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Benvolguts amics, 
 
Recollim en aquesta Memòria algunes de les acti-
vitats que Mans Unides va dur a terme el 2019, any 
en què l’Organització commemorava el 60 aniver-
sari de la seva fundació. Totes aquestes iniciatives 
van ser possibles gràcies al suport de milers de per-
sones que, com tu, vau confiar en el nostre quefer 
diari i us vau sumar a la batalla contra la fam i la pobresa que van iniciar, amb 
entusiasme i decisió, aquelles valentes dones d’Acció Catòlica a qui tant devem.  
 
Fa sis dècades que les dones i els homes que formem Mans Unides, orgullosos 
dels nostres orígens, continuem treballant amb el mateix esperit i entrega de 
les nostres fundadores, entestats a aconseguir igualtat, drets i dignitat per a 
tothom, homes i dones.  
 
Amb la campanya del 2019, Mans Unides va iniciar un nou trienni (2019-2021) 
amb el qual volem incidir en la defensa dels drets humans; uns drets pels quals 
fa seixanta anys que treballem, convençuts que «tots els éssers humans neixen 
lliures i iguals en dignitat i drets», tot i que alguns es prenguin aquesta declaració 
a la lleugera. I sent com som una organització fundada per dones, en el nostre 
60 aniversari vam dedicar la nostra Campanya anual a treballar per totes aquelles 
dones que, en ple segle XXI, continuen sent marginades i no són independents 
ni se senten segures, i les veus de les quals no se senten, per molt que cridin…  
 
Com podràs veure en aquestes pàgines, el 2019 també vam voler homenatjar 
els milers de persones que ens han acompanyat al llarg d’aquests anys, sense 
el compromís de les quals no hauria estat possible la nostra tasca. I hem redoblat 
els nostres esforços per evitar que, en un món d’abundància, «les fronteres de 
la fam es continuïn escrivint amb traços de mort», com deia el nostre manifest 
fundacional.  
 
El 2019, la unió dels 72.824 socis i col·laboradors de Mans Unides va fer possible 
que la nostra lluita contra la pobresa arribés a més d’un milió i mig de persones 
a través de 540 projectes de desenvolupament en 57 països.  
 
Amb el meu agraïment, que és el de Mans Unides, emplaço tothom a continuar 
amb l’ambiciós llegat de les nostres fundadores i a continuar confiant que algun 
dia escriurem la paraula FI a la història de la lluita contra la fam.  
 
A tothom, GRÀCIES. 
 

Clara Pardo 
Presidenta de Mans Unides

Carta de la Presidenta
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Serveis Centrals 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

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

info@manosunidas.org 



Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya  
per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament dels països  
més desfavorits i en via de desenvolupament. És, alhora,  
una Organització No Governamental per al Desenvolupament 
(ONGD), de voluntaris, sense ànim de lucre, catòlica i seglar. 
 
La nostra missió és lluitar contra la pobresa, la fam, la deficient 
nutrició, la malaltia i les carències en l’àmbit educatiu; i treballar 
per erradicar les causes estructurals que les produeixen:  
la injustícia, el desigual repartiment dels béns, la falta  
d’oportunitats entre les persones i els pobles per a la defensa 
dels seus drets, els prejudicis, la insolidaritat, la indiferència i 
la crisi de valors humans i cristians.
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El 1955, la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques  
va declarar «la guerra a la fam». Van recollir aquesta crida  
les Dones d’Acció Catòlica Espanyola que, el 1959, van llançar  
a Espanya la primera «Campanya contra la Fam al Món»,  
a partir de la qual s’ha anat desenvolupant l’actual Mans Unides.



EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
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5.788 voluntaris

72.824 socis i col·laboradors

147 treballadors contractats

Mans Unides desenvolupa la seva tasca en coor-
dinació amb altres organitzacions nacionals i 
internacionals i, any rere any, referma la seva 
participació en xarxes amb l’objectiu d’incidir en 
les causes que provoquen la fam i la pobresa al 
món.  
 
El 2019, Mans Unides va ser part de: 

l Associació Espanyola de Fundraising.   
l CIDSE. Aliança internacional d’organitzacions  
    catòliques de desenvolupament.   
l CONCORD. Confederació europea d’ONG  
    per al desenvolupament i l’ajuda humanitària.  
l CONGDE. Coordinadora d’ONG per  
     al desenvolupament d’Espanya.  
l Consell Nacional de Missions.   
l Dicasteri per al Servei al Desenvolupament  
    Humà Integral.   
l Enllaça’t per la Justícia.   
l Fons de Nova Evangelització.  
l Fòrum de Laics.   
l Fundació Sur.   
l Observatori de Responsabilitat Social Corporativa.    
l Pacte Mundial.  
l Plataforma del Voluntariat a Espanya.  
l UMOFC. Unió Mundial d’Organitzacions  
    Femenines Catòliques. 
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L’àmplia participació de persones voluntàries en tots els 
nivells i àmbits de treball de la institució continua sent, 
a hores d’ara, una dels seus principals senyals d’identitat. 
Al tancament del 2019, Mans Unides comptava amb un 
equip humà format per 5.788 persones voluntàries –xifra 
que augmenta en els darrers anys– i 147 persones con-
tractades. Del total de persones que formen aquest 
equip, el 81% són dones.  
 
La base social de Mans Unides està formada per 72.824 
socis i col·laboradors. Les seves aportacions continuen 
sent la màxima font d’ingressos amb què compta l’ONG 
per exercir la seva tasca de cooperació al desenvolu-
pament i sensibilització.  
 
Amb una estructura diocesana –i uns Serveis Centrals 
ubicats a Madrid–, Mans Unides està present en tot el 
territori espanyol a través de 72 delegacions i més de 
500 comarcals, la qual cosa permet que moltes perso-
nes puguin implicar-se localment en les activitats de 
l’organització.  
 
Així mateix, el nombre de socis locals a Àfrica, Àsia i 
Amèrica és de prop de 500 organitzacions –ONG, congre-
gacions religioses, associacions, cooperatives, etc.–, amb 
les quals es duen a terme els projectes de desenvolu-
pament a les poblacions més empobrides del planeta.  
 
A totes les persones i entitats que fan possible la tasca 
de Mans Unides... moltes gràcies!
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ÒRGANS DE GOVERN

72 presidentes-delegades diocesanes 1 Representant dels Serveis Centrals

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de Mans Unides.  
Es reuneix dos cops l’any.

La Comissió Permanent és l’òrgan de govern que, subordinat a l’Assemblea General i  
seguint les seves directrius, dirigeix el funcionament de Mans Unides. Es reuneix un cop al mes. 

Presidenta 
Clara Pardo

Secretaria Direcció 
Secretaria Tècnica

Consiliari 
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliari 
Óscar García

* Des de l’octubre de 2019, Catalina Seguí substitui a Joan Martí 
   com representants de l’Assemblea. 

