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Prezados amigos e colaboradores:

Pareceravos mentira, pero xa pasou outro ano. Outro ano no que compartimos convosco a Memoria. É motivo

de ledicia porque é froito da vosa valiosa colaboración e de todo o esforzo e ilusión de milleiros de persoas do

noso país e dos países máis empobrecidos, que nos unimos para acabar coa fame no mundo. Moitas grazas a

todos e a cantos, de xeitos distintos, fan posible que se faga realidade este soño.

En 2015 reforzamos na nosa consciencia, na dos nosos cativos, mozos e na de toda a sociedade que nos necesi-

tamos os uns aos outros, que todos temos responsabilidades cos que non gozan dos dereitos humanos. O lema

da campaña expresou o afán das nosas fundadoras: “LOITAMOS CONTRA A POBREZA” e convidounos a com-

prometernos cos nosos irmáns: “APúNTASTE?”.

2015 foi un ano para mirar cara atrás, valorar os avances acadados e o camiño que queda por percorrer. Entre os

adiantos salientaría algúns que incidiron na vida de moitas familias: reducíronse á metade as persoas que viven

en extrema pobreza, máis de dous millóns acceden a fontes melloradas de auga potable, avanzouse na loita

contra a malaria e a tuberculose e a mortalidade materna diminuíu. Todos eles son sinais de esperanza.

Manos Unidas puxo o seu gran de area para que este mundo sexa unha grande familia na que sexan acollidas

todas as persoas e poidan vivir con dignidade, a través da sensibilización da sociedade e por medio dos 595 pro-

xectos, soñados e realizados por comunidades de África, América e Asia. Seguimos apoiando aos refuxiados de

Siria, Iraq, Sudán do Sur... que foxen da guerra e son acollidos por Xordania, Líbano... Vemos medrar aos seus

nenos e compartimos as súas vidas, os seus sufrimentos e esperanzas. 

Agradecemos ao Papa Francisco a Encíclica Laudato Si na que nos convida ao coidado da casa común e de todas

as persoas que habitamos na Terra. Dá as claves dunha ecoloxía integral, vivida con ledicia e autenticidade pen-

sando sempre na persoa, promovendo a “cultura do coidado”. Esta Encíclica coincidiu co programa que a Asem-

blea Xeral da ONU debateu: a axenda dos novos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 2030 e na que estive-

mos presentes.

E facémonos eco das verbas de Mary Salas, a nosa primeira presidenta: “O día no que os homes decidan que

non haxa máis fame sobre a face da Terra, non a haberá. Supón unha toma conciencia semellante á da abolición

da escravitude. Será un mundo novo”.

carta da presidenta

Soledad Suárez
Presidenta
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quen somos?

SAUCE

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 no ano 1959 que crearon a primeira “Campaña contra a Fame en España“, 

a partir da cal foise configurando a actual Manos Unidas.



5

Nun mundo globalizado, as relacións entre 

persoas, países e continentes son necesarias

e enriquecedoras.

Manos Unidas está presente en redes e 

organismos nacionais e internacionais:

l Consello Pontificio Cor Unum

l CIDSE (Cooperación Internacional para 
o Desenvolvemento e a Solidariedade)

l CONCORD (Confederación para a 
Cooperación das ONG de axuda e 
desenvolvemento)

l CONGDE (Coordinadora de ONG para o 
Desenvolvemento de España)

l Fundación Sur

l Pacto Global contra a Pobreza

l Foro de Laicos

l Consello Nacional de Misións

l Plataforma do Voluntariado de España

l Asociación Española de Fundraising

l Pacto Mundial

l UMOFC (Unión Mundial de Organizacións 
Femininas Católicas)

Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España para a axuda, a promoción e o desenvolvemento

dos países en vías de desenvolvemento. É ao mesmo tempo unha Organización non Gobernamental para o

Desenvolvemento (ONGD), de voluntarios, católica e segrar.

A nosa misión é loitar contra a fame, a deficiente nutrición, a miseria, a enfermidade, o subdesenvolvemento

e a falla de instrución; e traballar para erradicar as causas estruturais que os producen: a inxustiza, o desigual

repartimento dos bens e as oportunidades entre as persoas e os pobos, a ignorancia, os prexuízos, a insolida-

riedade, a indiferenza e a crise de valores humanos e cristiáns (Estatutos, art. 5º).

ESTRUTURA

Tanto a sede dos Servicios Centrais coma a das 71 delega-

cións de Manos Unidas atópanse en España. A estrutura

diocesana da Organización sírvenos para estar presentes en

todo o territorio nacional, aportando á nosa misión unha

capilaridade esencial.

As 71 delegacións, como os Servizos Centrais, traballan en

dúas liñas, complementarias e intrinsecamente relaciona-

das: a sensibilización da poboación española sobre a situa-

ción do mundo e a recadación de fondos para financiar os

proxectos de desenvolvemento nos países do Sur.

PERSOAS

A palabra “voluntario” é, para Manos Unidas, non só un

concepto, senón un trazo esencial do seu traballo e a súa

constitución. O voluntariado é un dos sinais de identidade

de Manos Unidas.

Os órganos de goberno da Organización están constituídos

tal e como esixen os nosos estatutos, por persoas volunta-

rias e, cada día, contamos co bo facer de milleiros de persoas

(5052 en 2015) que, facendo desa palabra a súa forma de

vida, fan que a Organización avance cara ao seu obxectivo.

Ademais, durante 2015 contamos co apoio incondicional de

78.665 socios e colaboradores que confiaron no noso traba-

llo por construír un mundo mellor. 

Todos eles, voluntarios, contratados, socios, colaboradores

de todo tipo, acompáñannos neste grande labor xa que, sen

eles, non poderiamos levalo a cabo. Por iso

Moitas grazas a todos e cada un!

REDES INTERNACIONAIS
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Área de Xestión Financeira 
e Planificación Área de Proxectos

Área de Comunicación 
y Presenza Pública

Área de Educación 
para o Desenvolvemento

Área de Administración 
de Recursos e Persoas Área de Delegacións

ÓRGANOS DE GOBERNO

Presidenta 71 Presidentas-Delegadas diocesanas 1 Representante dos Servizos Centrais Comisión Permanente

Asemblea Xeral

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

Soledad Suárez

Presidenta

Mons. Carlos Escribano*

Consiliario

José Antonio Álvarez

Viceconsiliario

Mercedes Piñeiro

Vicepresidenta

José Valero

Secretario

Tomás Rodríguez

Tesoureiro

Vacante*

Secret. Xral. Acción Católica

Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Mª Luisa Salas, 

Eladio Seco-Herrera

Presidentas-Delegadas 
representantes da Asemblea (5)

Macarena Aguirre,
Isabel Vogel, Guadalupe Sierra

Representantes dos 
Servizos Centrais (3)

Comisión Permanente

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. 

