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DELEGACIÓNS DE MANOS UNIDAS 
(enderezos)

15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. 
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. 
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. 
Tfno. 918 833 544 
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. 
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. 
Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. 
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. 
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. 
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. 
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. 
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. 
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª. 
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. 
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. 
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. 
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. 
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. 
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. 
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno.
923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º. 
Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. 
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD 
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. 
Tfno. 977 244 078
08201 TERRASSA-SABADELL 
(Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. 
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. 
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. 
Tfno. 976 291 879

QUERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Para calquera consulta podes dirixirte a:

socios@manosunidas.org ou aul 91 308 20 20

Sinatura do titular:

As doazóns a Manos Unidas dan dereito á dedución fiscal correspondiente,
cos límites legais establecidos.

Data: ........................ de .................................................. de 201.......

Enchendo este cupón, chamando de balde al 900 811 888, ou en manosunidas.org M2017G

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación,
o debedor autoriza (A) a Manos Unidas a enviar
instrucións á entidade do debedor para cargar na
súa conta e (B) á entidade para efectuar os cargos
na súa conta seguindo as instrucións de Manos
Unidas.

Nome NIF

Código Postal

Data de nacemento

Apelidos

Domicilio

Poboación

Provincia

MóbilCorreo electrónico

IMPORTE

q 6 €
o 20 €

o .................... €

PERIODICIDADE

o Anual

o Unha soa vez 

o .....................

o Mensual

o Trimestral 

o Semestral

AUMENTAR COTA

o 5 euros

o 30 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580

CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos o comprobante
que che dará a entidade bancaria)

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS OU TRANSFERENCIAS

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE CARGO DIRECTO SEPA

Titular conta

Número de conta IBAN

Mira o teu talonario, cartilla ou extracto e enche os datos do mesmo na súa totalidade.

+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

TARXETA DE CRÉDITO

Caduca fin de: .......... / ........... 

E S

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:

Finalidade:

Lexitimación:

Destinatarios 
de cesións: 

Dereitos: 

MANOS UNIDAS

Xestión de socios e doazóns
Envío de comunicacións informativas

q Non desexo recibir comunicacións de Manos Unidas

Consentimiento do interesado

Axencia Tributaria

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como
outros dereitos, como se explica na información adicional 

q Quero informarme sobre herdanzas e legados

q Estou a considerar a posibilidade de incluír na miña herdanza a Manos Unidas

Cubierta Memoria GALLEGO 2017.qxp_Maquetación 1  25/5/18  10:28  Página 2



Prezados amigos:

Como presidenta de Manos Unidas compráceme enorme-

mente dirixirme a todos vós para dar conta das actividades

que levamos a cabo no ano 2017 grazas ao apoio de milleiros

de persoas dispostas a levar o seu compromiso cos máis

desfavorecidos máis aló das nosas fronteiras. Estas páxinas

serven de exemplo dun traballo e un esforzo constante que

nos permitiron chegar, desde todos os recunchos de España,

aos lugares máis remotos de decenas de países, onde ha-

bitan aqueles aos que o papa Francisco cualificou de «so-

brantes» nunha sociedade na que priman o individualismo

e a falla de solidariedade. 

«O mundo non necesita máis comida. Necesita máis xente comprometida»,

rezaba o lema da Campaña do ano 2017; unha Campaña coa que Manos

Unidas plantou cara á fame desde o noso compromiso coa defensa do dereito

á alimentación e dunhas relacións de produción e consumo xustas. 

Durante doce meses, traballamos para que a nosa mensaxe sexa unha

chamada a un compromiso firme e decidido na loita contra a fame e a pobre-

za, porque os datos vergoñosos da fame no mundo berran pedindo denuncia,

acción e cambios de actitude no noso estilo de vida. 

En Manos Unidas levamos anos rebelándonos contra a terrible realidade da

fame no mundo; loitando contra unha lacra que afecta a máis de 800 millóns

de persoas e condiciona as súas vidas presentes e futuras. Por todas elas,

pedimos un compromiso activo para acabar coa fame; con todas as fames que

impiden a pobos de todo o planeta avanzar no seu propio desenvolvemento

en condicións dignas e xustas. 

Porque non podemos permitir que, nun mundo de abundancia no que hai

alimentos para todos, millóns de persoas marchen para cama todos os días

matinando na comida do día seguinte, en Manos Unidas esforzámonos para

que se materialice o compromiso e a confianza que puxeron en nós milleiros

de persoas —entre as que están os nosos máis de 76 000 socios— en 570

proxectos de desenvolvemento que supuxeron un cambio na vida de case 1,7

millóns de persoas en 59 países de América, Asia e África.

Levamos a cabo todo este traballo con ilusión e confianza e sen perder de vis-

ta os criterios de austeridade e transparencia que desde a súa orixe caracteri-

zaron á nosa Organización.

E porque estamos convencidos de que, co compromiso de todos, poderemos

poñerlle fin ás fronteiras da fame no mundo, pedímosvos que sigades apoian-

do o noso traballo e compartindo a nosa mensaxe de denuncia e esperanza. 

A todos, sempre, GRAZAS de corazón.

Clara Pardo
Presidenta de Manos Unidas

Carta da Presidenta
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Servizos centrais
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid

Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08

manosunidas.org 

info@manosunidas.org
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Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España para 

a axuda, a promoción e o desenvolvemento dos países máis

desfavorecidos e en vías de desenvolvemento. É, ao mesmo

tempo, unha Organización non Gobernamental para o

Desenvolvemento (ONGD), de voluntarios, 

sen ánimo de lucro, católica e segrar.

A nosa misión é loitar contra a pobreza, a fame, a deficiente

nutrición, a enfermidade e as carencias no eido educativo; 

e traballar para erradicar as causas estruturais que as producen: 

a inxustiza, o desigual repartimento dos bens, a falla de

oportunidades entre as persoas e os pobos para a defensa 

dos seus dereitos, os prexuízos, a insolidariedade, 

a indiferenza e a crise de valores humanos e cristiáns.
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En 1955 a Unión Mundial de Organizacións Femininas de Acción

Católica declarou «a guerra á fame». Este chamamento foi recollido

polas Mulleres de Acción Católica española que, en 1959, lanzaron a

primeira «Campaña contra a Fame en España», a partir da cal foise

configurando a actual Manos Unidas.
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Máis de 5000 persoas voluntarias, a maioría delas
mulleres, fixeron posible o traballo dos Servizos 
Centrais e as Delegacións de Manos Unidas. 
O voluntariado segue sendo un compoñente esencial 
da nosa identidade e unha das nosas principais
fortalezas: está presente en todos os espazos da
Organización, tanto a nivel executivo como a nivel 
técnico nas tarefas de sensibilización e cooperación 
ao desenvolvemento. No peche de 2017, Manos Unidas
contaba con 5160 voluntarios, máis do 97 % das persoas
que traballan na Organización.

No mesmo período, Manos Unidas contou con
140 traballadores contratados e co apoio solidario 
de 76 081 socios e colaboradores, cuxas achegas
económicas supuxeron a maior fonte de ingresos 
da Organización. 

Salientamos tamén o traballo dos nosos máis 
de 400 socios locais —entre ONG, congregacións
relixiosas, asociacións, cooperativas, etc.— , que son 
os que executan os proxectos de desenvolvemento e 
cos que Manos Unidas mantén unha comunicación 
e coordinación permanentes. 

A todos eles: voluntarios, contratados, socios e
colaboradores… moitas grazas!