Vicepresidenta 
Guadalupe Sierra

Secretari 
José Valero

Tresorer 
Genaro Seoane

Sec. gral. Acció Catòlica 
Vacant

5 presidentes-delegades  
representants de l’Assemblea  

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Joan Martí*,  

Rosario Martínez, Ana Torralba

3 Representants dels  
Serveis Centrals  

Macarena Aguirre, 
Isabel Vogel,  

Salvador Saura

COMISSIÓ PERMANENT

ASSEMBLEA GENERAL

Comissió PermanentPresidenta

DELEGACIONS DIOCESANES

ÒRGAN DE GESTIÓ

EQUIP DIRECTIU DIOCESÀ

Els Serveis Centrals són els serveis tècnics i administratius encarregats de 
portar a la pràctica els acords adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

SERVEIS CENTRALS

Presidenta 
Clara Pardo

Secretari general 
Ricardo Loy
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Vicepresidenta vicedelegada SecretàriaConsiliari TresoreraPresidenta delegada

Àrea d’Administració de 
Recursos i Persones 
Mª Carmen Peláez 

Àrea de Comunicació  
i Presència Pública 

Cecilia Pilar

Àrea de  
Delegacions 

Carmen Sebastián

Àrea de  
Projectes 

Isabel Vogel

Àrea d’Educació per  
al Desenvolupament 

Guadalupe Sierra

Àrea de  
Gestió Financera  
Genaro Seoane



Un treball constant,  
generós i ben fetPe
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Aquestes pàgines recullen el treball constant de molta gent 
que col·labora a Mans Unides al llarg dels 365 dies de l’any. 
Treball dut a terme a les nostres delegacions diocesanes i 
als Serveis Centrals, i que es fa amb una vocació de servei 
lloable, posant al centre tantes persones que viuen situa-
cions de precarietat, pobresa i injustícia, intentant-los servir 
amb els projectes de desenvolupament que cada any es 
materialitzen des de l’Associació.  
 
El 2019 Mans Unides va mirar amb gratitud al passat, per-
què va complir 60 anys de compromís amb els més pobres. 
Seixanta anys d’esforç i de feina ben feta, reconeguda per 
tots aquells que, any rere any, ens doneu el vostre suport. 
La primera «Campanya contra la Fam» va sorgir d’un ma-
nifest llançat el 1955 per la Unió Mundial d’Organitzacions 
Femenines Catòliques que volia plantar cara a la fam al món 
i derrotar-la. Buscava remoure consciències i canviar les co-
ses que generaven la fam en tants països. A Espanya va ser 
acollit i es va concretar el 1959: havia nascut Mans Unides.  
 
Aquelles dones d’Acció Catòlica es van atrevir a somiar. 
Van començar amb dues accions senzilles: una col·lecta 
nacional per aconseguir diners i pal·liar la fam al món a 
través d’alguns projectes, i la realització d’una jornada de 
dejuni voluntari que ajudés a prendre consciència d’aquest 
gran problema: ajudar allà i conscienciar aquí. Han passat 
seixanta anys i aquell esquema de treball manté avui tot 
el seu vigor i és el camí que actualment Mans Unides con-
tinua proposant.  
 
En aquesta tasca sempre han tingut un paper fonamental 
els voluntaris de Mans Unides que, de manera anònima i 
generosa, s’han dedicat a atendre els seus germans. A ells 
es dirigeix el papa Francesc: «Als nombrosos voluntaris, 
que molts cops tenen el mèrit de ser els primers a haver 

intuït la importància d’aquesta preocupació pels pobres, 
els demano que creixin en la seva dedicació. Benvolguts 
germans i germanes, us exhorto a descobrir en cada pobre 
que trobeu el que ell realment necessita; a no aturar-vos 
davant la primera necessitat material, sinó a anar més 
enllà per descobrir la bondat amagada en els seus cors, 
parant atenció en la seva cultura i en les seves maneres 
d’expressar-se i així poder establir un verdader diàleg fra-
tern. Deixem de costat les divisions que provenen de visions 
ideològiques o polítiques, fixem la mirada en l’essencial, 
que no requereix gaires paraules sinó una mirada d’amor 
i una mà estesa» (Francesc, Missatge per a la Tercera Jor-
nada Mundial dels pobres, 8).  
 
En la Campanya de l’any passat, Mans Unides va posar el 
focus en les dones dels països més desfavorits. En el cartell hi 
havia una dona índia, que ben bé podria representar una 
dona en molts llocs del món i que il·lustra un gran lema: LA 
DONA DEL SEGLE XXI. Ni independent, ni segura, ni amb veu. 
Són tres negacions que provoquen. Les coses van canviant, 
però aquest segle, que pretén ser el definitiu per a tantes 
xacres socials, també les està posant en relleu amb més 
claredat que mai. És un lema per pensar, per canviar; és un 
lema per respectar el pla de Déu sobre els humans, a qui 
va crear home i dona, iguals en drets i dignitat (cf. Gn 5,2).  
 
Moltes gràcies pel vostre compromís a tots els membres 
de l’Associació, als socis, als voluntaris, col·laboradors, be-
nefactors i treballadors per la vostra preocupació pels més 
vulnerables, expressada en un treball constant, generós i 
ben fet. 

 
+ Carlos Escribano Subías 

Bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo 
i consiliari de Mans Unides 
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Mans Unides, inspirant-se en el valor ètic de la solidaritat,  
en l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església, promou  
dues línies de treball:  
 
     l Donar a conèixer i denunciar l’existència  
          de la fam i de la pobresa, les seves causes i  
          les seves possibles solucions. 
 
     l Reunir mitjans econòmics per finançar  
          els programs, plans i projectes de desenvolupament   
          integral dirigits a atendre aquestes necessitats.

8



La sensibilització de la societat espanyola és una de les nostres dues línies de treball.  
Per aportar solucions a les causes de la fam, donem a conèixer les realitats injustes  
que afronten les comunitats del Sud a les quals donem suport i promovem la reflexió  
sobre els estils de vida que, des del Nord, dificulten la construcció d’un futur millor  
per a totes les persones.
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LA DONA DEL

SEGLE XXI
NI INDEPENDENT, NI SEGURA, NI AMB VEU.

UNA DE CADA TRES DONES D’AVUI 
NO ÉS COM TE L’IMAGINES.

Col·labora-hi
900 811 888
mansunides.org

CREIEM EN LA IGUALTAT I EN LA DIGNITAT DE LES PERSONES

Treballar pels drets humans ha format part de la missió 
de Mans Unides des dels seus inicis. Hem après que 
el dret a l’alimentació, que impulsa la nostra lluita 
contra la fam, no és un dret aïllat, sinó que està vinculat 
a la resta de drets humans. Per defensar la dignitat 
de les persones, lluitem per la realització efectiva dels 
seus drets. Aquesta és la raó per la qual la nostra 
feina per transformar situacions injustes és plante-
jada des d’un enfocament de drets.  
 
L’any passat vam celebrar el nostre 60 aniversari amb 
la campanya Creiem en la igualtat i en la dignitat de 
les persones i, sent el primer any d’un trienni dedicat 
als drets humans, vam abordar alguns sectors d’in-
tervenció que poden contribuir a fer efectiu el desen-
volupament sostenible sense deixar ningú enrere: 

educació, salut, aigua i sanejament, alimentació, re-
cursos per a una vida digna i igualtat i empodera-
ment de les dones.  
 