ÓRGANO DE XESTIÓN

Soledad Suárez

Presidenta

Ricardo Loy**

Secretario Xeral

Secretaría Dirección
Secretaría Técnica

Servizos Centrais

ORGANIZACIÓN A NIVEL DIOCESANO

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

Organigrama de Manos Unidas en 2015

Presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Vicedelegada

Secretaria Tesoureira

Equipo Directivo Diocesano

* Ata o 8 de marzo Monseñor Juan José Omella ocupou o cargo de 
Consiliario, e Ricardo Loy o de Secretario Xeral de Acción Católica.

** Ata o 8 de marzo Rafael Serrano ocupou o cargo de 
Secretario Xeral.



7

Manos Unidas, inspirándose no Evanxeo e na Doutrina social da Igrexa, 

mantén dúas liñas de traballo:

l Dar a coñecer e denunciar a existencia da fame e do subdesenvolvemento, 

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.

que facemos?

CIMI
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SENSIBILIZACIÓN

Nesta tarefa de sensibilización, a Operación Enlace xoga un papel fundamental xa que, a través das iniciativas

de desenvolvemento que apoia Manos Unidas, establece unha ligazón moi importantes entre as persoas ou os

grupos sociais e as comunidades beneficiarias dos proxectos que apoiamos. Grazas a esta ligazón, os primeiros

coñecen a realidade do sur e implícanse na súa transformación e os segundos reciben o apoio económico para

levala a cabo. En 2015, Manos Unidas realizou 457 Operacións Enlace.

OPERACIÓN ENLACE

Unha das principais tarefas de Manos Unidas é dar a coñecer e denunciar perante a sociedade
española a existencia da fame como parte da vida cotiá de case 800 millóns de persoas, e tra-
ballar para loitar contra as causas que a provocan achegando as mellores solucións.

En 2015, lanzamos a Campaña 56 co lema “Loitamos contra a pobreza,

apúntaste?”. Esta campaña recolleu o noso traballo dos últimos oito anos,

no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. Foi o momento

de revisar que logros acadaramos e que aspectos necesitabamos mellorar

para acabar coa pobreza.

Pretendemos contaxiar a toda a nosa sede de ser construtores de desen-

volvemento integral, social e cultural, continuando na senda do traballo

que humaniza e, para iso, convidamos a toda a sociedade española a aca-

bar coa indiferenza realizando accións concretas para terminar coa po-

breza. Tentamos así de abrir novos camiños na loita contra a pobreza: tra-

ballando en prol dun modelo de sociedade que non exclúa aos débiles, aos

máis empobrecidos, aos menos dotados. En definitiva, traballando para

acompañar aos pobres entre os pobres.

Campaña 
“Cambiemos polo planeta-Coidemos ás persoas”

CIDSE, a alianza internacional formada por 17 organizacións católicas de de-

senvolvemento de Europa e América do Norte, e á que pertence Manos Uni-

das, lanzou o 1 de xullo de 2015 e no marco da publicación da encíclica Lau-

dato Si, a campaña "Change for the Planet - Care for the People", que cunha

duración de tres anos (2015-2017), avogará pola adopción de estilos de vida

sostibles para coidar do planeta e, daquela, das persoas que habitan nel.

A través dos medios de comunicación social, actividades, obradoiros e

eventos, quere convidar á xente a marcar a diferenza a través das súas de-

cisións cotiás e contribuír deste xeito á construción dun mundo mellor con

accións tan sinxelas como diminuír a cantidade de enerxía que emprega,

mercar comida de orixe local e producida de xeito sostible, utilizar o trans-

porte público ou comer menos carne. E, aínda que no mundo xa existen va-

rios modelos con éxito de vida sostible, esta campaña tamén vai ser unha

plataforma para que poidan resoar e ser coñecidos por outras persoas.

CAMPAÑAS EN REDE
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outras actividades 
de sensibilización

Pulseiras “DAR E RECIBIR”

En 2015 xurdiu a colabora-
ción entre Lorenzo Quinn e
Manos Unidas que creou a
xoia solidaria “Dar e recibir”.
A pulseira presentábase en
dous modelos, un de prata e
aceiro, en azul, vermello e
prata; e outro de goma, en
cores variadas. Ámbalas
dúas podían adquirirse a
través da web de Lorenzo
Quinn e o 50% dos benefi-
cios recadados destinouse a
proxectos de Manos Unidas. Quinn Creations

O 25 de xuño, o salón de

actos do Edificio Beatriz

de Madrid encheuse de bo

periodismo, de deseño so-

lidario, de grandes doses

de emoción e compromiso

e de xente disposta a ho-

menaxear aos gañadores dos Premios Manos Unidas 2015.

Os premiados foron:

Javier Llano. Premio especial.

Lola Hierro. Premio de prensa.

Esther San Juan. Premio de relatos para nenos e mozos.

Ana Doblas. Premio de carteis para centros educativos.

Teresa Calbó. Premio de carteis. 

III EDICIóN DAS
“24 HORAS”

Tras o éxito da II edición,

Manos Unidas quixo se-

guir creando un rastro lu-

minoso de solidariedade

coa axuda dos seus cola-

boradores, socios, amigos

e de toda a sociedade es-

pañola. Para iso celebrou

a III edición das “24 horas

que moven o mundo“ o

28 de maio co mesmo

lema: “Ti podes dar luz ao mundo”. A acción tivo dúas

vertentes claras: a online e a offline e as súas cifras máis

representativas foron as seguintes:
l 37 eventos en 27 cidades españolas.

l 28 entidades colaboradoras.

l 79 proxectos, de 40 países, representados.

l Máis de 8000 euros recadados.

l 3291 luces acendidas.

VI Festival de Clipmetraxes

A VI edición do Festival de clip-
metraxes de Manos Unidas
baixo o lema “Acepta o desafío
da fame”, xirou arredor de
temas como o cambio climá-
tico, o acaparamento das terras
e os biocombustibles. No 2015
superouse o número de clipme-
traxes recibidas, ascendendo a
un total de 844 vídeos.