O NOSO EqUiPO hUMANO

5

5160 voluntarios

76 081 socios e colaboradores

140 traballadores contratados
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ÓRGANOS DE GOBERNO

72 Presidentas-Delegadas diocesanas 1 Representante dos Servizos Centrais

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno de Manos Unidas. 
Reúnese dúas veces ao ano.

A Comisión Permanente é o órgano de goberno que, subordinado á Asemblea Xeral e 
seguindo as súas directrices, dirixe o funcionamento de Manos Unidas. Reúnese unha vez ao mes. 

Presidenta
Clara Pardo

Consiliario
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario
José Antonio Álvarez

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

Secretario
José Valero

Tesoureiro
Genaro Seoane

Sec. Xral. Acción Católica
Vacante

5 Presidentas-Delegadas 
representantes da Asemblea 
Josefa Ribas, Encarnación Pérez,

Joan Martí, Elena Garvía, 
Eladio Seco-Herrera

3 Representantes dos 
Servizos Centrais 
Macarena Aguirre,

Isabel Vogel, 
Julián Jiménez

COMISIÓN PERMANENTE

ASEMBLEA XERAL

Comisión PermanentePresidenta

A estrutura diocesana de Manos Unidas permítenos

estar moi preto de persoas, institucións, parroquias,

redes, empresas e organismos públicos que nos apoian

en centos de vilas e cidades de toda España. 

Tanto os Servizos Centrais, cuxa sede está situada en

Madrid, como as 72 Delegacións diocesanas compar-

ten dúas liñas de traballo complementarias: a sensibi-

lización da poboación española sobre as causas da

fame a as súas posibles solucións e a recadación de

fondos para financiar proxectos, plans e programas

de desenvolvemento nos países do Sur.

Para Manos Unidas, o traballo ao carón doutras
organizacións resulta clave para poder ofrecer
respostas globais fronte á fame e a pobreza; pro-
blemáticas para as que se fai imprescindible a
coordinación e a xeración de alianzas. Daquela,
estamos presentes nos seguintes organismos e
redes nacionais e internacionais:

l Asociación Española de Fundraising. 

l CiDSE. Alianza internacional de
organizacións católicas de desenvolvemento. 

l CONCORD. Confederación europea de ONG 
para o desenvolvemento e a axuda 
humanitaria.

l CONGDE. Coordinadora de ONG para 
o desenvolvemento de España.

l Consello Nacional de Misións. 

l Dicasterio para o Servizo do  
Desenvolvemento humano integral. 

l Enlázate pola Xustiza. 

l Fondo de Nova Evanxelización.

l Foro de Laicos. 

l Fundación Sur. 

l Observatorio de Responsabilidade Social 
Corporativa.  

l Pacto Mundial.

l Plataforma del Voluntariado en España.

l UMOFC. Unión Mundial de Organizacións 
Femeninas Católicas. 
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Secretaría Dirección
Secretaría Técnica

DELEGACiÓNS DiOCESANAS

ÓRGANO DE XESTiÓN

Vicepresidenta-Vicedelegada Secretaria

EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO

TesoureiraPresidenta-Delegada

Os Servizos Centrais son os servizos técnicos e administrativos encargados de levar á práctica
os acordos adoptados polos órganos de goberno da Asociación.

Área de Administración
de Recursos e Persoas

Área de Comunicación 
e Presenza Pública

Área de Delegacións

Área de Proxectos
Área de Educación 

para o Desenvolvemento
Área de Xestión Financeira 

e Planificación

SERVIZOS CENTRAIS

Presidenta
Clara Pardo

Secretario Xeral
Ricardo Loy

M
an

os
 U

n
id

as
/J

av
ie

r 
Fe

rn
án

de
z

7

Memoria MU 2017-GALLEGO nuevo.qxp_Maquetación 1  25/5/18  10:29  Página 7



Q
ue FA

CE
M
O
S
?

Manos Unidas, inspirándose no valor ético da solidariedade,

no Evanxeo e na Doutrina Social da igrexa, 

promove dúas liñas de traballo:

l Dar a coñecer e denunciar a existencia da fame e 

da pobreza, as súas causas e as súas posibles solucións.

l Reunir medios económicos para financiar os programas, 

plans e proxectos de desenvolvemento integral 

encamiñados a atender estas necesidades.

8
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Unha das liñas de traballo de Manos Unidas é dar a coñecer e denunciar 
perante a sociedade española a existencia da fame, como parte da vida diaria 
de arredor de 800 millóns de persoas, coa fin de achegar as mellores 
solucións ás causas que a provocan.
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Manos Unidas continuou traballando en 2017 no marco do

plan trienal comezado en 2016 co lema Plántalle cara á
fame! Neste segundo ano do trienio quixemos poñer de

manifesto a relación que existe entre a fame e a perda e

o desperdicio de alimentos que, actualmente, supón un

terzo da produción mundial. Este desperdicio e, polo tan-

to, dos recursos empregados na produción (auga, enerxía,

esterco, traballo humano), inflúe directamente no encare-

cemento do prezo dos alimentos. Isto provoca o que San

Xoán Pablo II chamou «o paradoxo da abundancia» e que

supón un escándalo para a humanidade: no mundo hai

comida para todos, pero hai máis de 800 millóns de

persoas que pasan fame. Unha parte moi importante dese

desperdicio prodúcese no Norte, nos nosos fogares, e to-

dos nós podemos facer algunha cousa por evitalo.

O lema da nosa campaña de 2017 quixo, precisamente,

poñer de manifesto o escándalo do desperdicio. Mediante

o lema «O mundo non necesita máis comida. Necesita
máis xente comprometida» manifestamos que vai ser

imposible acabar coa fame sen o noso compromiso

persoal.

Así mesmo, sinalamos que é necesario que cambien

moitas das estruturas que, na actualidade, están impe-

dindo que o alimento chegue a todas as persoas: o mal

uso dos recursos alimentarios e enerxéticos, un sistema

económico que favorece a especulación cos alimentos e

que prima o beneficio fronte ás persoas e, por riba de todo,

o noso estilo de vida e consumo, que estimula un modelo

que exclúe e empobrece a millóns de persoas.
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10

En 2017 celebramos a creación da nova Delegación de
Terrassa, coa que xa son 72 as Delegacións que articulan o

traballo de Manos Unidas en todo o territorio nacional.

Grazas a todas as persoas, organizacións e empresas que

colaboran coas Delegacións é posible emprender as

actividades de sensibilización e recadación de fondos que

constitúen os cimentos do noso traballo de cooperación ao

desenvolvemento nos países do Sur.

Ademais das actividades habituais das Delegacións,

cómpre salientar a imaxinación, o esforzo e a implicación
de milleiros de persoas voluntarias durante o lanzamento
da Campaña anual de Manos Unidas en febreiro. Durante

ese mes contamos, ademais, coa presenza e a participación

de decenas de representantes das organizacións locais
coas que traballamos no Sur, que levaron o seu testemuño

a medios de comunicación, institucións públicas, escolas,

parroquias e espazos sociais e culturais de toda España n

Máis información sobre o traballo das Delegacións 
na web de Manos Unidas.

A Operación Enlace é unha actividade orientada a vin-
cular a particulares ou grupos de persoas (escolas, univer-

sidades, parroquias, empresas, colectivos profesionais) da

sociedade española cun ou varios dos proxectos que
Manos Unidas apoia no Sur. Durante 2017, realizáronse

424 Operacións Enlace que permitiron achegar á poboa-

ción española as condicións de vida das comunidades ás

que apoiamos e promoveron a recadación de fondos desti-

nados a financiar o proxecto «enlazado» e outros impulsa-

dos por Manos Unidas.