Reconeixem que algun dels indicadors de vida digna, 
com ara l’educació o la salut, han millorat en els darrers 
anys. Tanmateix, el desenvolupament integral sos-
tenible és encara un impossible per a milions de per-
sones. Tenim l’obligació de continuar transmetent 
missatges que ens convidin, des del nostre àmbit, a 
col·laborar en la creació d’una mentalitat i d’uns     
hàbits de vida més coincidents amb el repartiment 
equitatiu dels béns. El nostre model de desenvolu-
pament ha de descansar sobre la dignitat de la per-
sona i possibilitar el «dret al desenvolupament» de tot 
ésser humà.
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parròquies, organitzacions i empreses, les 
72 delegacions de Mans Unides sensibilitzen 
a escala local sobre les causes de la fam i 
obtenen els recursos necessaris per sostenir 
el nostre treball de cooperació al desenvo-
lupament als països del Sud.  
 
Entre les activitats de sensibilització que 
les delegacions duen a terme durant tot 
l’any, destaquen les realitzades durant el 
llançament de la Campanya anual de 
Mans Unides el mes de febrer. Amb la im-
plicació de milers de persones voluntàries 
i la presència i participació de missioners i 
representants dels socis locals amb què 
treballem al Sud, apropem la realitat de les 
poblacions més pobres a mitjans de comu-
nicació, institucions públiques, parròquies, 
col·legis, universitats i espais socials i cultu-
rals de tot Espanya n 

L’Operació Enllaç és una activitat orientada a vincular 
particulars o grups de persones (col·legis, universitats, 
parròquies, empreses, col·lectius professionals) amb un 
o alguns dels projectes als quals Mans Unides dona 
suport al Sud. Durant el 2019, es van dur a terme 405 
Operacions Enllaç que van permetre sensibilitzar la  
població espanyola sobre les condicions de vida de les 
comunitats a les quals donem suport i van facilitar la 
recaptació de fons destinats a finançar el projecte    
«enllaçat» i altres impulsats per Mans Unides n

Des d’Operació Enllaç

Des de las  
empreses
Comptem amb la col·laboració d’empreses solidàries que, 
a través de les seves polítiques de responsabilitat social cor-
porativa, es comprometen amb els objectius de la nostra or-
ganització donant suport a iniciatives de desenvolupament 
amb què se senten identificades. El 2019 vam mantenir con-
tacte amb prop de 1.000 empreses, tant locals com nacio-
nals, contribuint, així mateix, a la sensibilització de l’entorn 
empresarial i laboral on encara hi ha un important marge 
d’actuació n

Mans Unides va continuar el 2019 la seva tasca a les 
parròquies espanyoles, com espais essencials per 
impulsar el compromís de les comunitats cristianes 
amb els més empobrits. Les nostres delegacions 
van dur a terme a les parròquies activitats ben di-
verses com ara exposicions, xerrades de formació, 
sopars solidaris, marxes, etc., amb la doble finalitat 
de prendre consciència de la realitat en què viuen 
moltes persones al Sud –i, de manera especial, 
les dones– i de portar una vida coherent amb els 
ensenyaments de Jesús.  
 
Així mateix, vam promoure trobades de reflexió i 
vam publicar el document «Manos Unidas en las 
parroquias. Guía de apoyo para las Delegacio -
nes», una eina important perquè les delegacions 
donin un nou impuls a la seva feina en espais 
parroquials n

Des de les delegacions

405 Operacions Enllaç el 2019

Des de las parròquies
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En la X Edició del Festival de Clipmetratges 
de Mans Unides, amb el lema «Vols apren-
dre a conduir pel camí de la igualtat?», els 
vídeos presentats a concurs ens van incitar 
a reflexionar sobre el llarg camí que queda 
per recórrer a la nostra societat per aconse-
guir la plena igualtat entre homes i dones. 
En aquesta edició vam rebre un total de 1.151 
vídeos: 1.017 en la Categoria Escoles (829 a 
educació secundària i 188 a primària) i 134 
en la Categoria General.  
 

Si els joves espanyols ja prenen avui més begudes «zero calories» 
que amb sucre, en països com Etiòpia o Haití la majoria de la pobla-
ció no té accés a ingerir la quantitat calòrica necessària. Per cons-
cienciar d’una manera diferent sobre aquesta situació, el 2019 vam 
llançar GIVE, «un refresc que no treu la set però sí la gana». Tot i que 
la beguda no es va posar a la venda, era possible donar el seu preu 
–equivalent al d’un refresc d’aquestes característiques– per donar 
suport als projectes de Mans Unides.   

manosunidasrefrescogive.org 
 

Pensant en els més petits, vam llançar el joc de taula solidari Pro-
yectis; un joc ideal per compartir moments d’oci en família mentre do-
nem a conèixer el nostre treball de desenvolupament i sensibilitzem 
sobre els problemes i les injustícies a què s’enfronten les comunitats 
a les quals acompanyem n

Durant el 2019 va haver-hi diverses accions per commemorar el 
nostre 60 aniversari i continuar contribuint a la sensibilització i 
captació de recursos per finançar projectes de desenvolupa-
ment. Entre altres activitats, van destacar les curses solidàries 
organitzades simultàniament en més de 30 localitats d’Espanya 
sota el lema «Mans Unides es posa en marxa» i les grans trobades 
i peregrinacions fetes a Santiago de Compostel·la, Montserrat i 
El Rocío.   
Amb els Premis Mans Unides 60 aniversari vam voler reconèixer 
el suport i el treball d’institucions, empreses i persones sense les 
quals la nostra feina seria impossible: l’activista congolesa 
Caddy Adzuba, La2 de RTVE, Europa Press Social, els periodistes 
Rosa María Calaf i Nicolás Castellano, La Noche de CADENA 100, 
el Banco Santander España, la missionera Bernarda García i, 
com a voluntària i sòcia més antigues, Caridad Roa i Carmina 
de Miguel. A tots ells es va sumar el Premi Extraordinari Mans 
Unides 60 Aniversari, que va rebre S.M. la Reina Sofia durant la 
celebració del Concert 60 Aniversari «Música de Cine por un 
Nuevo Mundo».   
Així mateix, l’any passat vam reforçar el nostre treball de comu-
nicació i educació per al desenvolupament per estar més pre-
sents en la societat espanyola, traslladant els missatges de la 
nostra Campanya i difonent l’experiència acumulada després de 
sis dècades d’existència. Amb aquest objectiu vam dur a terme, 
un any més, la campanya de les «24 hores de Mans Unides» i 
vam intentar aconseguir més impacte amb els nostres materials 
impresos i audiovisuals, els nostres recursos educatius i xarxes 
socials, i la nostra Revista, de la qual vam editar un número es-
pecial amb més continguts i més tirada n
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La Noche de CADENA 100:  
un cant pel Senegal

Per als joves i els més petits

Els nens de Sangué, al Senegal, van ser 
els protagonistes de La Noche de CADENA 
100 del 2019. La cadena del Grup COPE va 
destinar, com ve fent des de fa més d’una 
dècada, part dels beneficis d’aquest es-
deveniment musical a un projecte de Mans 
Unides. Gràcies al suport de totes les per-
sones que van col·laborar amb el concert i 
a la participació desinteressada dels artis-
tes, Mans Unides i la germana Hortensia 
van fer possible el dret a estudiar de cen-
tenars de nens i nenes n

