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Mans Unides presenta la seva campanya número 60 amb la dona com a
protagonista
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Mans Unides arriba als 60 anys de lluita contra la fam. «Creiem en la igualtat i en la dignitat
de les persones». Així, serà el nou lema d’una campanya molt especial. Mans Unides ha
donat el tret de sortida a aquesta campanya, la número seixanta, amb la dona molt present.
60 anys que tenen una ﬁlosoﬁa clara “gaudir cada dia del que fas, i nosaltres ho fem”
explicava el seu director Joan Martí. Tot remarcant que: “Som una entitat d’església i
treballem amb aquest esperit”.
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De què parlem quan parlem de dignitat?
La dignitat ha estat el tema principal de l’inici de campanya. Un tema difícil de deﬁnir però
del tot necessari d’entendre per arribar a endinsar-se en temes més concrets. Una ponència
que ha fet el Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra d’Ètica Aplicada de la Universitat
Ramon Llull. “La dignitat obre un camp de multiplicitat d’interpretacions molt ampli”
explicava Torralba.
Pel ﬁlòsof i teòleg hi ha diferents constatacions referents a la dignitat: “la primera és que
està emprada en els drets universals. La segona és que la constitució democràtica europea
una paraula que no manca és la dignitat”. Per Torralba, aquesta paraula s’anomena, a
vegades, “de manera abusiva, per ornamentar un discurs, però en moltes ocasions no
expressa res”.
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1. «Cal reconèixer l’ésser com a subjecte de drets» ha assegurat el Dr. Torralba. En primer
moment cal reconèixer a la persona com a subjecte i no com a objecte, en segon lloc
reconèixer-la com a subjecte de dret.

2.

«L’ésser humà ha de ser el ﬁ d’una acció i no objecte d’algú suposadament superior».

Per Torralba no s’ha de convertir-lo mai en objecte perquè signiﬁca treure-li la dignitat. “El ﬁ
és la persona” ha explicat el ﬁlòsof.

3. «Cal respectar la persona com un tot íntegre, fràgil vulnerable i inestable». Pel catedràtic
aquest ésser íntegre ha de ser tractat amb cura «l’Ésser humà és digne però summament
fràgil».

4. Valor incalculable per Francesc Torralba és que “no té preu, per tant, no es pot vendre i
l’ésser té aquest valor incalculable”. Per Torralba els valors no només són socials, també són
morals. Per Torralba: “Les persones, que tenen dignitat; i les coses, que tenen valor, és a dir,
que es poden vendre”. Les persones tenen un caràcter irreemplaçable. No hi ha possibilitat
de repetir-se i això, pel teòleg, és la dignitat.
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«No hi ha ningú en el present, no hi ha hagut ningú en la història i no hi
haurà ningú en els que vindran, igual que tu»

5. «El respecte és una mirada atenta que està vetllant però no envaeix». Així deﬁneix el Dr.
Francesc Torralba el respecte. Parla sobre aquell “equilibri entre la indiferència i la
colonització”, és a dir, la invasió de la intimitat de les persones; “com aquell pare
sobreprotector que es posa en la vida del seu ﬁll”.
Per últim Francesc Torralba posa un element més, un que ho uneix tot i que alhora destaca
per sobre la resta que és el reconeixement. El signiﬁcat és “tractar a l’altre com un igual,
com un interlocutor vàlid”. Per a Francesc Torralba la dignitat és demostrar-se a un mateix i a
l’altre que “ets algú que comptes”.

Un inici de campanya ple d’apunts
El bisbe Sergi Gordo va ser l’encarregat d’acomiadar l’acte de presentació de la Campanya
60 de Mans Unides. “Avui me’n vaig d’aquest acte amb apunts com si encara fos a la
universitat” va assegurar el bisbe. Aquest, va aproﬁtar a agrair i reivindicar el paper de la
dona, no només en l’Església sinó en la societat. “Gràcies a la valentia de les dones d’Acció
Catòlica que van estar atentes, avui aquesta ONG fa 60 anys”. El bisbe auxiliar de Barcelona
va assegurar que “van ser unes dones que es van comprometre i van plantar cara a la fam”.
Aquest any es ret homenatge a aquestes dones i a totes les del món que encara ara se les
considera el “grup més vulnerable però que quan tenen els mitjans necessaris tenen totes les
eines per crear i desenvolupar” va cloure Mons. Sergi Gordo.
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