A través do financiamento directo e privado apro-

báronse, así mesmo, 35 proxectos financiados directa-

mente por persoas e entidades que destinaron fondos a

iniciativas específicas n

Desde Operación Enlace

35 convocatorias de proxectos 
aprobadas a través de Vía Directa

Desde as empresas
Durante 2017 fortalecemos a nosa colaboración con empresas

grazas á participación de empregados en convocatorias solidarias.

Exemplo disto son os preto de 1200 empregados que propuxeron a

súa empresa diversos proxectos e elixiron mediante votación aquel

que debía ser apoiado con fondos doados pola compañía. Deste xeito,

as empresas promoven a responsabilidade social corporativa entre

os seus empregados, difunden cara ao exterior a situación das co-

munidades do Sur e obtéñense recursos para continuar co noso tra-

ballo de cooperación ao desenvolvemento n
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As case 23 000 parro-

quias de toda España son

un eido de traballo de

Manos Unidas desde que

as mulleres de Acción

Católica lanzaran a pri-

meira campaña contra a

fame en 1959. A través

das parroquias, ofrece-

mos ás comunidades

cristiás un leito para o

compromiso e a sensi-

bilización. Polo tanto,

durante 2017, as 72 De-

legacións de Manos Uni-

das difundiron as mensaxes da nosa Campaña anual coa fin

de xerar conciencia entre os fregueses e ofrecer propostas
de cambios de valores, actitudes e comportamentos a nivel

persoal e estrutural. Para isto, elaboráronse materiais de
formación cristiá e organizáronse actividades como ceas

solidarias, exposicións, contacontos, proxeccións, conferen-

cias, concertos, vixilias e oracións n

Desde as parroquias

Desde as Delegacións

424 Operacións Enlace

Memoria MU 2017-GALLEGO nuevo.qxp_Maquetación 1  25/5/18  10:30  Página 10



11

Na octava edición do

Festival de Clipmetraxes
de Manos Unidas, co lema

«Devoramos o planeta!»,

os vídeos presentados a

concurso amosaron como

«o noso xeito de alimen-

tarnos acaba cos recursos

e provoca fame», co obxec-

tivo de sensibilizar e afondar na relación entre o noso

modelo de consumo e a fame nas comunidades em-

pobrecidas. Nesta edición recibíronse un total de 1166

vídeos (1049 na Categoría Escolas e 117 na Categoría

Xeral) e foi significativo o aumento de participantes

de Primaria n

clipmetrajesmanosunidas.org

Un ano máis, e xa son máis de 30, Manos Unidas premiou

aqueles traballos que, desde a escola e os medios de comunica-

ción, dan a coñecer a realidade das comunidades máis desfavo-

recidas. Nesta ocasión, a Organización recoñeceu a traxectoria da

periodista Carmen Sarmiento co Premio Especial «Manos
Unidas», Alejandro Martínez resultou gañador na categoría de

Fotoperio-dismo, Lola Hierro e Rocío Periago na categoría de

Prensa, Nieves Sánchez recibiu o premio de Carteis para Nenos e

Mozos e Ainhoa Couceiro e Andrea Zamborán compartiron o

galardón na categoría de Relatos n

Comunicación e 
presenza pública

As mensaxes da nosa Campaña chegaron a centos de

milleiros de persoas mediante publicacións impresas,

vídeos, recursos educativos, anuncios e numerosas activi-

dades promovidas polas Delegacións. Merece unha men-

ción especial o anuncio de radio que recibiu o Premio á
Mellor Cuña de Radio na categoría ONG do Festival In-

ternacional de Publicidade Educativa.

En 2017, a Revista de
Manos Unidas cumpriu
50 anos e acadou unha

tiraxe de case 400 000

exemplares. Así mes-

mo, realizamos catro

viaxes con periodistas

no terreo coa fin de

amosar o noso traballo

e, froito da nosa cola-

boración cos medios de

comunicación, Manos

Unidas apareceu en

preto de 30 000 novas

de medios escritos.

A nosa actividade na web e nas redes sociais seguiu

medrando ata acadar os 90 000 seguidores en Facebook,

36 000 en Twitter e 2300 en Instagram, mellorando espe-

cialmente a nosa actividade en YouTube, onde duplica-

mos o número de subscritores e estamos preto do medio

millón de visualizacións n

O 25 de marzo tivo lugar A Noite de Cadena 100, un evento

que combinou música e solidariedade e que contou coa parti-

cipación de artistas como Rosario, Rosana, David Bisbal, Mel-

endi, Estopa, Amaral e La Oreja de Van Gogh. A edición de 2017

tiña como obxectivo sensibilizar sobre a situación dos refu-

xiados e recadar fondos para apoiar aos máis de 300 nenos
sirios e iraquís que reciben atención e formación nos centros da

Asociación Fratelli, socio local de Manos Unidas no Líbano n
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Manos Unidas e Cadena 100 
polos refuxiados sirios e iraquís

En 2017 comezamos unha nova liña de actuación co dobre

obxectivo de dar a coñecer a realidade das comunidades coas que

traballamos e apoiar economicamente algúns dos seus proxectos

produtivos. O ano pasado distribuímos 800 bolsas de tea con-

feccionadas polas mulleres de Navalyoti Dan, un centro de acollida

na India onde reciben apoio psicolóxico e sanitario e participan en

obradoiros de alfabetización, costura e confección; así como case

700 bolsas e 340 estoxos elaborados polas mulleres do centro

Kalasanz de Senegal. Esta iniciativa permitiunos dar visibilidade
á situación destas mulleres e destinar integramente as doazóns
recibidas a estes centros de acollida e formación n

Artigos solidarios en apoio 
ás comunidades do Sur

Premios Manos Unidas 2017

Viii Festival 
de clipmetraxes 
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Co obxectivo de sensibilizar e informar á sociedade española sobre a

situación que viven as poboacións do Sur ás que apoiamos, ao longo de

2017 puxemos en marcha distintas accións de comunicación. Na pri-

mavera, grazas á campaña #NoSonhéroes, difundimos as historias de

Ancy, Aracely, Marcel, Paulino, Rolando, Rosina…, unha pequena mostra

de tantos misioneiros que, cada día, co apoio de Manos Unidas, traballan

por un mundo máis xusto facendo posible a atención a nenos abando-

nados, a construción de centros de

saúde, a promoción da muller, o

acceso á auga nos lugares máis

difíciles, etc. Nos últimos meses

do ano, a través da campaña

#DalesEsperanza, demos visibili-

dade á dura realidade de centos de

nenos en Guatemala e pedimos

aos nosos socios o seu compro-

miso para apoiar á Comunidade

Esperanza, socio local de Manos

Unidas no concello de Cobán, no

seu labor de atención a mozos en

risco debido ao seu traballo no

vertedoiro municipal, a pobreza

extrema e a desestruturación

familiar. Así mesmo, en novem-

bro lanzamos a V edición das
«24 horas» co lema #Enciende-
TuCompromiso, unha campaña

global de sensibilización na que as Delegacións de Manos Unidas

organizaron 35 actividades en toda España co apoio de 36 entidades

colaboradoras e recibiron máis de 1000 fotos de todo o mundo para

participar na acción «Prende a chama» n

Manos Unidas seguiu participando durante 2017 na

campaña de CIDSE «Cambiemos polo planeta, coidemos
das persoas», cuxo obxectivo é amosar á cidadanía que o

cambio que necesita o noso mundo comeza por nós mes-

mos, polo noso estilo de vida, as nosas actitudes e hábitos

de produción e consumo. No seu segundo ano, a campaña

centrouse na relación entre os alimentos que producimos e
consumimos e o noso estilo de vida. Para isto, desenvolveu

tres actividades principais: a produción e difusión de 8
vídeos con «historias de cambio», un concurso de fotografía
e a organización dun campamento con mozos en Portugal,

todo isto para amosar e afondar nas posibilidades reais de

transformar os nosos estilos de vida e camiñar cara a un

mundo máis xusto e sustentable n

«Cambiemos polo planeta, 
coidemos das persoas»