As 71 delegacións de Manos Unidas teñen un
papel protagonista nesta tarefa de sensibilización
e recadación de fondos, a través das numerosas
actividades que realizan ao longo de todo o ano,
pero, especialmente, durante o lanzamento da
Campaña anual que ten lugar o segundo domingo
de febreiro.

Axenda Internacional

Manos Unidas estivo presente en Nova York para participar
en diversas mobilizacións da sociedade civil, seguir en di-
recto o Cumio sobre Desenvolvemento Sostible e o Cumio de
Xefes de Estado que tivo lugar do 25 ao 27 de setembro du-
rante a Asemblea Xeral das Nacións Unidas e ser testemuñas
directas da proclamación da Nova Axenda para o Desenvol-
vemento Sostible ou Axenda 2030.
Ata a cidade estadounidense, sede das Nacións Unidas, des-
prazáronse en setembro dúas persoas da nosa organización,
tamén para participar o día 24 no coñecido “Action Day“ or-

ganizado polo movemen-
to internacional da socie-
dade civil Beyond2015,
da que Manos Unidas for-
ma parte a través da Co-
ordinadora de ONG de
Desenvolvemento
(CONGDE) e nas diferen-
tes iniciativas propostas
pola rede internacional
de organizacións católi-
cas de desenvolvemen-
to CIDSE, da que Manos
Unidas é a única ONGD
española membro. 

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas/Javier Mármol

PREMIOS 
MANOS UNIDAS
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Loitamos contra a pobreza, apúntaste? Inspirados por este

lema e interpelados polos efectos cada vez máis urxentes da

fame e a pobreza, Manos Unidas, grazas ao apoio dos seus so-

cios e colaboradores e á súa amplísima rede de socios locais,

volve facer fronte a este grande desafío a través do apoio a cen-

tos de iniciativas locais. Todas elas xorden desde esas perife-

rias, desde esas realidades de pobreza material e cuxo fin, co

apoio de Manos Unidas, non é outro que contribuír a mellorar

a calidade de vida de milleiros de persoas que viven en condi-

cións de pobreza extrema e en risco de exclusión. 

Este ano, Manos Unidas chegou a máis de dous millóns de per-

soas apoiando 595 iniciativas de desenvolvemento e proxectos

de emerxencia en 58 dos países que presentan maiores índices

de pobreza e desigualdade e realizou un investimento econó-

mico de 38.903.487 euros.

PROXECTOS

Tal e como pode observarse na páxina seguinte, o maior inves-

timento realizouse no sector educativo pois seguimos consta-

tando a necesidade de apoiar, reforzar e mellorar a calidade da

educación e a formación profesional en moitos dos países onde

este dereito fundamental aínda non está garantido. Concreta-

mente, este ano creáronse, ampliáronse ou equipáronse 116

novos centros educativos, 131 centros de formación profesional

e levamos a cabo máis dunha decena de programas de alfabe-

tización de adultos, facilitando deste xeito o acceso á educa-

ción a máis de 100.000 persoas.

Os efectos do cambio climático sobre as poboacións máis vul-

nerables seguen manifestándose con intensidade en moitas

das poboacións que atendemos, poñendo en risco a súa segu-

ridade alimentaria e nutricional. Este ano puxemos en marcha

83 novos programas que trataron de garantir o dereito á ali-

mentación a preto de 120.000 persoas. As secas, cada vez máis

prolongadas, están a ter consecuencias extremas en moitas

das comunidades ás que acompañamos. Neste senso, levamos

a cabo preto de 50 programas específicos de abastecemento

de auga potable e de regadío a través de pozos ou programas

de regadío. A sustentabilidade medioambiental está presente

en todas as nosas intervencións. Este ano levamos a cabo 17

intervencións relacionadas directamente co acceso ás enerxías

renovables.

No eido da saúde, e sendo conscientes das limitacións dos es-

tados en garantir este dereito básico, Manos Unidas, a través

dos servizos diocesanos e outras institucións especializadas,

contribuíu a mellorar a saúde das poboacións máis desfavore-

cidas a través da creación e o equipamento de máis de 50 cen-

tros de saúde, 4 hospitais, programas de saneamento básico e a

aplicación de máis de 20 programas de prevención (VIH/sida,

malaria e outras enfermidades endémicas) e promoción da

saúde comunitaria.

Manos Unidas/Laura Gutiérrez

Respondemos a 38 situacións de emerxencia a través

de intervencións moi diversas por valor de 1.891.744

euros. O envío de fondos decontado e a presenza per-

manente dos nosos socios (igrexa local, misioneiros e

ONGD locais) nas zonas afectadas permitiunos aten-

der con eficacia as necesidades máis inmediatas da

poboación. Ademais, seguemos acompañando, en

alianza con outras redes nacionais e internacionais,

crises esquecidas que seguen estragando moitas

zonas dos países nos que traballamos.
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Malia os grandes desafíos, miramos o futuro con ilusión e esperanza desde o convencemento
de que outro mundo é posible. Grazas ao apoio de tantas e tantas persoas en España confia-
mos en seguir acompañando ás comunidades que viven en situación de pobreza e inxustiza,
á poboación indíxena en América Latina, aos desprazados e refuxiados de países en conflito
e ás vítimas do tráfico de seres humanos en África ou no Sueste Asiático, mirando sempre
pola equidade de xénero e a sustentabilidade medioambiental.

Agrícola 14%
Educativo

37%

Sanitario

18%Promoción 
Social

17%
Promoción 
da Muller

14%

PROXECTOS POR SECTORES

AGRÍCOLAS

Importe: 8.958.163 €
119.172 beneficiarios

84 proxectos

EDUCATIVOS

Importe: 11.679.248 €
111.895 beneficiarios

219 proxectos

SANITARIOS

Importe: 6.254.203 €
1.525.023 beneficiarios

103 proxectos

SOCIAIS

Importe: 6.727.181 €
426.916 beneficiarios

104 proxectos

MULLER

Importe: 5.284.692 €
684.031 beneficiarios

85 proxectos



américa

Bolivia, 12 proxectos 
Brasil, 9 prox.
Colombia, 6 prox.
Cuba, 2 prox.
Ecuador, 2 prox.
Guatemala, 15 prox.
Haití, 4 prox.
Honduras, 5 prox.
México, 6 prox.
Nicaragua, 9 prox.
O Salvador, 8 prox.
Panamá, 2 prox.
Paraguai, 7 prox.
Perú, 30 prox.
Rep. Dominicana, 3 prox.

