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Carta da Presidenta

Prezados amigos:
Presentámosvos a Memoria de actividades de Manos Unidas correspondente
ao ano 2021. Un ano no que, agravada polos estragos causados pola pandemia,
a desigualdade entre ricos e pobres continuou crecendo de xeito alarmante.
Un ano no que, a través da nosa campaña «Contaxia solidariedade para rematar
coa fame», traballamos para despoxar ao verbo «contaxiar» do seu signiﬁcado
máis negativo –omnipresente nos últimos tempos no noso vocabulario–,
adaptándoo ao traballo e á misión de Manos Unidas: contaxiar solidariedade
e esperanza para combater a inxusta desigualdade que condena á fame e á
pobreza a millóns de persoas.
Nestes meses de crise e de inmensa dor, fomos testemuñas de xestos de solidariedade impensables noutros momentos. Xestos e actitudes que, transformados
en xenerosas achegas, permitiron que o noso traballo seguise chegando aos
lugares e ás persoas máis empobrecidas do planeta. Deste xeito, e grazas á
colaboración dos nosos case 77.000 socios e colaboradores, dos organismos
oﬁciais que nos acompañan e de empresas, parroquias, colexios, etc., nun 2021
no que a incerteza condicionou unha boa parte das nosas accións, puidemos
difundir ao longo de todo o territorio nacional a nosa mensaxe de loita contra
a fame, a pobreza e as súas causas.
E, ademais, puidemos apoiar 474 novos proxectos de desenvolvemento por un
importe superior aos 33 millóns de euros; case medio millar de iniciativas que
teñen como obxectivo a defensa dos dereitos humanos e que contribuíron a
mellorar a vida de máis de millón e medio de persoas en 51 países de África,
América e Asia.

Servizos centrais
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20.
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Desde estas liñas, pídovos que sigades mantendo o voso compromiso cos máis
desfavorecidos e que non deixedes que a indiferenza ou a apatía gañen terreo
nas nosas vidas. Acompañádenos na nosa tarefa de espertar conciencias adormecidas. Só así poderemos rescatar do esquecemento a millóns de persoas
condenadas á fame e á pobreza nun mundo desigual.

Clara Pardo
Presidenta de Manos Unidas

Depósito Legal: M-11689-2022
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SOMOS?

Quen

Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España para
a axuda, a promoción e o desenvolvemento dos países máis
desfavorecidos e en vías de desenvolvemento. É, ao mesmo
tempo, unha Organización non Gobernamental para o
Desenvolvemento (ONGD), de voluntarios, sen ánimo de lucro,
católica e segrar.
A nosa misión é loitar contra a pobreza, a fame, a deficiente
nutrición, a enfermidade e as carencias no eido educativo;
e traballar para erradicar as causas estruturais que as producen:
a inxustiza, o desigual repartimento dos bens, a falla de
oportunidades entre as persoas e os pobos para a defensa
dos seus dereitos, os prexuízos, a insolidariedade,
a indiferenza e a crise de valores humanos e cristiáns.

En 1955, a Unión Mundial de Organizacións Femininas Católicas
declarou «a guerra á fame». Este chamamento foi recollido polas
Mulleres de Acción Católica española que, en 1959, lanzaron en
España a primeira «Campaña contra a Fame no Mundo», a partir
da que se foi desenvolvendo a actual Manos Unidas.
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Manos Unidas/Pilar Seidel

Estrutura
Máis de seis mil persoas colaboran de xeito voluntario
con Manos Unidas achegando o seu esforzo, coñecementos e habilidades no labor que a oenegué leva a cabo nas
súas 72 delegacións de toda España e nas súas oﬁcinas
centrais de Madrid. Destas persoas voluntarias, a maior
parte son mulleres –un 83 % do total–, o que segue sendo
un sinal de identidade dunha institución que foi creada
precisamente polas Mulleres de Acción Católica.
A esta estrutura de voluntariado engádense as 145 persoas
contratadas e unha base social que fai medrar a familia
de Manos Unidas con 76.928 socios e colaboradores,
cuxas achegas son a maior fonte de ingresos da organización para levar a cabo a súa tarefa de cooperación ao
desenvolvemento e sensibilización.
Manos Unidas conta cunha estrutura diocesana –e uns
Servizos Centrais radicados en Madrid– composta por 72
delegacións e máis de 500 comarcais que permiten
realizar actividades de sensibilización e recadación en
localidades de toda a xeografía española.
Por outra banda, o labor de Manos Unidas nos países máis
empobrecidos só é posible grazas á implicación e
profesionalidade dos nosos socios locais: máis de 400
organizacións coas que traballamos nas comunidades,
entre oenegués, congregacións relixiosas, asociacións,
cooperativas, etc.
A todas as persoas e entidades que fan posible o labor
de Manos Unidas, ¡moitas grazas!