60 anys de sensibilització 
i lluita contra la fam
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Estem compromesos amb l’educació per al desen-
volupament per aconseguir un canvi d’estructures, 
valors, actituds i comportaments que afavoreixin la 
construcció d’un món més just i una societat més so-
lidària. En aquest marc, destaquem les iniciatives que 
durant el 2019 vam engegar de manera conjunta 
amb les universitats de Santiago de Compostel·la, 
Múrcia i la Carlos III de Madrid, amb l’objectiu de re-
flexionar i difondre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible n

Amb motiu de la celebració a Madrid de la COP25 sobre 
canvi climàtic, joves de diferents delegacions de Mans 
Unides van participar en diversos espais de reflexió i 
mobilització. Especial rellevància va tenir la trobada el 
7 de desembre entre els joves de Mans Unides, l’equip de 
les organitzacions de CIDSE que van assistir a la COP 25 
i alguns joves llatinoamericans i africans. Entre tots es va 
compartir la situació de les negociacions i la tasca que 
els joves duen a terme en els seus països respectius n

L’any passat vam continuar treballant en coordinació 
amb CIDSE, l’aliança internacional d’organitzacions 
catòliques de desenvolupament, i Enllaça’t per la 
Justícia, la xarxa equivalent a escala nacional. Durant 
el 2019 va destacar la nostra participació conjunta 
en les activitats que van tenir lloc durant la celebració 
a Roma del Sínode Especial per a l’Amazònia.  
 
Així mateix, la tasca amb Enllaça’t per la Justícia es 
va plasmar en diverses activitats al llarg de l’any i en 
l’elaboració i publicació de materials de sensibilitza-
ció que abordaven la relació entre els hàbits de la 
nostra vida quotidiana i els problemes socials i am-
bientals, inspirats en la crida a la reflexió i l’acció 
que va representar l’encíclica Laudato si’ n 

 

enlazateporlajusticia.org    l    cidse.org

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Canal: Manos Unidas@manosunidas
Les nostres 

xarxes socials:

Educació per al desenvolupament  
a les universitats

COP25 sobre canvi climàtic

Del 27 al 30 de maig vam dur a terme a Nairobi la ter-
cera trobada de socis locals sobre el dret a l’alimen-
tació. En aquesta ocasió ens vam reunir amb 15 socis 
locals procedents de països africans anglòfons. Com 
en les trobades prèvies fetes amb els nostres socis a 
Amèrica Llatina i en països africans francòfons, vam 
analitzar les principals barreres que obstaculitzen el 
dret a l’alimentació de tota la població i vam compartir 
estratègies d’acció per millorar el nostre treball conjunt 
en la lluita contra la fam n

Trobades sobre el dret  
a l’alimentació

En xarxa amb CIDSE i  
Enllaça’t per la Justícia
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La pobresa al món continua tenint rostre de dona: el 70 % 
de les persones pobres són dones. Des de la nostra expe-
riència de treball al llarg de 60 anys als països del Sud, 
estem convençuts que fomentar societats més igualitàries 
no sols és el moralment correcte, sinó també la millor 
aposta per construir un món millor.  
 
Per això, d’1.556.957 persones amb suport directe a tra-
vés dels 540 projectes posats en marxa l’any passat amb 
la col·laboració dels nostres socis locals a Àfrica, Amèrica 
i Àsia, gairebé el 60% van ser dones.  
 
Específicament en el sector de «Drets de les dones i equi-
tat», vam donar suport a 69 projectes per un import de 
3.776.385 € que van permetre a les dones empoderar-se, 
formar-se i enfortir els seus mitjans de vida i la seva par-
ticipació social i política.  
 
El 2019 vam iniciar un pla de treball triennal basat en els 
drets humans, en el qual emmarquem tots els nostres pro-
jectes per promoure el desenvolupament i l’equitat des 
d’un enfocament de drets. Aquest enfocament és una 
manera d’entendre la cooperació al desenvolupament que 
promou no sols l’accés a béns i serveis, sinó també la qua-
litat, sostenibilitat i participació activa de tots els actors 

implicats, entre els quals figuren les autoritats locals res-
ponsables en cada lloc. Entre aquests projectes, hi ha 
també 65 iniciatives aprovades el 2019 que promouen la 
pau, els drets humans i l’enfortiment de la societat civil i 
de les organitzacions que la componen.  
 
Així mateix, vam donar suport i vam acompanyar un total 
de 485 organitzacions locals, sòcies de Mans Unides i 
promotores dels projectes aprovats durant l’any, el rol de 
les quals és crucial per al desenvolupament i la formació 
d’una consciència social crítica.  
 
El dret a l’alimentació és un altre dels principals eixos del 
nostre treball, com es constata en els 103 nous projectes 
finançats l’any passat en el sector «Alimentació i mitjans 
de vida», per un import de 9.282.822 €, és a dir, un 26 % 
del pressupost total executat. Aquestes iniciatives es van 
encaminar a garantir l’autonomia i autosuficiència de 
totes les persones quant a producció alimentària sosteni-
ble i ingressos necessaris per a una vida digna.  
 
Tenim per davant una gran tasca que continuarem duent 
a terme gràcies als milers de col·laboradors de Mans 
Unides i a la implicació d’un gran equip humà compro-
mès amb la defensa dels drets de totes les persones.
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A Mans Unides concebem el desenvolupament des d’una perspectiva integral,  
centrat en la persona, i que requereix el respecte i la protecció dels drets humans.  
En tots els nostres projectes intentem crear igualtat d’oportunitats, promoure  
condicions de vida dignes i fomentar la participació social, especialment dels  
col·lectius més vulnerables i empobrits.
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540 projectes

1.556.957  
persones amb  
suport directe

57 països

36.132.624,06 €  
d’inversió



Projectes de Mans U

El 2019, Mans Unides va aprovar 
un total de 540 projectes  
en 57 països per valor  
de 36.132.624,06 euros.

A més, continuem donant suport econòmicament  
a projectes d’exercicis anteriors.  
En total, el 2019 vam treballar en 903 projectes.
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Salut
Import: 4.433.228,96 € 

691.113 beneficiaris

73 projectes
Aigu
Impo

131.

36 pr
Educació

Import: 10.365.325,70 € 
103.854 beneficiaris

172 projectesAlimentació i  
mitjans de vida

Import: 9.282.822,23 € 
137.706 beneficiaris

103 projectes
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Unides al món el 2019
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Medi ambient i  
canvi climàtic

Import: 2.006.394,75 € 
130.241 beneficiaris

22 projectes

a i sanejament
ort: 1.729.805,26 € 
045 beneficiaris

rojectes Drets de les  
dones i equitat

Import: 3.776.385,00 € 
179.145 beneficiaris

69 projectes
Drets humans  
i societat civil

Import: 4.538.662,16 € 
183.853 beneficiaris

65 projectes
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% DE PROJECTES  
PER SECTORS

% DE PROJECTES  
PER CONTINENTS

Amèrica 
25%

Alimentació i 
mitjans de vida 
    19%

Drets humans  
i societat civil

12%

13%
Drets de les 

dones i equitat

Medi ambient i  
canvi climàtic

7%4%
Aigua i  
sanejament

Salut 
13%

Educació 
32%

Àsia 
24%

Àfrica 
51%



Dels 48 països més pobres del món, tres quartes parts són a Àfrica. Entre les causes, 
cal destacar la persistència de 25 conflictes armats, especialment al Camerun, Nigèria, 
Txad i, de manera crònica, a Somàlia, República Centreafricana i República De-     
mocràtica del Congo. Així mateix, Burkina Faso va patir l’any passat un dramàtic em-
pitjorament de la inseguretat a causa de l’auge del gihadisme, la qual cosa va provocar 
que tanquessin 2.410 escoles i que més de dos milions de persones necessitessin ajuda 
humanitària.  
 