Total: 120 proxectos.
11.555.348 euros.

Ademáis, continuamos apoiando económicamente 
proxectos de exercicios anteriores. 

No ano 2015 foron un total de 938 proxectos.

Manos Unidas aproubou en 2015, 
un total de 595 proxectos en 58 países 
por un valor de 38.903.487 euros.

Proxectos de Manos Unidas
no mundo en 2015

Bolivia

Perú

Colombia

Guatemala
O Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Rep. DominicanaHaití

Cuba

Ecuador

México

12
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a

áf
ri
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ia

Manos Unidas/Laura Gutiérrez

Manos Unidas/Javier Mármol

Victordass
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AMÉRICA
120 proxectos

ÁFRICA
269 proxectos

ASIA
206 proxectos

PROXECTOS POR CONTINENTES

Bolivia, 12 proxectos 
Brasil, 9 prox.
Colombia, 6 prox.
Cuba, 2 prox.
Ecuador, 2 prox.
Guatemala, 15 prox.
Haití, 4 prox.
Honduras, 5 prox.
México, 6 prox.
Nicaragua, 9 prox.
O Salvador, 8 prox.
Panamá, 2 prox.
Paraguai, 7 prox.
Perú, 30 prox.
Rep. Dominicana, 3 prox.

Total: 120 proxectos.
11.555.348 euros.

áfrica

Angola, 7 proxectos 
Benin, 15 prox.
Burkina Faso, 14 prox.
Burundi, 2 prox.
Camerún, 13 prox.
Chad, 1 prox.
Costa de Marfil, 1 prox.
Exipto, 5 prox.
Eritrea, 2 prox.
Etiopía, 18 prox.
Ghana, 10 prox.
Kenya, 11 prox.
Lesoto, 1 prox.
Madagascar, 18 prox.
Malawi, 9 prox.
Malí, 6 prox.

Marrocos, 11 prox.
Mauritania, 8 prox.
Mozambique, 17 prox.
Rep. Dem. Congo, 24 prox.
Ruanda, 8 prox.
Senegal, 11 prox.
Serra Leona, 10 prox.
Somalia, 3 prox.
Sudán, 1 prox.
Sur Sudán, 3 prox. 
Tanzania, 13 prox.
Togo, 6 prox.
Uganda, 5 prox.
Zambia, 11 prox.
Cimbabue, 5 prox.

asia

Bangladesh, 3 proxectos
Camboxa, 3 prox.
Filipinas, 2 prox.
India, 182 prox.
Iraq, 1 prox.
Xordania, 2 prox.
Líbano, 3 prox.
Nepal, 3 prox.
Siria, 1 prox.
Tailandia, 3 prox.
Timor Oriental. 2 prox.
Vietnam, 1 prox.

Total: 269 proxectos.
16.193.660 euros.

Total: 206 proxectos.
11.154.479  euros.

Ademáis, continuamos apoiando económicamente 
proxectos de exercicios anteriores. 

No ano 2015 foron un total de 938 proxectos.

Manos Unidas aproubou en 2015, 
un total de 595 proxectos en 58 países 
por un valor de 38.903.487 euros.

Proxectos de Manos Unidas
no mundo en 2015 20%

35% 45%

Brasil

Marrocos

Mauritania
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Serra Leona

Lesoto
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de Marfil
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Burkina

Faso
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Sudán

Sudán
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Angola
Zambia

Tanzania

Kenya

Uganda

Madagascar

Filipinas

Timor 
Oriental
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Tailandia

Vietnam

Bangladesh

Iraq
Siria

Xordania

Líbano

Camboxa

Ruanda

Malawai

Burundi
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India

Bolivia

Paraguai

Perú

Colombia

Rep. Dominicana

Togo
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É un continente de enormes contrastes. Cun crecemento de-

mográfico superior ao doutros continentes, o 70% da poboa-

ción é menor de 20 anos e a media de esperanza de vida si-

túase nos 55 anos. A metade da poboación africana vive con

menos de 1 dólar ao día e 50 millóns de nenos non teñen acce-

so á educación. Segue persistindo unha falla xeral de infraes-

truturas básicas e a falla de auga potable é a causa de innu-

merables enfermidades o que fan do continente unha presa

doada para a propagación de epidemias como recentemente

puidemos constatar co Ébola. 

A malaria segue afectando enormemente á poboación afri-

cana e a sida, aínda que diminuíu, continúa tendo unha

grande incidencia na África Subsahariana onde se concentra

a máis alta porcentaxe de novas infeccións por VIH. A muller,

o grande motor de África, segue sufrindo discriminación la-

boral, educativa e económica ademais de estar sometida á

violencia de xénero.

A deficiente asistencia sanitaria continúa sendo unha reali-

dade no continente debido fundamentalmente á falla de or-

zamento dos gobernos, á falla de medicamentos ou á exis-

tencia de medicamentos falsos ou en mal estado, e un per-

soal sanitario deficiente. No eido educativo, seguen confron-

tando unha grande serie de problemas pola falta de infraes-

truturas e de profesores cualificados. 

Por último, os conflitos armados e as catástrofes naturais

arruinaron infraestruturas escolares e provocaron despraza-

mentos masivos da poboación. África Occidental conver-

teuse no epicentro do tráfico de drogas e do crime e a corrup-

ción asociados a elas. As guerras e os conflitos favorecen o

tráfico de nenos escravos recrutados e adestrados para com-

bater nos puntos quentes do continente ou explotados en

plantacións agrarias e nas minas artesanais. A corrupción

imperante ademais fai que o crecemento económico non se

traduza na mellora das condicións de vida da poboación. E,

malia os avances nalgúns campos, o crecemento do conti-

nente africano non permitiu acadar os obxectivos do milenio

para 2015.

áfrica

O proxecto localízase na zona de Bitanda (República Demo-

crática do Congo) onde o 70% é poboación rural. Desde 2007,

a zona da capital da provincia, Kananga, sofre as consecuen-

cias da crise alimentaria cunha taxa de pobreza no medio rural

do 75,72%. Desde L’Institut Africain pour le Développement

Economique et Social (INADES) Formation Congo, a nosa con-

traparte, solicitaron o noso apoio. Manos Unidas axudou a me-

llorar a capacitación dos campesiños e a promoción do traballo

comunitario, que se concreta en formación e en equipamento

técnico. Así mesmo, deuse resposta a outro dos grandes pro-

blemas que se lles presenta: a comercialización dos produtos,

cuxa produción é abundante, pero por mor da falla de trans-

porte e dunha conservación axeitada, non chegan ao mercado

en boas condicións. O proxecto ten 2686 beneficiarios directos

e, deles, un 30% de mulleres campesiñas. 

