCIA DE LA REDUCCIÓ DE PROHIBICIONS I DE LA 

BONA NOTíCIA DE  LA  REDUCCIÓ  DE CONTAGIS. NO BAIXEM LA 

GUÀRDIA! PERÒ OBRIM EL NOSTRE COR PER ESTIMAR I LES NOSTRES 

MANS PER AJUDAR, SENSE OBLIDAR QUE DÉU ESTA AMB NOSALTRES. 

 

 


