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La campanya 53 es centra en combatre el VIH-Sida, la malària, la tuberculosi i les malalties
oblidades
Un dels actes centrals és la Jornada Internacional de Cooperació Àfrica-Europa “Salut amb
energía a l’Àfrica” (UPC 13 de febrer)
El missioner Julio Feliu, un testimoni del Sud d’exepció. Julio ha treballat contrala fam, la
pobresa i les malalties durant 45 anys a Malawi
L’any 2012 Mans Unides celebra la campanya 53. L’objectiu d’enguany és sensibilitzar entorn
del 6é Objectiu del Mil·lenni (ODM), que es centra en combatre el VIH/SIDA, el
paludisme/malària, la tuberculosi i les malalties oblidades que són especialment virulentes
entre els més pobres.
En aquesta campanya volem defensar el desenvolupament integral de cada persona i de la
humanitat, perquè la salut i el desenvolupament caminen junts. Ningú pot mantenir-se
indiferent davant de la fam, la misèria i la injustícia.
El VIH/SIDA i la tuberculosi són les principals causes de mort per un agent infecciós en tot el
món. La malària causa, només a l’Àfrica, la mort d’un nen cada 45 segons. A més, hi ha
altres malalties tropicals oblidades (chagas, dengue, malaltia de la son…) que afecten
greument milions de persones.
La campanya de Mans Unides del 2012 es presenta aquest mes de febrer amb el lema “La
salut, dret de tots. Actua! Els objectius d’aquesta campanya de sensibilització de Mans
Unides són:
– Fer una crida en defensa del desenvolupament integral de cada persona i del
desenvolupament solidari de la humanitat.
– Denunciar les causes evitables per les quals emmalalteixen i moren les persones.
– Demanar l’efectiva responsabilitat de tots i totes per eradicar-les.
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– Exigir que la malaltia no es converteixi en un negoci, i que les vacunes i els medicaments
estiguin al servei del dret a la salut dels més pobres.
Com a testimoni del treball que fa Mans Unides en l’àmbit sanitari a l’Àfrica, s’ha desplaçat a
Barcelona Julio Feliu. Es tracta d’un missioner que treballa a Malawi des del 1967 en
projectes de desenvolupament i de lluita contre les malalties que causen tantes morts a
l’Àfrica.
Un acte central de la presentació de la Campanya de Mans Unides a Catalunya és la Jornada
de Cooperació Internacional Àfrica-Europa “Salut amb energia a l’Àfrica”, que se celebra el
13 de febrer a la UPC de 9 a 14 hores. Aquest acte està organitzat per Mans Unides i la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb el suport de la Comissió Europea. A la
Jornada hi participen reconeguts experts africans i europeus i diputats del Congrés i del
Parlament de Catalunya especialitzats en Cooperació Internacional.
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