O traballo que desenvolve Manos Unidas ten en conta todas estas
circunstancias e as súas consecuencias sobre a poboación e, como
unha das medidas para loitar contra a pobreza e a desigualdade e
facilitar o acceso a unha vida máis digna, apoiamos proxectos agrí-
colas de pequenos agricultores para reforzar a seguridade alimen-
taria, aumentar as súas capacidades e a formación dos campesiños
en técnicas adecuadas de cultivo respectuosas co medio natural.
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américa

Durante 2015 en América Latina e no Caribe produciuse unha

lenta deterioración da situación económica (o PIB contraeuse

o 0,4%), que parece vai tocar fondo ao longo do ano 2016. Esta

deterioración incide con maior crueza nas clases traballadoras

e tradúcese nun incremento da desigualdade, xa de seu

enorme nas sociedades destes países. A realidade social non

é moito mellor; nalgúns países os líderes dos movementos

sociais son perseguidos e nalgúns casos asasinados por inte-

reses económicos. Xorden novas redes e movementos sociais

adaptados á realidade actual, como a REPAM (Rede Eclesiás-

tica Pan Amazónica), nada arredor da Igrexa católica, con vo-

cación de apoio aos dereitos dos pobos indíxenas e para facer

fronte aos desafíos que, de xeito continuado, sofre a cunca

do río Amazonas, a maior reserva biolóxica da natureza.

Este ano foi moi importante para as Conversacións de Paz

que teñen lugar entre o goberno de Colombia e diferentes

guerrillas que, durante moitos anos, sementaron o pánico

entre a poboación colombiana. Esperamos que 2016 vexa a

fin destas conversacións e que as guerrillas depoñan defini-

tivamente as armas.

Tamén este ano rompeuse o illamento de Cuba coa desapa-

rición do bloqueo estadounidense. Confiamos en que isto

axude a comezar cambios sociais en Cuba que faciliten o tra-

ballo de Manos Unidas.

Na microcunca Pillao Matao no Perú, as comunidades campesiñas dedícanse esencialmente ás actividades agropecuarias

das que obteñen os seus principais ingresos económicos coa venda das colleitas que obteñen cada ano. Nesta área, ten-

tamos mellorar os recursos de auga e solo e incrementar a captación de auga de calidade para o rego. O método consistiu

no aproveitamento da auga da choiva, filtrándoa ao terreo mediante a execución de gabias de escorremento na ladeira

do monte. Estas gabias recollen a auga da choiva e a filtran no terreo. Na base da ladeira perforouse unha galería filtrante,

escavando un túnel ao longo de máis de 55 metros, continuando a escavación nunha segunda fase cun ramal doutros

28 metros. O caudal de auga é recollido e canalizado na galería para a súa utilización para o rego. Esta obra de enxeñería

vai permitir garantir a auga de rego nas comunidades de Pillao Matao. O proxecto beneficia a sete comunidades indíxenas

que en conxunto albergan un total de 2500 persoas. Son familias desfavorecidas que se atopan asentadas na subcunca

Huatanay cuxa principal actividade é a produción agrícola e pecuaria. Cómpre salientar a preparación técnica do noso

socio Guaman Poma neste proxecto que esixiu o uso continuado de explosivos para a perforación na roca. Os mesmos

beneficiarios proporcionaron a man de obra en quendas de traballo ao longo de varios meses.

En 2015 apoiamos en América 120 novos proxectos, por valor de máis de 11 millóns de euros. Entre eles sa-

lientan os agropecuarios con máis do 57% do orzamento, seguidos dos proxectos do sector social. Entre

ambos suman máis do 80% do orzamento total. Os proxectos agropecuarios perseguen a soberanía ali-

mentaria e a sustentabilidade no tempo. Os proxectos sociais apoian iniciativas emprendedoras que dan

sustento á unidade familiar. Nos nosos proxectos salientamos o papel da muller como protagonista da

grande parte das unidades familiares.
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Na India máis de 600 millóns de persoas viven baixo o li-

miar da pobreza e cun sistema de castas que aínda conti-

núa vixente malia estar abolido pola Constitución de 1950.

A situación agrávase nas zonas rurais cun sector primario

moi subdesenvolvido que emprega ao 60% da poboación

e con fortes movementos migratorios cara ás grandes ci-

dades onde se concentra a poboación en barrios periféri-

cos, en condicións infrahumanas e con grandes niveis de

violencia, especialmente contra a muller. Os católicos na

India sofren unha persecución que vai en aumento nun

país cada vez máis extremista, alentado polo propio Go-

berno indio e por grupos extremistas indios.

Nepal sufriu en abril de 2015 un dos terremotos máis de-

vastadores coñecidos. O tremor provocou máis de 9000

mortos, 25.000 feridos e preto de 5 millóns de persoas

afectadas. Aínda que Manos Unidas non traballaba neste

país, foi unha das primeiras ONG en prestar a súa axuda

en varios proxectos de emerxencia.

Filipinas aínda sofre as secuelas do tifón Hayan ocorrido

en 2013. O desafío non consiste só en reconstruír senón

que, de xeito simultáneo, cómpre investir na redución do

impacto dos desastres naturais, nun país que conta con

máis de 7000 illas e onde os efectos do cambio climático

son cada vez máis evidentes. 

En Camboxa e Vietnam, o rápido crecemento económico

acadado durante os últimos anos non se corresponde con

melloras sociais. Os nenos seguen sendo os máis vulnera-

bles e enfróntanse a problemas como a desnutrición, a ex-

plotación e a falla de educación; en especial nas zonas ru-

rais onde a situación aínda é máis grave.

En Tailandia, os refuxiados dos países veciños constitúen

un dos grandes desafíos: acceden de xeito ilegal e concén-

transe na fronteira en condicións miserables sendo unha

poboación totalmente vulnerable e na que prolifera o trá-

fico de persoas e a explotación sexual das mulleres.