Les notícies positives van arribar de Mali i Sudan del Sud, on govern i oposició van 
acordar un Executiu d’unitat nacional transitori. Així mateix, el règim dictatorial va ser 
deposat al Sudan i el país hauria de fer eleccions lliures el 2020. També el 2019 va ser 
guardonat amb el Nobel de la Pau el primer ministre d’Etiòpia pels seus esforços per 
posar fi al conflicte del seu país amb Eritrea i pel seu paper en la reconciliació entre el 
Sudan i Sudan del Sud.  
 
La corrupció, la mala governança i el canvi climàtic –amb persistents sequeres i plu-
ges erràtiques i imprevisibles– van condicionar greument els conreus i van incrementar 
la inseguretat alimentària en països com Etiòpia, Somàlia o Kenya, on la fam va arri-
bar a xifres rècord i va afectar, sobretot, dones i nens en 16 països del sud d’Àfrica.    
Cal assenyalar, a més, la devastació que van comportar els ciclons Idai i Kenneth, fet 
que va obligar Mans Unides a engegar projectes d’emergència i ajuda humanitària a 
Moçambic, Zimbàbue i Malawi.  
 
Mans Unides va renovar els seus esforços el 2019 per enfortir el sector educatiu, factor 
principal de cohesió social, equitat, cultura de pau i drets humans. Per la seva situació 
de desigualtat i exclusió, vam reforçar l’accés a l’educació primària i secundària de les 
nenes i, en aquest mateix sentit, vam donar suport a les dones a través de l’impuls 
d’activitats generadores d’ingressos i programes de sensibilització i formació destinats 
a fomentar la seva autonomia i empoderament.  
 
El sector de salut i el d’alimentació i mitjans de vida van concentrar també els nostres 
esforços mitjançant la promoció de pràctiques agroecològiques i la capacitació en 
tècniques de comercialització perquè les comunitats milloressin els conreus, la nutrició, 
l’ús de l’aigua i el teixit associatiu. En el marc del dret a l’alimentació, i en línia amb la 
«Trobada de Socis de l’Àfrica francòfona» duta a terme a Dakar el 2018, l’any passat 
vam fer una segona trobada a Nairobi per als socis anglòfons, que va demostrar la 
importància de compartir aprenentatges per reforçar els petits agricultors.  
 
La situació dels refugiats i desplaçats es va veure agreujada, sobretot per a les dones 
i els nens, més exposats a violència sexual i abusos. A fi de pal·liar aquesta situació de 
vulnerabilitat, vam continuar duent a terme projectes de desenvolupament, educatius 
i sanitaris als camps de refugiats i desplaçats, així com iniciatives d’acompanyament i 
reinserció de persones migrants.

«Gràcies a la construcció d’aquest mercat no ens hem de desplaçar tan lluny per vendre i 
proveir-nos d’aliments. Estalviem temps i també diners, perquè és més econòmic. Estic molt 
contenta de poder vendre els meus productes… Aquest mercat és quelcom que entre tots 
n’hem de tenir cura perquè fa molt de bé al poble de Garalol».   

Mariam Boutou, Mauritània

«Quelcom que entre tots n’hem de tenir cura»
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278 projectes  
15.879.696,41 euros 

31 països

17

El Marroc 7

Mauritània 
7

Ghana 5

Sierra Leone 10

Senegal 15

Camerun 
26

Costa 
d’Ivori 

    3

Mali 
3

Benín  
14

Txad 
5

Burkina 
Faso 

17

Sudan 
del Sud 

7

Sudan 
1

Etiòpia 
12

Rep.Dem. 
Congo 

16

Angola 
7 Zàmbia 

13

Tanzània 
8

Kenya 
14

Uganda 
7

Madagascar

Rwanda 6

Malawi 11

Burundi 2

Somàlia 1 

Zimbàbue 
8

Moçambic
24

Egipte 
1

Eritrea 2
Togo 

10

13
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Educació

PRINCIPALS SECTORS  
(per nombre de projectes)

49 %
17 % 11 %

Salut Alimentació  
i mitjans  
de vida

Nigèria 
3
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Mèxic 
5

Guatemala 16

El Salvador 9

Hondures
9

Nicaragua 7

Equador 
        9

Rep. Dominicana 1

Haití 18

Cuba 2

135 projectes  
 11.600.898,27 euros 
             15 països

Colòmbia 
7

Veneçuela 
2

Brasil 
7

Bolívia 
12

Paraguai 
7

Perú 
24
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PRINCIPALS SECTORS  
(per nombre de projectes)

Alimentació  
i mitjans  
de vida

44%

20 %

Drets  
humans i 
societat  

civil Drets de 
les dones  
i equitat

17 %
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L’any passat es va caracteritzar per l’augment de la inestabilitat en diversos 
països del continent. A les crisis que ja es vivien a Haití, Nicaragua o Veneçuela, 
s’hi van sumar altres països com Xile, Equador o Bolívia; crisis sociopolítiques 
i econòmiques amb diverses causes però conseqüències similars: increment 
de la criminalitat, fre a les polítiques inclusives i més polarització social.  
 
Convé afegir, així mateix, la cada cop més evident crisi climàtica i l’extensió, 
en paral·lel, del model productiu extractivista que, sovint, deriva en un repunt 
de les migracions internes i externes i de la violència contra els defensors dels 
drets humans i ambientals en països com ara Brasil, Hondures o Colòmbia, 
entre d’altres.  
 
En aquest context, Mans Unides va impulsar el treball en xarxa com a manera 
d’enfortir la capacitat d’incidència i denúncia dels nostres socis locals, orga-
nitzacions indígenes i camperoles, entitats de CIDSE i altres xarxes de què formem 
part com REPAM o Iglesias y Minería. Fruit d’aquestes dinàmiques, destaquem 
la nostra presència a Roma durant la celebració del Sínode Amazònic on vam 
tenir ocasió de col·laborar amb altres entitats de l’Església arran de la crida del 
papa Francesc a aprofundir en una ecologia integral i en la cura de la creació.  
 
A través del contacte permanent amb els nostres socis locals i l’avaluació dels 
nostres projectes, vam comprovar que les intervencions productives en l’àmbit 
agroecològic representen la millor resposta per mitigar les conseqüències del 
canvi climàtic i, tant com sigui possible, frenar-ne l’acceleració. En aquest sentit, 
continuem apostant per una agricultura familiar viable econòmicament i basada 
en l’ús d’adobs orgànics, la diversificació productiva, l’ús racional de l’aigua, la 
recuperació de llavors natives, la reforestació amb fruiters, etc. Aquests projectes 
permeten més seguretat alimentària de les famílies, així com la generació d’in-
gressos a través de l’enfocament d’economia solidària (grups d’autoestalvi, 
comercialització conjunta o accés a mercats alternatius).  
 