Outras campañas 

Manos Unidas participou tamén na campaña «Se
coidas o planeta combates a pobreza» organizada pola

alianza de entidades católicas Enlázate pola xustiza. A

campaña inspírase na Encíclica do papa Francisco

Laudato Si’, que amosa as conexións entre a loita
contra a pobreza e a sustentabilidade do noso planeta,

e que nos convida a todos a unha «conversión ecolóxica»

que contribúa a modificar o noso xeito de vivir e coidar

o planeta. Ao longo de 2017 transmitimos as mensaxes

centrais da Encíclica a través de diversos materiais edu-

cativos e de sensibilización. A campaña converteuse nun

eixe inspirador que nos permitiu difundir os contidos nas

nosas dioceses, parroquias e escolas, así como reforzar

o noso traballo en rede e facer incidencia política con

cuestións relacionadas coa campaña n

enlazateporlajusticia.org

manosunidas.ongd

@ManosUnidasONGD

Canal: Manos Unidas

@manosunidas

As nosas redes sociais

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

«Se coidas o planeta, 
combates a pobreza»
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A loita de Manos Unidas contra a pobreza materializouse en

2017 en 570 novos proxectos aprobados en distintos eidos.

Entre eles figuran intervencións de emerxencia e proxectos de
desenvolvemento educativos, sanitarios, agropecuarios e
sociais. Neste último grupo inclúense proxectos a favor dos

dereitos das mulleres; iniciativas que promoven os dereitos

humanos e reforzan a sociedade civil; proxectos xeradores de

ingresos e accións que, fronte ao cambio climático, impulsan

unha adecuada xestión do medio natural.

Manos Unidas deseñou e aprobou estes proxectos xunto a

organizacións locais, laicas ou relixiosas, para apoiar a 1 682 397
persoas. Delas, o 43 % son mulleres, o que denota que as

mulleres aínda están invisibilizadas en certos contextos e, polo

tanto, debemos seguir apoiando a loita polos seus dereitos.

Outra grande parte da poboación beneficiaria dos nosos

proxectos son os nenos, nenas e a mocidade que precisan de

formación e acompañamento para que poidan ser o motor das

súas sociedades nos vindeiros anos. Merecen unha mención

especial tamén os defensores dos dereitos humanos, colectivo

altamente ameazado ao que Manos Unidas e os seus socios

locais apoiaron en varios países de América Latina.

En 2017 traballamos con máis de 400 socios locais, actores

imprescindibles para facer realidade o desenvolvemento das

comunidades máis empobrecidas. Por iso, un dos nosos obxec-

tivos estratéxicos é o fortalecemento dos nosos socios e a en-

trada en contacto con novas organizacións que poidan facer

fronte aos novos retos que afectan tanto ás poboacións rurais

como ás urbanas.

O custo total dos proxectos aprobados en 59 países ascendeu

a 38 524 002 €. Preto da metade destes recursos destináronse

a intervencións en África, continente cos índices de desen-

volvemento máis baixos do planeta e que se enfronta ás

terribles consecuencias do cambio climático, como as secas

recorrentes que asolaron o Corno de África.

Entre os resultados máis significativos do noso traballo en
2017 cabe salientar o empoderamento da mocidade e das

mulleres en Paraguai e Serra Leoa para xerar recursos e mellorar

as súas condicións de vida; o acceso a unha educación de

calidade para as nenas en diversas rexións da India; a posta en

marcha de servizos sanitarios básicos para a poboación máis

illada en Oriente Medio, Benín e República Democrática do

Congo e o fortalecemento da cultura da paz en Filipinas e

Marrocos. 

Estes son só algúns exemplos representativos dun traballo de

cooperación no que as verdadeiras protagonistas son as
poboacións locais, por cuxos dereitos Manos Unidas loita e

loitará ata acadar un mundo máis xusto e equitativo.
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Desde Manos Unidas seguimos loitando contra a fame e apoiando ás poboacións máis
vulnerables do planeta a través de organizacións locais coas que colaboramos en África,
América Latina e Asia. Fieis aos nosos principios, durante 2017 demos prioridade ao noso
traballo coas comunidades máis illadas, as que teñen un Índice de desenvolvemento
humano máis baixo e as que non contan con outras axudas. Apoiamos a mulleres e 
homes que viven en condicións de pobreza extrema e risco de exclusión, promovendo
dereitos inherentes a cada persoa con independencia do seu sexo, raza, cor e relixión.

13

570 proxectos

1 682 397 persoas apoiadas directamente

59 países

38 524 001,97 € de investimento
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Proxectos de Manos Uni     

Manos Unidas aprobou 
en 2017 un total de 570 proxectos 
en 59 países por un valor 
de 38 524 001,97 euros.

Ademais, continuamos apoiando economicamente 
proxectos de exercicios anteriores. 
No ano 2017 foron un total de 894 proxectos.
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AGríCOlAS
Importe: 11 892 788,40 €

126 202 beneficiarios

114 proxectos
EDUCATIVOS

Importe: 10 247 595,23 €
90 624 beneficiarios

199 proxectos
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% DE PROXECTOS 
POR SECTORES

Educativo
35%

Sanitario
19%

Social
14%

Agrícola
20%

Muller
12%
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   nidas no mundo en 2017
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SOCIAIS
Importe: 5 724 885,69 €

590 725 beneficiarios

79 proxectos
S

   23 €
  os

MUllEr
Importe: 4 420 810,23 €

110 206 beneficiarios

68 proxectos
SANITArIOS

Importe: 6 237 922,42 €
764 640 beneficiarios

110 proxectos
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% DE PROXECTOS 
POR CONTINENTES

África
50%

América
24%

Asia
26%
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África continuou en 2017 cunha situación similar ao ano
precedente. Se ben atesoura inxentes recursos naturais e
conta con fértiles terras cultivables, o acceso aos dereitos
básicos para unha grande parte da poboación segue sen ser
unha realidade e a maioría dos seus 1200 millóns de habi-
tantes subsisten con apenas 1 $ ao día.

O cambio climático está a ter efectos desastrosos en países
como Kenya ou Etiopía, onde a persistente seca afectou
gravemente á seguridade alimentaria. A situación fixo
necesario que puxéramos en marcha un maior número de
proxectos de acceso á auga e incrementáramos as inter-
vencións de emerxencia para facer chegar alimentos e
artigos de primeira necesidade ás comunidades.

Os conflitos armados en Sudán do Sur, República Democrá-
tica do Congo e Somalia produciron fame, desprazamentos
masivos de poboación e inestabilidade rexional, así como
tráfico e explotación de menores e mulleres. Pola súa banda,
países tradicionalmente estables como Burkina Faso
sufriron ataques xihadistas e incursións de radicais
procedentes de Malí e Níxer. Con todo e a pesar das
dificultades, tamén observamos un fortalecemento da
sociedade civil en países como Kenya, República
Democrática do Congo e Cimbabue, onde se mobilizou a
cidadanía fronte ás carencias democrá-ticas e aos abusos de
poder por parte dos gobernantes. 