Oriente Medio. Esta zona do mundo atópase na súa fase

máis convulsa desde a Segunda Guerra Mundial. Siria é un

país totalmente destruído por unha guerra civil a tres fron-

tes que entrou no seu quinto ano. Iraq está a sufrir a peor

etapa de violencia dos últimos anos. A crise humanitaria

xerada é unha das máis graves que se coñecen. Desde o

mes de xullo de 2015 produciuse unha fuxida masiva de

refuxiados cara a Turquía co obxectivo de chegar a Europa

o que provocou unha crise internacional con moi difíciles

vías de solución. Os campos de refuxiados están total-

mente colapsados, as familias amoréanse en tendas de

campaña carentes dos produtos máis básicos e pendentes

dunha axuda internacional que non chega.

A todo isto hai que unir o continuo enfrontamento entre

xudeus e palestinos que supón unha situación de cons-

tante violencia e enfrontamento en Palestina.

asia

Manos Unidas está a colaborar con estes países mediante a aprobación de varios proxectos de

emerxencia destinados a paliar as graves carencias existentes nos campos de refuxiados de

Xordania e Líbano principalmente. En Zarqa e Karak (Xordania), Manos Unidas apoiou dous

proxectos que van proporcionar axuda durante oito meses en forma de alimentos básicos, pro-

dutos sanitarios e de hixiene familiar así como apoio psicolóxico a 4000 destes refuxiados.
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“Canto compromiso, dinamismo e 
xenerosidade hai en Manos Unidas”

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

17

por que o facemos?

Nos meses que levo acompañando como Consiliario Nacional,

moita xente repetiu esta frase ou outras semellantes en moitos lu-

gares de España. É verdade que as dioceses dentro do noso territorio

nacional son moi heteroxéneas. Hainas grandes, medianas, peque-

nas. Con momentos pastorais distintos e en situacións sociais diver-

xentes. E o mesmo ocorre coas nosas delegacións: algunhas son pe-

quenas (iso non quere dicir que non sexan audaces e creativas), outras

grandes (ata o punto que é necesario establecer comarcais). Algunhas

vellas, outras renovadas. Algunhas con poucos colaboradores e outras

con moitos voluntarios de distintas idades. Pero todas teñen algo en

común: o entusiasmo de quen descobre a importancia que ten o servir

aos que máis o necesitan. Canto ben fai Manos Unidas á sociedade!

A memoria que se publica cada ano recolle as moitísimas accións

emprendidas na nosa organización a favor dos máis necesitados.

Accións de axuda a través dos proxectos que se financian nos países

do Sur e de concienciación e sensibilización aquí entre a nosa xente

sen importar a idade, pois esta tarefa incúmbenos a todos. Tantas ini-

ciativas e esforzos axúdannos a agradecer o grande esforzo que tan-

tos fan para loitar contra a pobreza. É constatar que se fixo realidade

o que suxería o lema desta 56 Campaña: “Loitamos contra a pobreza,

apúntaste?”. E parece que moita xente apuntouse, polo volume de

traballo desenvolvido e que se recolle nas páxinas desta memoria.

A ese compromiso de loitar contra a pobreza e a favor dos máis

necesitados chámanos o Papa Francisco insistentemente, desde o

principio do seu pontificado: “Cada cristián e cada comunidade están

chamados a ser instrumentos de Deus para a liberación e promoción

dos pobres, de xeito que poidan integrarse plenamente na sociedade;

isto supón que sexamos dóciles e atentos para escoitar o clamor do

pobre e socorrelo” (Evengelii Gaudium 187). Si, debemos saír ao en-

contro dos nosos irmáns que sofren; cómpre tomarse en serio o tema

da pobreza no mundo e dar un paso á fronte para combatela, por iso

agradecemos que tantos decidiran apuntarse a esta tarefa. Os pobres

son de carne e óso, achegados e feridos. Non é unha proposta de

salón, senón sanguinolenta e interpelante e debemos axudar á nosa

sociedade a caer na conta diso; “Non pode ser que non sexa noticia

que morre de frío un ancián sen fogar e que si o sexa unha caída de

dous puntos na bolsa. Iso é exclusión. Non se pode tolerar máis que

se tire comida cando hai xente que pasa fame. Iso é desigualdade.

(...) Como consecuencia desta situación, grandes masas da poboación

vense excluídas e marxinadas; sen traballo, sen horizontes, sen saída”

(Evangelii Gaudium 53). 

Os pobres deben ocupar un lugar prioritario no corazón e na mi-

sión de Manos Unidas. Por iso, en todas as accións que programa

Manos Unidas, eles “deben ser, non só destinatarios do noso servizo,

senón motivo do noso compromiso, configuradores do noso ser e o

noso facer” (Igrexa, servidora dos pobres 35). A nosa asociación ca-

racterízase por un amor especial aos pobres; un amor que brota desde

a fidelidade a Xesús, non soamente de altruísmo solidario. Ao final

do que se trata é de construír unha sociedade “que se preocupe de

todas as persoas e que amose un interese especial polos máis débiles.

Unha sociedade que se esforce por rematar coas pobrezas, antigas e

novas” (Igrexa, servidora dos pobres 35). 

Manos Unidas é unha organización que toca terra e que axuda a

moitas persoas a facelo. A través do compromiso dos membros vo-

luntarios, traballadores, socios ou benfeitores son moitas as horas de

traballo que se dedican en beneficio dos demais. Grazas por tanta de-

dicación e esforzo. Grazas e moito ánimo. Cómpre seguir loitando con-

tra a pobreza e animando a moita xente a que se apunte para seguir

levando adiante tan necesaria e ardua tarefa.

