
El dia 2 de juliol de 1955, la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques (UMOFC)

feia públic un manifest en què anunciava el seu compromís de posar la seva capacitat 

de mobilització i de sensibilització al servei d’una causa que no podia esperar: la lluita 

activa contra la fam en el món. A Espanya, les Dones de l’Acció Catòlica van agafar-ne 

el testimoni, van proposar un dia de dejuni voluntari, i van fer una crida per combatre tres

tipus de fam: de pa, de cultura i de Déu. Així va néixer la primera Campanya Contra la Fam,

que ara compleix 50 anys. Aquell document, que va inspirar el naixement de Mans Unides,

deia així:

Reunió, a Roma, de part del grup integrant de la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques.
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Declarem la guerra
A LA FAM 

Mans Unides



Nosaltres, dones del món sencer, cridades per la naturalesa a donar la vida, protegir-la i alimentar-
la, no podem acceptar per més temps que les fronteres de la fam s’inscriguin en el nostre globus amb
traços de mort.

Dones catòliques, cridades per Jesucrist per donar testimoni d’un amor universal i efectiu per la
família humana, no podem resignar-nos al fet que la meitat de la humanitat pateixi fam.

No volem que es donin solucions mandroses i criminals a aquest tràgic problema: la guerra, la limi-
tació de la natalitat són solucions falses, solucions ineficaces, solucions de mort.

Sabem i volem que se sàpiga que hi ha solucions de vida, i que si la consciència mundial reacciona,
d’aquí a algunes generacions les fronteres de la fam hauran desaparegut.

És una certesa basada en estudis científics i consolidada pel fet que les institucions internacionals,
oficials i privades, com ara l’Assistència Tècnica de les Nacions Unides, l’Organització per a l’Alimentació
i l’Agricultura, així com diversos organismes per a migracions, són a peu d’obra.

Certament que la tasca és gegantina, però les possibilitats tècniques de la nostra època són a la
seva altura.

Certament que aquesta requereix els poderosos mitjans d’acció que tenen els governs i la coordi-
nació d’aquests mitjans d’acció en un pla internacional.

Però l’acció, per ser eficaç, ha de ser àmplia i ràpida, i no pot ser-ho sense l’extrem suport de l’opinió
mundial: aquesta la tenim a les nostres mans en gran part.

Dones de seixanta països, agrupades en nombre de trenta-sis milions en la Unió Mundial d’Or-
ganitzacions Femenines Catòliques, nosaltres disposem, amb els milions d’exemplars dels nostres
butlletins nacionals, d’un instrument únic de penetració en les innumerables llars del món sencer.
Portarem també el problema a la gran premsa, capaç de presentar als seus lectors les tasques essen-
cials del nostre temps. Ens dirigim, amb el mateix objecte, als responsables del cinema, de la ràdio, de
la televisió.

A tots aquests grans mitjans d’informació demanarem que obrin en l’esperit dels homes el camí
cap a una economia de les necessitats, en comptes de la regnant economia del guany pur.

Donarem suport als esforços de les institucions privades i oficials que insisteixin a resoldre el pro-
blema de manera positiva i conforme als postulats de la consciència humana i cristiana.

Donarem a conèixer els progressos de la ciència, que, utilitzada amb finalitats pacífiques segons les
finalitats del Creador, poden elevar ràpidament el nivell de vida humana. Intensificarem la nostra ajuda
als serveis de migració.

A través dels nostres organismes i associacions, en més escala encara, donarem impuls a l’en-
senyament casolà i a l’economia domèstica, sabent que una de les claus del problema es troba en la
utilització més racional de tots els recursos alimentaris de què disposa la dona en totes les llars del
món.

Recordem als pobles més afavorits el deure que tenen de viure més sòbriament.

En fi, amb d’altres sostindrem les “Empreses pilot” la realització de les quals està ja en estudi.

El nostre Congrés Mundial de Roma, a l’abril del 1956, serà el punt de partida d’una acció en gran
escala. Des d’ara, en farem els estudis preparatoris.

Un sol obstacle en la lluita contra la fam seria insuperable: creure la victòria impossible.

Ara bé, totes unides i en connexió amb tots aquells que es consagren a la mateixa tasca, podem
molt més del que no pas creiem. No cal més per escometre l’empresa.

Declarem la guerra a la fam.
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