Para encarar os desafíos do continente, Manos Unidas
seguiu traballando nos sectores de educación e formación
profesional, saúde e acceso á auga, así como na promoción
dunha agricultura sustentablemediante técnicas axeitadas
de produción, cultivos diversificados para mellorar a
nutrición, o uso racional da auga e o impulso da comercia-
lización a partir de asociacións e cooperativas que renovaron
as perspectivas de futuro para unha poboación maiorita-
riamente nova.

A ferramenta máis eficaz para favorecer o desenvolvemento
seguiu sendo a educación. Desde o nivel preescolar ata a
formación profesional, incrementamos o volume de proxec-
tos e o investimento ata acadar os 7 215 920 €. As mulleres
mereceron unha especial atención debido á súa situación de
desigualdade e exclusión. Para isto, puxemos en marcha
iniciativas de sensibilización, programas de formación e
proxectos xeradores de ingresos que fomentasen a súa
autonomía e empoderamento. Así mesmo, os proxectos de
formación profesional dirixidos a profesores e persoal sani-
tario redundaron nunha maior calidade do ensino e da
atención sanitaria.

A mocidade foi outro grupo de poboación prioritario no noso
traballo. Desde Manos Unidas promovemos o fortalece-
mento da súa propia identidade, a equidade entre homes e
mulleres, a prevención de todo tipo de violencia, a promoción
do emprego e a defensa dos seus dereitos e a súa capacidade
para transformar as súas sociedades.

16

Ten 24 anos, un enorme sorriso e un pequeno obradoiro de costura que lle permite
gañarse a vida e cubrir as súas necesidades básicas. Saman, casada co home ao que ela
elixiu, esperaba o seu primeiro fillo no momento da fotografía. «Se o que espero é unha
nena, non quero que pase as dificultades que pasei eu. Quero que estudie e que sexa
sempre feliz», contounos. Saman é unha das moitas nenas que escapan dos seus fogares
fuxindo do matrimonio forzoso e que, grazas a un proxecto apoiado por Manos Unidas,
puideron formarse e abordar o futuro con optimismo e esperanza.

Saman Bariki, beneficiaria da casa de acollida de chicas Saint Joseph Okedama en Parakou (Benín).

En apoio á autonomía e o empoderamento das mulleres
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285proxectos
15 958 421,98 euros

33 países

17

Marrocos 7

Mauritania
11

Ghana 3

Serra Leoa 12

Senegal 10

Camerún
23

Rep. 
Centroafricana

1

Costa de
Marfil

4

Malí
5

Benín 
15

Chad
7

Nixeria
1

Burkina
Faso
25

Sur 
Sudán
5

Sudán
3

Etiopía
14

Rep.Dem.
Congo
14

Angola
9

Zambia
12

Tanzania
10

Kenya
16

Uganda
11

Madagascar
Lesoto
1

Ruanda 5

Malaui 11

Burundi 1

Somalia 3 

Cimbabue
6

Mozambique
14

Exipto
4

Eritrea 2 
Togo
10

10
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Educativo
PrINCIPAIS SECTOrES
(por número de proxectos)

44 %

23 %
12 %

Sanitario

Muller
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«En pouco tempo tivemos un avance substancial e melloramos a alimentación
das nosas familias. Agora contamos cun comité gandeiro con 32 asociados de
tres comunidades e melloramos a produción e a comercialización grazas á
conservación e o aumento das áreas de pastos e á elaboración de suplementos
alimenticios para o gando. Ademais, o traballo organizado permitiu que entre
os asociados vexámonos agora coma unha familia».

Jesús Ever Zabala, membro do comité de pequenos gandeiros 
de San Esteban Catarina (O Salvador).

En apoio a los pequenos 
gandeiros e agricultores
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PrINCIPAIS SECTOrES
(por número de proxectos)

Agrícola

48 %

23 %

Social

Muller

10 %
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México
5

Guatemala 17

O Salvador 7

Honduras
8

Nicaragua 7

Panamá 2

Ecuador
7

Rep. Dominicana 3

Haití 16

Cuba 1

135proxectos
13 231 400,36 euros

15 países

Colombia
6

Brasil
9

Bolivia
16

Paraguai
6

Perú
25

19

O ano 2017 estivo marcado pola desigualdade e a persistencia de conflitos
políticos en practicamente todos os países de América Latina, o que provocou

que aumentara a porcentaxe de poboación que vive en pobreza extrema ou que

é altamente vulnerable. Con todo, é sumamente alentador comprobar 

como se uniron moitas voces, especialmente na Igrexa, na denuncia da
inxustiza e na defensa dos sectores máis ameazados: campesiños, 

indíxenas e mulleres. Pola súa banda, estes colectivos foron cada vez máis

capaces de tecer novas alianzas de xeito que os seus intereses van tendo, 

aos poucos, maior peso perante a sociedade.

O ano pasado vivimos o aumento de repatriacións en condicións inhumanas

(Haití, América Central ou México), a migración desesperada (Venezuela) ou 

a expulsión de indíxenas dos seus territorios (Brasil e Perú). Perante esta

realidade, redobramos o noso apoio para a xeración de medios de vida
sustentables a través do impulso a proxectos produtivos con enfoque

medioambiental e fortalecemos a interlocución entre as comunidades e 
as autoridades de cara a mellorar o acceso á educación, á saúde, á auga ou 
á alimentación. Así mesmo, tanto en España como nos países cos que

colaboramos, difundimos a situación das poboacións máis excluídas, 

así como as solucións que estas propoñen para ser protagonistas do seu propio

desenvolvemento. Cómpre sinalar que, ademais destas liñas de actuación, 

en todos os proxectos abordamos especificamente a situación da muller
xa que moitas veces sofre unha maior discriminación na propia 

comunidade e as súas prioridades quedan invisibilizadas.

No eido produtivo, traballamos cos pequenos agricultores na mellora 

das técnicas de produción —aproveitando sementes, esterco ou defensas

naturais contra as pragas— na implantación de cultivos diversificados que

garantan a seguridade alimentaria e o acceso a mercados, no aproveitamento

racional da auga e no fortalecemento das asociacións de base.

No que respecta ao acceso a servizos sociais básicos, contribuímos 

á formación de profesores, á alfabetización de adultos, á capacitación 

de persoal médico, á posta en marcha de clínicas móbiles e á creación de

comités de saúde. Así mesmo, impulsamos o acceso á auga e saneamento

mediante a construción de infraestruturas e unha xestión sólida e equitativa.

Co obxectivo de favorecer a presenza da poboación beneficiaria, colaboramos
con comunidades ameazadas —por intereses vencellados ao narcotráfico, pola

presión das grandes empresas sobre os recursos naturais ou polo abandono do

poder público— na formación de líderes, no apoio a iniciativas de denuncia e na

súa participación en redes e foros nacionais e internacionais.
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India
129

Iraq
1

Líbano 5

1
Xordania

Filipinas 3

Timor 1

Vietnam 1

Camboxa
5

Tailandia
1

Israel 2

Palestina 1

150proxectos
9 334 179,63 euros

11 países

20

PrINCIPAIS SECTOrES
(por número de proxectos)

Educativo

41 %

19 % 13 %

Sanitario
Muller
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A nivel global, en 2017 seguimos afrontando grandes 
retos en relación ao cambio climático, os refuxiados e 

as migracións forzosas, o tráfico de persoas, 

a dificultade de acceso a unha educación de calidade… 

Con todo, tamén vimos os froitos do traballo 

que vimos realizando xunto aos nosos socios locais 

no eido agrícola; un sector que nos últimos anos 

vén medrando en importancia ata chegar ao 26 % 

do total dos fondos que destinamos a Asia en 2017.