+ Carlos Escribano Subías
Bispo de Teruel e Albarracín

e Consiliario de Manos Unidas
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os nosas contas

Manos Unidas/Javier Mármol

l A recadación de Manos Unidas no ano 2015 foi de 45.359.573 euros.

l O 87,7% dos nosos ingresos de recadación proveñen de fontes privadas
e o 12,3% do sector público.

l Do total dos gastos, o 90,6% foi destinado aos fins de Manos Unidas
(o 85,6% a Proxectos de desenvolvemento e o 5% a Sensibilización).

l Os socios, dos que procede o 40,9% dos ingresos, 
son a base fundamental de Manos Unidas. 
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ORIXEN DOS INGRESOS

l Socios e doadores (1)

l Parroquias e entidades relixiosas

l Colexios

l Emerxencias

l Herdanzas e legados

l Outros 

TOTAL SECTOR PRIVADO

l Axencia Española de Cooperación 

Internacional al Desenvolvemento (AECID)

l Administración local e autonómica

TOTAL SECTOR PÚBLICO

INGRESOS DE RECADACIÓN: 100%

OUTROS INGRESOS (2)

TOTAL INGRESOS 2015:

18.177.544.-

10.649.600.-

1.152.842.-

328.080.-

6.144.856.-

2.509.591.-

38.962.513.-

2.393.950.-

3.066.736.-

5.460.686.-

44.423.199.-

936.374.-

45.359.573.-

INGRESOS PRIVADOS: 87,7%

INGRESOS PÚBLICOS: 12,3%

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS

l Sensibilización

l Proxectos de desenvolvemento (3)

l Xestión de proxectos

TOTAL FINS DE MANOS UNIDAS

l Promoción e captación de recursos

l Administración e Estrutura

TOTAL GASTOS 2015:

DÉFICIT ANO 2015*

2.367.948.-

38.903.487.-

1.995.698.-

43.267.133.-

1.255.986.-

3.237.976.-

47.761.095.-

-2.401522.-

FINS DE MANOS UNIDAS: 90,6%

PROMOCIÓN E CAPTACIÓN DE RECURSOS: 2,6%

ADMINISTRACIÓN E ESTRUTURA: 6,8%

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

(2) Inclúen resultados extraordinarios, a devolución ou cancelación de axudas outorgadas

nos anos anteriores, diferenzas de cambio positivas e provisión aplicadas.

(3) Esta cifra corresponde aos proxectos aprobados máis as anualidades dos diferentes 

convenios apoiados pola AECID.

* O déficit do ano 2015 se compénsase cos superávit de campañas anteriores.

Criterios de distribución dos gastos
Os gastos divídense entre os destinados ao cumprimiento dos fins de Manos Unidas e os gastos de funcionamento.

l GASTOS DE SENSIBILIZACIóN: inclué os gastos da Área de educación para o desenvolvemento, así como os dedicados 

a este fin pola Área de comunicación.

l GASTOS DE PROXECTOS: inclúe o importe do total dos proxectos aprobados no exercicio, ademais dos gastos  

de xestion, persoal, auditorías e avaliacións de proxectos financiados.

l GASTOS DE FUNCIONAMENTO:

w Promoción e captación de recursos. Inclúe os gastos da Área de comunicación destinados a captar fondos e 

a promover a actividade da organización. 

w Gastos de administración e estrutura. Son os gastos orixinados na gestión r administración da orxanización.

* Colexios, emerxencias, actividades de sensibilización, 
subvencións privadas, ingresos financeiros e outros ingresos privados.

(ingresos de recadación)

87,7%

90,6%

12,3%

9,4%

Adm. Local e  
autonómica

Socios e 
doadores

40,9%
Parroquias e

entidades 
relixiosas

24%

Herdanzas 
e legados

13,8%

6,9%

Outros*
8,9%

5,4%
AECID
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transparencia

Manos Unidas cumpre 

os principios de transparencia 

e boas prácticas establecidos 

pola Fundación Lealtad.

Manos Unidas cumpre co 

compromiso de transparencia e 

bo goberno da Coordinadora 

de ONGD de España.

Manos Unidas está calificada para

optar a financiamento pola Axencia

Española de Cooperación Interna-

cional para o Desenvolvemento.

As nosas contas anuais sometéronse á auditoría 
en Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.

Manos Unidas é unha organización comprometida firmemente coa transparencia dos seus
fondos; de feito, é un dos nosos valores como institución e é fiel reflexo da nosa aposta 
por responder perante a sociedade.

Pódese atopar o informe completo da auditoría en: www.manosunidas.org.
Tamén está dispoñible en formato papel nas delegacións de Manos Unidas.



agradecementos  

Empresas
w AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.

w ADVANTIA COMUNICACIóN GRÁFICA, S.A.

w ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.

w ALONSO INCEPTIO S.L.

w ANÁLISIS y MÉTODOS DE DIVERSIFICACIóN, S.L.

w ARAVEN, S.L.

w ASESORAMIENTO MEDICO SIGLO XXI

w AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.

w BANCO SABADELL, S.A.

w BANCO SANTANDER, S.A.

w BERGATURI, S.L.

w BOANORTE, S.L.

w BON PREU, S.A.

w BUSINESS MORALES, S.L.

w CAR, S.L

w CARRERAS GRUPO LOGíSTICO, S.A.

w CHESTE AGRARIA COOPERATIVA 

w CIFRA IMPORT. S.L.

w CLíNICA DENTAL GARDENT, S.L. (MADRID)

w CLíNICAS DOCTOR JUAN CABRERA, S.L.

w COMPAS NORTE, S.A.

w COOP. AGROPECUARIA INDUSTRIAL (SEVILLA)

w COVALCO, S.L.

w CRE INGENIEROS, S.L.

w DABA, S.A.

w DERIVADOS DEL COLÁGENO, S.A.

w DESGUACES y GRUAS PARIS, S.L.

w EDIFICIOS AFELSA, S.L.

w EL CORTE INGLÉS, S.A.

w EMPRESA DE TRANSFORMACIóN AGRARIA, S.A

w EMPRESA PLANA 

w FERRERO IBÉRICA, S.A.

w FIDELO VILLARREAL, S.L.

w FOCUS INSIDE, S.L.

w GARLOR SERVICIOS, S.L.

w GESINTOR, S.L.

w GESTINMÉDICA, S.L.

w IBM ESPAñA, S.A. 

w INDUSTRIA DE DISEñO TEXTIL, S.A. (INDITEX)

w INMOBILIARIA BEGASA, S.A.

w INPELSA-INDUSTRIAS PELETERAS, S.A.

w INVERVITAL 2004, S. L.

w KH LLOREDA, S.A.

w LA CERES INDUSTRIAL, S.L.

w LA FÁBRICA DE LA TELE, S.L.

w LIBECROM, S.A.

w LLOVET DE FORTUNy, S.A.

w MANUFACTURAS RUIZ, SA

w MARU FINANCE SICAV, S.A.

w MUNDOMAR CRUCEROS, S.L.

w NETOBRIL, S.A.

w OLSOL, S.L.

w OPTIM, S.A.

w PATRIA HISPANA S.A. 

SEGUROS y REASEGUROS

w PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

w PRO ANDROID, S.L

w PROyECTOS TAJINASTE, S.L.

w RADIO POPULAR, S.A. 