Així mateix, impulsem activitats de formació per afavorir la incidència política, 
l’enfortiment d’organitzacions, la gestió de recursos naturals i la participació 
de les dones, entenent que, per arribar a verdaders canvis, necessitem la par-
ticipació activa i informada de tots els actors socials.  
 
Malgrat la priorització del sector productiu i ambiental, continuem mantenint 
intervencions en els àmbits de la salut, l’educació, l’accés a aigua potable, la 
protecció de menors o la nutrició, fonamentalment en aquells països o zones on 
l’Estat no té la capacitat o la voluntat d’intervenir davant la dramàtica situació de 
poblacions aïllades i vulnerables que no tenen accés a aquests serveis bàsics.

«Vaig aprendre a conrear plantes ecològiques de 
cacau i també a empeltar, amb la qual cosa tenim 
plantes noves que en curt temps produiran fent que 
hi hagi una mica més de diners per poder comprar 
coses per a la casa i, sobretot, per a les nostres me-
decines. El meu marit i jo creiem molt en el projecte 
i per això hi som des del primer dia».  
 

Ana Anchundía, Ecuador.

Confiança en el projecte
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11 països
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Durant el 2019, vam continuar apostant per la tasca que duem a terme en favor 
dels més desfavorits en llocs on arriben molt poques ONG internacionals, i con-
tinuem fent-ho a través de l’agricultura sostenible, l’educació i la formació pro-
fessional, la defensa dels drets humans i l’enfortiment de la societat civil.  
 
L’Índia va continuar, un any més, concentrant bona part del nostre treball a Àsia. 
La reelecció com a primer ministre de Narendra Modi va enfortir la tendència 
nacionalista hinduista que està desatenent minories ja de per si molt discrimi-
nades. Per això continuem donant suport a les poblacions més desemparades 
a través d’iniciatives agrícoles, educatives, sanitàries, d’enfortiment comunitari 
i d’ajuda a la generació d’ingressos, amb especial èmfasi en les dones.  
 
Les economies del sud-est asiàtic van continuar creixent, com en el cas de les 
Filipines, Tailàndia i Vietnam, països que es van veure beneficiats, en part, per 
la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. Tanmateix, aquesta bonança 
va deixar de costat àmplies capes de població, com les dones i les comunitats 
rurals –que són, a més a més, les més afectades pel canvi climàtic – i que són 
les principals beneficiàries dels nostres projectes.  
 
L’any passat vam poder visitar a Bangla Desh la tasca duta a terme al camp de 
Kutupalong –el camp de refugiats més gran del món i on es troben els rohinya 
exiliats de Myanmar –, així com les ciutats de Chittagong i Daca, on duem a 
terme projectes d’aigua i sanejament a través de nous socis locals. Vam viatjar 
també a Timor Oriental, país que no visitàvem des de feia més de deu anys i on 
promovem projectes formatius per a l’ocupació dels joves, el grup poblacional 
majoritari al país. Així mateix, continuem donant suport a la població rural em-
pobrida de Cambotja a través d’iniciatives de desenvolupament rural i agricul-
tura adaptada al canvi climàtic.  
 
Finalment, també vam poder entrar a Síria, on no viatjàvem des de l’inici de la 
guerra el 2011. Vam comprovar de primera mà la situació de la població a Alep, 
Homs i Damasc. Ens vam reunir amb diferents organitzacions que romanen al 
terreny des de l’esclat de la guerra i amb les quals ja hem començat a treballar. 
D’altra banda, al Líban, en un convuls context social i polític marcat per l’empitjo-
rament de les condicions de vida, la divisió existent entre diverses confessions 
religioses i la repulsa cap a la corrupció política, vam continuar ajudant als nos-
tres socis locals en l’acompanyament que duen a terme a les poblacions més 
vulnerables. De la mateixa manera, vam continuar donant suport a Palestina a 
la població refugiada, a les dones i a altres col·lectius marginats.
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Índia 
94

Líban 7

Síria 6

1  Jordània

Filipines 4

Bangladesh  
1

Timor 2

Cambotja 
4

Tailàndia 
1

Israel 2

Palestina 5
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PRINCIPALS SECTORS  
(per nombre de projectes)

Educació

25 % 25 % 17 %

Drets  
humans  

i societat  
civil

Drets de  
les dones  
i equitat

Kavita Devi té 24 anys i resideix amb el seu marit i tres fills a l’aldea d’Aati, a 
l’estat de Rajasthan, a l’Índia. La família amb prou feines sobrevivia amb l’ex-
plotació d’una petita parcel·la i la cria de dues cabres. Amb el suport de Mans 
Unides, la Kavita va aprendre a cosir i amb els seus nous ingressos contribueix 
al manteniment familiar i ha aconseguit tornar al banc el préstec que va agafar 
per comprar una màquina de cosir. Ha millorat la qualitat de vida de la seva 
família i ha aconseguit ser més respectada familiarment i comunitàriament.

Un nou ofici, un nou futur
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A fi i efecte de dur a terme la seva missió de lluitar contra la fam, la pobresa i les seves causes,  
i generar canvis significatius en la vida de les persones, Mans Unides dona suport a nombrosos  
projectes de desenvolupament gràcies als fons que obté tant de donants privats com  
d’organismes públics i que es destinen a finançar projectes als països més empobrits. 

Fons privats  
El suport directe a projectes específics és una opció 
molt valorada per donants privats, bé siguin per-
sones o bé entitats (empreses, fundacions, col·legis 
professionals, etc.). Des de fa anys, treballem per 
trobar el projecte més adequat per a cada donant 
que diposita la seva confiança en Mans Unides i 
vol destinar la seva donació a un projecte concret.  
 
Al donant li faciliten una memòria on es descriu en 
què consisteix el projecte –objectius, resultats, ac-
tivitats, zona geogràfica, beneficiaris…– i, un cop 
finalitzat, li envien un informe en què es dona 
compte dels resultats aconseguits i de les despeses 
en què s’ha incorregut, amb la màxima transpa-
rència i claredat. D’aquesta manera, el 2019 vam 
comptar amb més de 90 persones i entitats priva-
des que van contribuir amb 2.182.636 € per donar 
suport a 88 iniciatives de desenvolupament a tra-
vés de Mans Unides.

Fons públics  
El cofinançament públic procedeix de subvencions de 
les diverses administracions: europea, estatal, governs 
autonòmics, diputacions i ajuntaments. El 2019 va repre-
sentar l’11,6% dels ingressos institucionals. En conjunt, Mans 
Unides va obtenir subvencions de 140 entitats públiques 
per finançar projectes per un import de 4.998.834,59 €.  
 
En l’àmbit local i regional, l’eficàcia de la coordinació entre 
Mans Unides i els seus donants és fruit de la presència, 
proximitat i treball amb les nostres delegacions en tot 
el territori nacional, així com de la qualitat del disseny i 
de l’execució dels projectes i la transparència i rigor en la 
rendició de comptes, tant cap a les comunitats on s’exe-
cuten els projectes com cap als donants i la base social 
de Mans Unides.  
 