En india, que concentra a maior parte dos fondos 

que destinamos ao continente, vimos medrar a brecha

entre «ricos e pobres» e a discriminación cara ás minorías,

especialmente cara ás cristiás. Co obxectivo de diminuír

estas desigualdades, traballamos coas mulleres na súa

formación e empoderamento; cos «descastados» 

a través de iniciativas educativas e de fortalecemento

comunitario; coas comunidades «tribais»
grazas a proxectos que favorecen a súa participación e

educación e, cos mozos e mozas da rúa, mediante

proxectos que procuran a súa reinserción e a 

prevención do tráfico de persoas.

No Sueste Asiático, a seca extrema desencadeada 

en 2016 e as consecuencias do fenómeno «O Neno»

empeoraron as condicións de vida da poboación máis

vulnerable que habita as zonas rurais. Neste contexto,

Manos Unidas realizou intervencións dirixidas a mellorar 

a resiliencia da poboación de Camboxa e Vietnam e a

impulsar a adopción de prácticas agrícolas adaptadas ás

circunstancias causadas polo cambio climático. 2017

tamén foi o ano da expulsión violenta da poboación

Rohingya de Myanmar e da lei marcial decretada polo

goberno de Filipinas na illa de Mindanao tras a tomadura

da cidade de Marawi por milicias apoiadas polo Estado

Islámico (ISIS). Neste país, traballamos desde hai anos

para favorecer a construción da paz en Mindanao
e en 2017 diriximos os nosos esforzos especificamente 

a cubrir as necesidades de vivenda da poboación
desprazadas a causa da anterior escalada de violencia 

que provocou en 2013 a destrución de amplas zonas 

da cidade de Zamboanga.

En Oriente Medio seguimos traballando coa poboación
siria e iraquí refuxiada en Líbano e Xordania mediante

proxectos dirixidos, principalmente, ás mulleres 
e á poboación infantil. Grazas á ampla experiencia 

dos nosos socios locais no ámbito educativo, 

estamos conseguindo que moitos mozos sirios 

retomen ou inicien a escolarización truncada 

pola guerra e mesmo que moitos se integren no sistema

educativo libanés. Manos Unidas apoiou tamén 

a esta castigada poboación mediante programas de

formación profesional e atención sanitaria e psicolóxica.

Mención especial merece, así mesmo, o noso traballo 

en Palestina, onde continuamos apoiando 

á poboación máis desfavorecida mediante axuda
psicolóxica e proxectos sanitarios tanto en hospitais 

como en campamentos de saúde itinerantes dirixidos 

a zonas rurais.
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«É moi duro cando o perdes todo. Os meus pais, o meu irmán, 
a miña irmá e máis eu fuximos de Siria en 2013 por mor da guerra. 
O “Proxecto Fratelli” axúdame moito: divertímonos, bailamos, 
facemos deporte e apréndennos moitas cosas útiles. O apoio escolar 
que recibo é o máis importante de todo, pero tamén hai actividades de
ocio, amigos, un ambiente agradable e aberto, educadores, profesores… e
os irmáns Miquel e Andrés!».

hanan, unha nena siria refuxiada que recibe apoio da Asociación Fratelli, 
socio local de Manos Unidas no Líbano.

En apoio á poboación refuxiada
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Manos Unidas é unha ONG de desenvolvemento que centra o seu traballo principalmente no medio e longo prazo,
en iniciativas de desenvolvemento que procuran a autonomía das comunidades coas que colabora. Con todo, 
grazas á colaboración con organizacións locais en todo o mundo e á nosa capacidade para enviar fondos 
decontado, puidemos responder en 2017 ás necesidades urxentes de comunidades afectadas por distintas
catástrofes e situacións de crise. Polo tanto, o ano pasado apoiamos a máis de 185 000 persoas mediante 
34 proxectos de emerxencia por valor de 1 981 976 €.

África

Asia
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1 026 421 €

proxectos

157 260 persoas apoiadas

6 615 718 €
proxectos

20 922 persoas apoiadas

América 10
339 787 €

proxectos

7 171 persoas apoiadas

O noso traballo en 2017 estivo marcado pola forte seca, a inseguridade 
e os conflitos que provocaron o desprazamento masivo de persoas

obrigadas a abandonar os seus fogares. No caso de Sudán do Sur, a falla 

de protección e a inseguridade alimentaria deron lugar a unha das crises 
de refuxiados máis graves da actualidade. Para paliar esta situación,

apoiamos con 100 000 € dous proxectos de emerxencia que permitiron 

distribuír auga, alimentos e artigos de primeira necesidade para 

2500 persoas nos campos de refuxiados da veciña Uganda, onde 

viven máis dun millón de sudaneses do sur, a maioría mulleres e nenos.

En Kenya, onde a inmensa maioría da poboación vive da agricultura 

e a gandería e depende das tempadas regulares de choiva, apoiamos 

a entrega de alimentos para máis de 73 000 persoas afectadas pola 

seca, a través de cinco proxectos por valor de 444 676 €.

Ademais, apoiamos proxectos de emerxencia en Etiopía (4),
Madagascar (1), República Democrática do Congo (1),
Serra Leoa (1), Somalia (1) e Sudán do Sur (1).

Ademais, apoiamos outros tres proxectos de emerxencia na india.

En Filipinas, Manos Unidas apoiou con 467 919 € a construción dun instituto

de formación en agricultura orgánica que foi completamente destruído

polo tifón iolanda e que agora servirá, ademais, como centro de avaliación

no caso de tifón ou terremoto, o que beneficiará a 1850 persoas.

Por mor das graves inundacións ocorridas na rexión de Bihar, na india,

apoiamos a 1000 familias a través do subministro de alimentos básicos, 

roupa, medicamentos e lonas mediante un proxecto por importe de 54 000 €.

En Xordania, aprobamos unha intervención de emerxencia de 50 079 € para 

a atención médica e hospitalaria de 500 persoas entre refuxiados sirios e
poboación xordana moi vulnerable, así como para a distribución de produtos

esenciais como o leite ou instrumentos necesarios para o coidado pediátrico.

Co fin de apoiar a case 3500 persoas en haití, Manos Unidas aprobou catro proxectos

de emerxencia por importe de 181 643 € para impulsar a reactivación produtiva das

comunidades afectadas polo furacán Mathew e rehabilitar os cultivos destruídos

polas choivas torrenciais asociadas ao furacán irma.

O desastre provocado no norte de Perú polo fenómeno «O Neno» levounos a apoiar 

a 930 familias na reconstrución de vivendas, a limpeza dos accesos ás comunidades,

a conformación de brigadas de rescate para facilitar o labor do persoal de defensa civil

e a entrega de medicinas de equipos de aseo e desinfección da auga. Esta intervención

distribuíuse en catro proxectos por importe de 112 736 €.

Ademais, apoiamos dous proxectos de emerxencia en Guatemala.

22
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«O empeño desta 
grande familia de Manos Unidas 
debe seguir dando froitos»
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É moita a tarefa que realiza Manos Unidas cada ano. Os

datos que se nos presentan nestas páxinas representan o es-

forzo de moitas persoas comprometidas a favor dos demais.