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, patroci-

nando iniciativas ou prestando servizos moi diversos. É especialmente relevante a achega das escolas e as parroquias.

A todos eles, moitas grazas.

A limitación do espazo dispoñible non nos permite citalos a todos. Non incluímos a relación de entidades que financian

conxuntamente proxectos de desenvolvemento por figurar no noso “Libro de proxectos“, editado xunto a esta memoria.

s

QUERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, os teus datos forman parte
dun ficheiro titularidade de Manos Unidas, declarado no Rexistro Xeral de Protección de Datos, creado coa fi-
nalidade de xestionar as doazóns recibidas pola organización. Así mesmo, os teus datos serán utilizados por
Manos Unidas para manterte informado sobre outras actividades da nosa organización. Podes exercitar os de-
reitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación mediante comunicación escrita a Manos Unidas – Dpto.
de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid, ou, por correo electrónico a
protecciondedatos@manosunidas.org.

Enche este cupón, chama ao 900 811 888, o en manosunidas.org

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS OU TRANSFERENCIAS

Para calquera consulta podes dirixirte a: socios@manosunidas.org ou ao 91 308 20 20
o Non dexeso recibir información de Manos Unidas

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

ME2015

Sinatura do titular:

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.

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

Nome NIF

Código Postal

Data de nacemento

Apelidos

Domicilio

Poboación

Provincia

MóbilCorreo electrónico

IMPORTE
q 6 €

o 20 €

o ............................. €

PERIODICIDADE
o Mensual

o Unha soa vez 

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

AUMENTAR CUOTA
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 la entidade bancaria)

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular conta

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

TARXETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:

........... / ...........

E S



w REITER SySTEMS, S.A.

w SALLEN AVIACIóN, S.A.

w SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. 

w TELEVIDEO NOVELDA, S.A.U. 

w TRANSLATOR LEGAL AND FINANCIAL, S.L. 

w VILAMAT, S.L.

w VODAFONE ESPAñA, S.A.

Asociacións e Fundacións
w A.P.A. COLEGIO SAGRADO CORAZóN DE  

JESúS (ZARAGOZA)

w ALTER VIA OVIEDO

w AMAS DE CASA MELGAR

w AMIGOS DE SAN VIATOR 

w ASOCIACIóN CENTRO CULTURA POPULAR 

DE LA MUJER (CóRDOBA)

w ASOCIACIóN CULTURAL DEPORTIVA 

VALPARAíSO 2 (VALLADOLID)

w ASOCIACIóN CULTURAL GARENOK

w ASOCIACIóN DE LA PRENSA DE MADRID

w ASOCIACIóN INSTITUCIóN DE SAN ANTONIO 

(VILLANUEVA DEL ARISCAL-SEVILLA)

w CARITAS DE NERJA

w CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. DEL PILAR

w FUNDACIóN ABARGUES-BENISSA

w FUNDACIóN ABEL MATUTES

w FUNDACIóN ACS

w FUNDACIóN BARRIE DE LA MAZA

w FUNDACIóN BEISTEGUI HERMANOS

w FUNDACIóN CARMEN GANDARIAS

w FUNDACIóN COPRODELI

w FUNDACIóN ELOSúA ROJO

w FUNDACIóN ENRIqUE ESTEVE BALET

w FUNDACIóN HOSPITAL DE POBRES-REqUENA

w FUNDACIóN ITAKA DE ZARAGOZA

w FUNDACIóN JOSÉ MARíA IMAZ

w FUNDACIóN LAGUNTZA

w FUNDACIóN MEDINA y CORELLA (CABILDO)

w FUNDACIóN MUTUA MADRILEñA

w FUNDACIóN NARANJO GALVAN

w FUNDACIóN ORDESA

w FUNDACIóN PARA LA PROMOCIóN 

DE ACCIONES SOLIDARIAS

w FUNDACIóN PEDRO NAVALPOTRO

w FUNDACIóN PRIVADA GIRBAU 

w FUNDACIóN PRIVADA MIARNAU

w FUNDACIóN REAL MADRID

w FUNDACIóN REPSOL 

w FUNDACIóN UNIVERSITARIA S. ANTONIO

w FUNDACIóN VIC VEDRUNA 

w FUNDACIóN VIRGEN DE LOS DOLORES

w GRUPO HORIZONTE

w HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD 

(OLIVENZA)

w ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS 

DE VALENCIA

w MUJERES DE PRADEJON

w PROCLADE BÉTICA EN PLASENCIA

Convenios
w ALAMEDA INDUSTRIAL, S.L. 

w AXIS AUTOMATIóN, S.L. 

w BANCAJA

w BANSABADELL VIDA, S.A.

w BOURGEOIS FINCAS, S.L.

w CAIXABANK, S.A.

w CLUB TENIS BARCINO

w DKV SEGUROS y REASEGUROS, S.A.

w DONATOR WORD, S.L.

w FUNDACIóN CAJA NAVARRA

w FUNDACIóN FUENTES DUTOR

w FUNDACIóN JESúS SERRA 

(GRUPO CATALANA OCCIDENTE)

w GMV EUROLIFT, S.A.

w LAUNIUM CORP, S.L.U.

w qUINN CREATIONS, S.L.

w RADIO POPULAR, S.A.

w REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUñA (RACC)

w SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS y 

TELÉGRAFOS, S.A.

Patrocinios
w BANCO POPULAR (PREMIO CARTELES y 

FOLLETOS)

w BANCO SANTANDER (PREMIO PRENSA)

w LA CAIXA (CONCURSO LITERARIO y 

PREMIO CARTELES)

w MAPFRE (PREMIO ESPECIAL)

s

Medios de Comunicación
Manos Unidas agradece especialmente 
a todos os medios de comunicación, 
nacionais, autonómicos e locais (xornais,
revistas, emisoras de radio e televisión) a
difusión das nosas mensaxes e a 
publicación gratuíta dos nosos anuncios.

A todos, moitísimas grazas
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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 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
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
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. 
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
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
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 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

DELEGACIÓNS DE MANOS UNIDAS 
(enderezos)



SERVIZOS CENTRAIS
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid

Telf.: 91 308 20 20 - Fax: 91 308 42 08
www.manosunidas.org - info@manosunidas.org

Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias 

da Concordia 2010

Grazas a todos os 
que o fixeron posible