Aquesta ruta de treball reeixit és possible gràcies a la 
responsabilitat compartida amb els nostres socis locals. 
A partir del compromís que establim a llarg termini i la 
qualitat i impacte del seu treball, comptem amb projectes 
molt ben identificats que ens permeten compartir les 
prioritats de les entitats finançadores i mantenir-nos fi-
dels a la identitat de Mans Unides.

entre fons públics i privats
7.181.470,59 euros recaptats
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64 projectes d’acció humanitària

999.215 persones amb suport
3.742.404 euros destinats
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Mans Unides és una ONG de desenvolupament que treballa perquè les comunitats més empobrides 
siguin autosuficients i facin efectius els seus drets de manera sostenible. Tanmateix, de vegades ens 
veiem obligats a dedicar una part dels nostres fons a accions d’emergència (intervencions per pal·liar 
les conseqüències de crisis puntuals com ara desastres naturals i conflictes) i a projectes d’ajuda  
humanitària (intervencions no lligades a esdeveniments puntuals sinó a situacions que s’allarguen  
durant anys).

D’altra banda, les nostres intervencions d’ajuda humanitària 
van atendre crisis enquistades com les d’Orient Mitjà i la Banya 
d’Àfrica, on els nostres socis locals ens van alertar de les necessi-
tats més urgents que es vivien en contextos molt complicats.  
 
A Síria, Líban, Israel i Etiòpia donem suport a nens, joves i dones 
refugiades; a Sudan del Sud vam fer el mateix amb desplaçats 
interns i a Eritrea vam acompanyar la població en situació d’ex-
trema vulnerabilitat. Aquest tipus d’intervencions van ascendir 
a 19 l’any passat per un import de més d’1.250.000 €.  
 
En resum, tant el canvi climàtic com la mala governança són 
causes recurrents de situacions molt dures per a moltes persones 
que viuen a les zones més àrides i castigades del planeta. La 
migració, el refugi i els desplaçaments són fenòmens cada cop 
més importants i nombrosos, com és el cas de Veneçuela i diver-
sos països de l’Àfrica Subsahariana. Per això, Mans Unides va 
intervenir amb aquesta població als països de trànsit o acollida 
(Colòmbia, Perú, en un cas, i el Marroc, en l’altre). En total, el 2019 
vam donar suport a gairebé 300.000 migrants, desplaçats o 
refugiats en situacions de màxima precarietat i vulnerabilitat.

El 2019, el virulent cicló Idai va assotar Moçambic, Malawi i 
Zimbàbue i ens va portar a obrir un compte especial d’emer-
gència dedicat a la recaptació de fons solidaris de la societat 
espanyola que van ser dedicats exclusivament a aquesta crisi. 
Mans Unides va engegar 15 projectes d’emergència, la majoria 
dels quals a Moçambic, el país més greument afectat, que va 
patir la destrucció de ciutats tan importants com Beira i la inun-
dació d’àmplies zones rurals on les poblacions van quedar aïlla-
des i incomunicades.  
 
A més, com cada any, Mans Unides va donar resposta a crisis 
sociopolítiques com la del Camerun, Sudan del Sud i Haití, entre 
d’altres, i a desastres naturals succeïts a l’Índia, les Filipines, 
Etiòpia i Kenya.  
 
Durant l’any passat es va donar suport a un total de 45 accions 
d’emergència per un import de 2.472.368 €, fet que representa 
un important increment respecte del 2018 (1.683.325 €). Àfrica 
és el continent on donem suport a més emergències, concreta-
ment un 75% del total. La població que rep suport ascendeix a 
gairebé 400.000 persones que es van veure exposades a situa-
cions extremes.

Emergències

Ayuda humanitaria
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Transparència
Mans Unides és una organització compromesa amb la TRANSPARÈNCIA dels seus fons. Aquest és un dels 
nostres valors com a institució i és fidel reflex de la nostra aposta per respondre davant de la societat que 
confia en nosaltres.

Mans Unides compleix els  
principis de transparència i 
bones pràctiques que estableix 
la Fundación Lealtad.

Està qualificada per optar  
a finançament per l’Agència  
Espanyola de Cooperació  
Internacional per al Desenvolupament. 

Mans Unides 
compleix amb 
el compromís de 
transparència i 
bon govern de  
la Coordinadora  
d’ONGD d’Espanya.

Espaudit Gabinete de Auditoría S.A. ha auditat el nostres comptes anuals  
(vegeu la pàgina 26) 
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43.237.328 € recaptats el 2019

88,1% dels ingressos provenen del sector privat  
                      i el 11,9 % del sector públic

44,3% dels fons prové dels nostres socis

89,2% destinat als fins de Mans Unides,  
                       el 83,9% a Projectes de Desenvolupament  
                        i el 5,3% a SensibilitzacióC
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ORIGEN DELS INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS 2019: 43.237.328.-

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

(1)  Inclou donatius particulars, associacions i fundacions, empreses i anònims.  
(2) Inclou en resultats extraordinaris, la devolució/cancel·lació d’ajudes  
      atorgades en anys anteriors, diferències de canvi positives i provisions aplicades.  
(3) Aquesta xifra correspon als projectes arpovats més les anualitats dels  
      diferents convenis amb el suport de l’AECID.  
* El dèficit de 2019 es compensa amb els superàvit de campanyes anteriors.

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES  
Les despeses es divideixen entre les destinades al compliment dels fins de Mans Unides i les despeses de funcionament.

   Col·legis, emergències,  
   activitats de  
   sensibilització,   
   ingressos financers i  
   altres ingressos privats.

ORIGEN DELS INGRESSOS DE RECAPTACIÓ

Privats Públics

Fins de Mans Unides Otros

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

Sensibilització

Administració i 
estructura

Promoció i 
captació de 

recursos

Socis i donants (1) 
Parròquies i entitats religioses 
Col·legis 
Emergències 
Herèncias i llegats 
Altres 
TOTAL SECTOR PRIVAT

19.032.374.- 
8.833.278.- 

977.987.- 
842.872.- 

5.157.018.- 
3.034.212.- 

37.877.741.-

Ingressos privats: 88,1%

Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament (AECID) 
Administració local i autonòmica  
TOTAL SECTOR PÚBLIC  
INGRESSOS DE RECAPTACIÓ  
 
ALTRES INGRESSOS (2) 

 
1.875.000.- 
3.243.315.-  
5.118.315.-  

42.996.056.- 
 

241.272.- 

Ingressos públics: 11,9%

Sensibilització 
Projectes de desenvolupament (3) 

- Projectes:                     36.156.474.- 
- Gestió de projectes:      2.129.152.-  

TOTAL FINS MANS UNIDES

2.416.770.- 
38.285.626.- 

 
 

40.702.396.- 

Fins de Mans Unides: 89,2%

Promoció i captació de recursos 1.291.320.-

Administració i estructura 3.623.501.-  

Promoció i captació de recursos: 2,8%

Administració i estructura: 8,0%

l DESPESES DE FUNCIONAMENT: 
w Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de 

l’Àrea de Comunicació i Presència Pública destinades a 
captar fons i a promocionar l’activitat de l’Organització.  

w Despeses d’administració i estructura. Són les despeses  
   originades en la gestió i administració de l’Organització.

l FINS DE MANS UNIDES: 
w Despeses de Sensibilització. Inclou les despeses de l’Àrea  
   d’Educació per al Desenvolupament així com les dedicades  
   a aquest fi per l’Àrea de Comunicació i Presència Pública.  
w Despeses de Projectes. Inclou l’import del total dels projectes  
   aprovats en l’exercici a més de les despeses de gestió, personal, 
   auditories i avaluacions de projectes finançats.