Traballo que, na maioría das ocasións, realízase de xeito

discreto, pero cargado dunha grande eficacia, xenerosidade e

entrega. Ao final, permítenos ver o dinamismo dunha

Asociación da Igrexa católica que ten claro a quen ten que

servir, concretando esa opción nos proxectos e accións que

estas páxinas nos presentan convertidos en datos e cifras.

Nelas podemos adiviñar o rostro de moita xente que

recibe, a través da axuda de tantos benfeitores, un aloumiño

de Deus. En todas as dioceses españolas hai xentes da grande

familia de Manos Unidas que traballan sen repouso ao longo

dos meses pensando nos demais: a preparación esmerada e

laboriosa da Campaña anual; as actividades solidarias que se

desenvolven ao longo do curso e que amosan unha creativi-

dade case infinita que xorde do compromiso ilusionado das

nosas voluntarias; o traballo de concienciación a través de

múltiples iniciativas e materiais pedagóxicos que move os

corazóns de nenos, mozos e maiores, en escolas e parroquias,

e que lles sensibiliza á hora de deixar de lado a indiferenza

perante os máis débiles da sociedade e os leva a querer

comprometerse en serio con eles.

Estes últimos anos, Manos Unidas, dalgún xeito, quixo

recuperar as súas orixes e volveu poñer no centro da súa tarefa

a loita contra a fame. Si, a fame no mundo segue golpeando

a moitos irmáns nosos e esixe que propoñamos respostas.

Respostas que nos axuden a non caer na indiferenza e a sentir

as súas necesidades como algo que de verdade nos incumbe.

Deste xeito lémbranolo o papa Francisco na súa mensaxe á

FAO: «Unha ollada á situación actual do mundo non nos

ofrece imaxes consoladoras. Non podemos, con todo, perma-

necer unicamente preocupados ou acaso só resignados. Este

momento de evidente dificultade tamén debe facernos máis

conscientes de que a fame e a nutrición deficiente non son

soamente fenómenos naturais ou estruturais de determinadas

áreas xeográficas, senón que son o resultado dunha máis

complexa condición de subdesenvolvemento, causada pola

inercia de moitos ou polo egoísmo duns poucos».

Ante a descrición desa situación, sentímonos interpelados

como persoas e como crentes. Nese senso, o lema da

campaña de 2017 foi elocuente: «O mundo non necesita máis

comida. Necesita máis xente comprometida.» Si, necesitamos

o compromiso de todos: «A Santa Sé segue con moita

atención a actividade internacional e quere cooperar a

orientala para favorecer xa non un simple progreso ou obxec-

tivos teóricos de desenvolvemento, senón unha real erradica-

ción da fame e da nutrición deficiente. Todos somos conscien-

tes de que non abonda a intención de asegurar a todos o pan

cotián, senón que é necesario recoñecer que todos teñen dereito

a el e que deben, daquela, beneficiarse do mesmo. Se os con-

tinuos obxectivos propostos aínda quedan lonxe, depende

moito da falla dunha cultura da solidariedade que non logra

abrirse paso en medio das actividades internacionais, que

permanecen decotío vencelladas só ao pragmatismo das

estatísticas ou ao desexo dunha eficacia carente da idea de

compartir». Xente comprometida que xere esa cultura de

solidariedade que reclamaba o Papa perante a FAO.

E iso é o que, ao meu parecer, reflicten estas páxinas.

Traballo, proxectos, ilusións, persoas en definitiva que co seu

traballo, desvelos e bo facer amósannos como construír unha

cultura de solidariedade de xeito eficaz, converténdose nun

signo de credibilidade da Igrexa católica.

O traballo de Manos Unidas segue sendo moi necesario.

O empeño de todos os que compoñemos esta grande familia

de Manos Unidas debe seguir dando froitos. Hai que agradecer

o traballo de toda a Organización e as múltiples tarefas que

se desenvolven na mesma. Desde o compromiso de quen cola-

bora e traballa nos Servizos Centrais ata as tarefas máis sinxe-

las e aparentemente agochadas que se desenvolven en todas

as nosas Delegacións. Grazas por tanta dedicación e esforzo.

Grazas e moito ánimo.

+ Carlos Escribano Subías
Bispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

e Consiliario de Manos Unidas
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en 2017

dos nosos socios
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Transparencia
Manos Unidas é unha organización comprometida coa TRANSPARENCiA dos seus fondos.
Este é un dos nosos valores como institución e é fiel reflexo da nosa aposta por responder
perante a sociedade que confía en nós.

Manos Unidas cumpre os

principios de transparencia e

boas prácticas establecidos

pola Fundación Lealtad.

Está cualificada

para optar a

financiamento pola Axencia
Española de Cooperación
internacional para o
Desenvolvemento.

Manos Unidas
cumpre co

compromiso de

transparencia e

bo goberno da 

Coordinadora de ONGD 
de España.

As nosas contas anuais sometéronse á auditoría de Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.
(Ver páxina 26)
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48 652 692 € recadados

87,3% de ingresos provén do sector privado

39,6% dos fondos povén 

90,1% destinado ás fins de Manos Unidas

o 12,7% do sector público

o 85,2% a Proxectos de desenvolvemento e o 4,9% a Sensibilización
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ORIXE DOS INGRESOS

TOTAl INGrESOS 2017: 48 652 692.-

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS

(1) Inclúe doazóns de particulares, asociacións e fundacións, empresas e anónimos.

(2) Inclúe resultados extraordinarios, a devolución ou cancelación de axudas outorgadas
nos anos anteriores, diferenzas de cambio positivas e provisións aplicadas.

(3) Esta cifra corresponde aos proxectos aprobados máis as anualidades dos 
diferentes convenios apoiados pola AECID.

* O superávit do ano 2017 destinarase á aprobación de novos proxectos durante o ano 2018.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS
Os gastos divídense entre os destinados ao cumprimento das fins de Manos Unidas e os gastos de funcionamento.

Colexios, emerxencias, 
actividades de 
sensibilización,  
Ingresos financeiros e 
outros ingresos privados.

ORIXE DOS INGRESOS DE RECADACIÓN

Privados Públicos

Fins de Manos Unidas Outros

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS

Sensibilización

Adm. e estrutura

Promoción e
captación de recursos

Socios e doadores (1)

Parroquias e entidades relixiosas

Colexios

Emerxencias

Herdanzas e legados

Outros

TOTAL SECTOR PRiVADO

19 056 397.-

9 943 014.-

1 037 381.-

670 619.-

8 391 219.-

2 907 094.-

42 005 724.-

Ingresos Privados: 87,3%

Axencia Española de Cooperación 

Internacional ao Desenvolvemento (AECID)

Administración local e autonómica

TOTAL SECTOR PúBLiCO

iNGRESOS DE RECADACiÓN 

OUTROS iNGRESOS (2)

2 172 727.-

3 951 849.-

6 124 576.-

48 130 300.-

522 392.-

Ingresos Públicos: 12,7%

Sensibilización

Proxectos de desenvolvemento (3)

Xestión de proxectos

TOTAL FiNS MANOS UNiDAS

2 324 818.-

38 524 002.-

1 854 779.-

42 703 599.-

Fins de Manos Unidas: 90,1%

Promoción e captación de recursos 1 343 649.-

Administración e estrutura 3 370 556.-

Promoción e captación de recursos: 2,8%

Administración e estrutura: 7,1%

l GASTOS DE FUNCiONAMENTO:
w Promoción e captación de recursos. Inclúe os gastos da Área

de comunicación e presenza pública destinados a captar

fondos e a promover a actividade da organización.

w Gastos de administración e estrutura. Son os gastos

orixinados na xestión e administración da organización.

l FiNS DE MANOS UNiDAS:
w Gastos de Sensibilización. Inclúe os gastos da Área de educación

para o desenvolvemento, así como os dedicados a esta finalidade

pola Área de comunicación e presenza pública.

w Gastos de proxectos. Inclúe o importe do total dos proxectos

aprobados no exercicio, ademais dos gastos de xestión, persoal,

auditorías e avaliacións de proxectos financiados.