TOTAL DESPESES 2019:  
DÈFICIT ANY 2019*

45.617.217.-  
-2.379.889.-

88,1%

89,2% 10,8%

11,9%

83,9%
Projectes de  

Desenvolupament

5,3%

8,0%

2,8%

Socis i  
donants

44,3%
Parròquies i 

entitats  
religioses20,5%

Herències  
i llegats

12,0% Altres:
11,3%

AECID

Adm. local i  
 autonòmica

7,5%
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ts La tasca que duem a terme en favor dels països més pobres seria impossible sense els amics i col·laboradors 
de Mans Unides. Una llarga llista de voluntaris, contractats, socis, donants individuals i col·lectius, empreses, 
bancs, associacions i fundacions donen suport a aquesta feina mitjançant donacions, cofinançant projectes 
de desenvolupament, patrocinant iniciatives o prestant serveis molt diversos. És especialment rellevant l’apor-
tació de col·legis i parròquies.   
La relació d’entitats que cofinancen projectes de desenvolupament figuren al nostre “Llibre de Projectes”, editat 
conjuntament amb aquesta Memòria.   
Mans Unides agraeix especialment a tots els mitjans de comunicació, nacionals, autonòmics i locals (diaris,   
revistes, emissores de ràdio i canals de televisió) la difusió dels nostres missatges i la publicació gratuïta dels 
nostres anuncis.

Informe d’auditoria
L’Informe complet d’Auditoria es pot consultar en format PDF a la nostra pàgina web 
(www.manosunidas.org) o aconseguir imprès a les nostres delegacions i Serveis Centrals.
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02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izq.  
Tel. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis.  
Tel. 918 833 544  
03003 ALACANT 
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H.  
Tel. 965 922 298 
04001 ALMERIA 
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780 
24700 ASTORGA (Lleó) 
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536 
05001 ÀVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tel. 920 253 993  
06005 BADAJOZ 
Avda. Antonio Masa, 11. Tel. 924 248 951  
22300 BARBASTRE (Osca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tel. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229 - 1r, 1ª. Tel. 934 877 878 
48005 BILBAO 
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886 
09005 BURGOS 
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687 
10003 CÀCERES 
General Ezponda, 14-1º. Tel. 927 214 414 
11001 CADIS 
Hospital de Mujeres, 26.  
Tel. 956 214 972 
12001 CASTELLÓ 
Sant Lluis, 15 entresòl, 1r A. 
Tel. 964 228 858 
51001 CEUTA 
Plaza de África, s/n. Tel. 956 513 208 
13001 CIUDAD REAL 
Caballeros, 7-2ª planta.  
Tel. 926 255 467 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
Díez Taravilla, 15. Tel. 923 482 035 
16002 CONCA 
Avda. Rep. Argentina, 27.  
Tel. 969 222 022 
14008 CÒRDOVA 
Concepción, 4-1º C. Tel. 957 479 578 
07800 EIVISSA (Balears) 
Pere Francès, 12-2n. Tel. 971 312 774 
15402 EL FERROL (La Corunya) 
Magdalena, 153-1º dcha.  
Tel. 981 300 318 
28901 GETAFE (Madrid) 
Almendro, 4-2º. Tel. 916 838 985 
17002 GIRONA 
S. J. Baptista La Salle, 19-2n, 2a  
Tel. 972 200 525 
18009 GRANADA 
Pza Campillo, 2-5º G y H.  
Tel. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tel. 949 218 220 

18500 GUADIX (Granada) 
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tel. 958 663 592 
21003 HUELVA 
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.  
Tel. 959 253 388 
22700 JACA (Osca) 
Seminario, 8-3º. Tel. 974 362 251 
23007 JAÉN 
Maestro Bartolomé, 7 dupl.  
Tel. 953 250 114 
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis) 
Sevilla, 53. Tel. 956 180 156 
15001 LA CORUNYA 
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.  
Tel. 981 205 659 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Ángel Guerra, 26 bajo.  
Tel. 928 371 307 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11-2n. Tel. 973 269 104 
24003 LLEÓ 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408 
26004 LOGRONYO 
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567 
28008 MADRID 
Martín de los Heros, 21-2º.  
Tel. 915 221 783 
29015 MÀLAGA 
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783 
07701 MAÓ (Menorca) 
Carreró des Mirador de ses Monges, 1 
Tel. 971 369 936 
30001 MÚRCIA 
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda.  
Tel. 968 214 029 
22002 OSCA 
Pza. de la Catedral, 3-1º.  
Tel. 974 226 556 
32005 OURENSE 
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782 
33003 OVIEDO 
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161 
34001 PALÈNCIA 
Gil de Fuentes, 12-2º izda.  
Tel. 979 752 121 
07001 PALMA DE MALLORCA (Balears) 
Seminari, 4. Tel. 971 718 911 
31006 PAMPLONA 
Avda. Baja Navarra, 64-1º.  
Tel. 948 210 318 
10600 PLASÈNCIA (Cáceres) 
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707 
36003 PONTEVEDRA 
Peregrina, 50 entreplanta.  
Tel. 986 850 812 
37002 SALAMANCA 
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA.  
Tel. 923 261 547 

20005 SANT SEBASTIÀ 
Loyola, 15-3º izda. Tel. 943 424 510 
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT  
(Barcelona) 
Armenteres, 35-3r.  
Tel. 936 327 630 ext. 57 
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Pérez Galdós, 26-3º dcha.  
Tel. 922 243 442 
39001 SANTANDER 
Rualasal, 5-2º dcha. Tel. 942 227 807 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA  
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.  
Tel. 981 584 966 
50001 SARAGOSSA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.  
Tel. 976 291 879 
40001 SEGÒVIA 
Seminario, 4 bajo. Tel. 921 460 271 
41004 SEVILLA 
Pza. Virgen de los Reyes, s/n.  
Tel. 954 227 568 
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona) 
Castellar del Riu, 1. Tel. 617 273 664 
42002 SÒRIA 
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490 
50300 TARAZONA-CALATAYUD  
(Saragossa) 
Ramón y Cajal, 6-4º. Tel. 976 889 514 
43001 TARRAGONA 
Rambla Nova, 119 esc. B, 1R 1a.  
Tel. 977 244 078 
44001 TEROL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tel. 978 611 845 
TERRASSA (Barcelona) 
Durán i Sors, 11. 08201 Sabadell.  
Tel. 937 637 106 
45002 TOLEDO 
Trinidad, 12. Tel. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 baixos. Tel. 977 511 428 
25700 SEU D’URGELL (Lleida) 
Pati de Palau, 1-5. Tel. 973 350 054 
46003 VALÈNCIA 
Avellanes, 14 baix. Tel. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tel. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2.  
Tel. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B.  
Tel. 986 423 696 
01004 VITÒRIA  
Fueros, 6-1º izda. Tel. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tel. 980 532 091

DELEGACIONS DE MANS UNIDES  
(adreces)



Mans Unides 
Premi Príncep d’Astúries  

de la Concòrdia 2010