TOTAl GASTOS 2017:

SUPERÁVIT ANO 2017*

47 417 804.-

1 234 888.-

87,3%

90,1% 9,9%

12,7%

85,2%
Proxectos de 

desenvolvemento

4,9%

7,1%

2,8%

Socios e 
doadores

39,6%

Parroquias e
entidades 
relixiosas

20,7%

Herdanzas 
e legados

17,4%

Outros:
9,6%

AECID 4,5% Adm. local e 
autonómica

8,2%
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O labor que realizamos en favor dos países máis pobres sería imposible sen os amigos e colaboradores de Manos

Unidas. Unha longa listaxe de voluntarios, contratados, socios, doadores individuais e colectivos, empresas, bancos,

asociacións e fundacións apoian este labor mediante doazóns, financiando conxuntamente proxectos de

desenvolvemento, patrocinando iniciativas ou prestando servizos moi diversos. É especialmente relevante a achega

das escolas e as parroquias.

A relación de entidades que financian conxuntamente proxectos de desenvolvemento figura no noso «Libro de

proxectos», editado xunto a esta Memoria.

Manos Unidas agradece especialmente a todos os medios de comunicación, nacionais, autonómicos e locais

(xornais, revistas, emisoras de radio e canles de televisión), a difusión das nosas mensaxes e a publicación gratuíta

dos nosos anuncios.

Informe de Auditoría
O informe completo de Auditoría pódese conseguir en formato PDF na nosa páxina web
(www.manosunidas.org) ou impreso nas nosas Delegacións e Servizos Centrais.

26

A todos, moitísimas grazas
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DELEGACIÓNS DE MANOS UNIDAS 
(enderezos)

15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. 
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. 
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. 
Tfno. 918 833 544 
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. 
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. 
Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. 
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. 
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. 
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. 
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. 
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. 
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª. 
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. 
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. 
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. 
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. 
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. 
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. 
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno.
923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º. 
Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. 
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD 
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. 
Tfno. 977 244 078
08201 TERRASSA-SABADELL 
(Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. 
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. 
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. 
Tfno. 976 291 879

QUERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Para calquera consulta podes dirixirte a:

socios@manosunidas.org ou aul 91 308 20 20

Sinatura do titular:

As doazóns a Manos Unidas dan dereito á dedución fiscal correspondiente,
cos límites legais establecidos.

Data: ........................ de .................................................. de 201.......

Enchendo este cupón, chamando de balde al 900 811 888, ou en manosunidas.org M2017G

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación,
o debedor autoriza (A) a Manos Unidas a enviar
instrucións á entidade do debedor para cargar na
súa conta e (B) á entidade para efectuar os cargos
na súa conta seguindo as instrucións de Manos
Unidas.

Nome NIF

Código Postal

Data de nacemento

Apelidos

Domicilio

Poboación

Provincia

MóbilCorreo electrónico

IMPORTE

q 6 €
o 20 €

o .................... €

PERIODICIDADE

o Anual

o Unha soa vez 

o .....................

o Mensual

o Trimestral 

o Semestral

AUMENTAR COTA

o 5 euros

o 30 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580

CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos o comprobante
que che dará a entidade bancaria)

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS OU TRANSFERENCIAS

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE CARGO DIRECTO SEPA

Titular conta

Número de conta IBAN

Mira o teu talonario, cartilla ou extracto e enche os datos do mesmo na súa totalidade.

+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

TARXETA DE CRÉDITO

Caduca fin de: .......... / ........... 

E S

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:

Finalidade:

Lexitimación:

Destinatarios 
de cesións: 

Dereitos: 

MANOS UNIDAS

Xestión de socios e doazóns
Envío de comunicacións informativas

q Non desexo recibir comunicacións de Manos Unidas

Consentimiento do interesado

Axencia Tributaria

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como
outros dereitos, como se explica na información adicional 

q Quero informarme sobre herdanzas e legados

q Estou a considerar a posibilidade de incluír na miña herdanza a Manos Unidas

Cubierta Memoria GALLEGO 2017.qxp_Maquetación 1  25/5/18  10:28  Página 2



Respuesta comercial
Autorización nº 12.979

B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94 Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

Memoria de
actividades 2017

DOBRAR POR AQUÍ

E en 2018 seguimos traballando...

COMPARTE 
o QUE IMPORTA

Servizos Centrais 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid

Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias 

da Concordia 2010
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DELEGACIÓNS DE MANOS UNIDAS 
(enderezos)

15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. 
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. 
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. 
Tfno. 918 833 544 
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. 
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. 
Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. 
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. 
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. 
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. 
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. 
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. 
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª. 
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. 
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. 
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. 
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. 
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. 
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. 
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno.
923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º. 
Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. 
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD 
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. 
Tfno. 977 244 078
08201 TERRASSA-SABADELL 
(Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. 
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. 
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. 
Tfno. 976 291 879

QUERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Para calquera consulta podes dirixirte a:

socios@manosunidas.org ou aul 91 308 20 20

Sinatura do titular:

As doazóns a Manos Unidas dan dereito á dedución fiscal correspondiente,
cos límites legais establecidos.

Data: ........................ de .................................................. de 201.......

Enchendo este cupón, chamando de balde al 900 811 888, ou en manosunidas.org M2017G

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación,
o debedor autoriza (A) a Manos Unidas a enviar
instrucións á entidade do debedor para cargar na
súa conta e (B) á entidade para efectuar os cargos
na súa conta seguindo as instrucións de Manos
Unidas.

Nome NIF

Código Postal

Data de nacemento

Apelidos

Domicilio

Poboación

Provincia

MóbilCorreo electrónico

IMPORTE

q 6 €
o 20 €

o .................... €

PERIODICIDADE

o Anual

o Unha soa vez 

o .....................

o Mensual

o Trimestral 

o Semestral

AUMENTAR COTA

o 5 euros

o 30 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580

CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos o comprobante
que che dará a entidade bancaria)

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS OU TRANSFERENCIAS

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE CARGO DIRECTO SEPA

Titular conta

Número de conta IBAN

Mira o teu talonario, cartilla ou extracto e enche os datos do mesmo na súa totalidade.

+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

TARXETA DE CRÉDITO

Caduca fin de: .......... / ........... 

E S

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:

Finalidade:

Lexitimación:

Destinatarios 
de cesións: 

Dereitos: 

MANOS UNIDAS

Xestión de socios e doazóns
Envío de comunicacións informativas

q Non desexo recibir comunicacións de Manos Unidas

Consentimiento do interesado

Axencia Tributaria

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como
outros dereitos, como se explica na información adicional 

q Quero informarme sobre herdanzas e legados

q Estou a considerar a posibilidade de incluír na miña herdanza a Manos Unidas
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Respuesta comercial
Autorización nº 12.979

B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94 Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

Memoria de
actividades 2017

DOBRAR POR AQUÍ

E en 2018 seguimos traballando...

COMPARTE 
o QUE IMPORTA

Servizos Centrais 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid

Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias 

da Concordia 2010
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