6.156 persoas voluntarias
76.928 socios e colaboradores
145 persoas contratadas

Redes

Fotos: Manos Unidas

O NOSO EQUIPO HUMANO

Manos Unidas desenvolve o seu traballo
en coordinación con outras organizacións
nacionais e internacionais e, ano tras ano,
consolida a súa participación en redes
co obxectivo de incidir nas causas que
provocan a fame e a pobreza no mundo.
En 2021, Manos Unidas foi parte de:

l Asociación Española de Fundraising.
l CIDSE. Alianza internacional de
organizacións católicas e desarrollo.
l CONCORD. Confederación europea de ONG
para o desenvolmemento e a axuda humanitaria.
l CONGDE. Coordinadora de ONG para
el Desenvolvemento de España.
l Consello Nacional de Misións.
l Dicasterio para o Servizo ao Desenvolvemento
Humano Integral.
l Enlázate pola Xustiza.
l Fondo de Nova Evanxelización.
l Foro de Laicos.
l Observatorio de Responsabilidade Social Corporativa.
l Plataforma del Voluntariado en España.
l UMOFC. Unión Mundial de Organizacións
Femininas Católicas.
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Organigrama

ÓRGANOS DE GOBERNO
ASEMBLEA XERAL
Presidenta

72 Presidentas-Delegadas diocesanas

1 Representante dos Servizos Centrais

Comisión Permanente

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

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.
Presidenta
Clara Pardo
Tesoureiro
Genaro Seoane

Consiliario
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario
Óscar García

Sec. Xral. Acción Católica
Vacante

* Mireia Angerri e Judith Lucachesky substituíron a
Encarnación Pérez e Elena Garvía a partir do 23 de outubro.
** Macarena Aguirre, Isabel Vogel e Salvador Saura foron
os representantes dos Servizos Centrais ata o 21 de maio.

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

5 Presidentas-Delegadas
representantes da Asemblea*
Encarnación Pérez,
Elena Garvía, Catalina Seguí,
Rosario Martínez, Ana Torralba

Secretario
José Valero

3 Representantes dos
Servizos Centrais**
Cecilia Pilar Gracia,
Natalia Fdez. de Villavicencio,
Juan de Amunátegui

DELEGACIÓNS DIOCESANAS
EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO
Presidenta-Delegada

Vicepresidenta-Vicedelegada

Consiliario

Secretaria

Tesoureira

ÓRGANO DE XESTIÓN
SERVICIOS CENTRAIS
Os Servizos Centrais son os servizos técnicos e administrativos encargados de
levar á práctica os acordos adoptados polos órganos de goberno da Asociación.
Presidenta
Clara Pardo
Secretaría Dirección
Secretaría Técnica
Secretario Xeral
Ricardo Loy
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Área de Administración
de Recursos e Persoas
Mª Carmen Peláez

Área de Comunicación
y Presencia Pública
Cecilia Pilar

Área de Educación para
o Desenvolvemento
Guadalupe Sierra

Área de
Xestión Financeira
Genaro Seoane

Área de
Delegacións
Natalia Fdez. de Villavicencio
Área de
Proxectos
Isabel Vogel

Guatemala. Froilán Rodríguez

O «adestramento cotián»
para rematar coa fame
O sufrimento xerado pola pandemia afectou á vida e á
saúde de moitos españois e provocou unha crise económica e social de enormes consecuencias. Aos poucos, imos
superando a crise sanitaria, aínda que son moitas as
cicatrices que nos deixa. É certo que nas sociedades
occidentais comezouse antes a ver o ﬁnal do túnel. Pero
iso non pode facernos esquecer a tantos irmáns e irmás
que viven en países empobrecidos, onde o drama da
pandemia sigue vixente.
A Campaña 62 de Manos Unidas desenvolveuse co lema
«Contaxia solidariedade para rematar coa fame». Centrouse en denunciar as consecuencias da pandemia de
coronavirus entre as persoas máis vulnerables do planeta
e, malia as diﬁcultades que xurdiron no noso país, non
debemos esquecer nunca a promoción da solidariedade
como única forma de combater outra «pandemia»
igualmente destrutiva: a da desigualdade. Agravada pola
crise sanitaria mundial, esta desigualdade castigou con
fame e pobreza á centos de millóns de persoas en todo o
mundo.
Nestas páxinas que Manos Unidas pon nas túas mans,
recóllese o esforzo que ﬁxo a nosa Asociación en 2021, un
ano no que houbo que adaptarse para saír do paso das
novas situacións de pobreza que a pandemia estaba
xerando nos países onde colaboramos. Á súa vez, tamén
nos presenta o esforzo que tiveron que facer as nosas delegacións nas dioceses para traballar dun xeito distinto,
pola lóxica prudencia sanitaria que houbo que asumir. Ao
ﬁnal, nelas podemos descubrir o traballo de moitas persoas que se senten interpeladas polas necesidades dos
máis vulnerables e actúan en consecuencia.

Este grande reto chegou de súpeto, pero a capacidade
solidaria necesaria para poder abordar a resposta víñase
xestando no tempo como modo de ser de Manos Unidas.
Nas palabras do papa Francisco: «Esta pandemia chegou
de súpeto e atopounos desprevidos, deixando unha
grande sensación de desorientación e impotencia. Con
todo, a man tendida cara ao pobre non chegou de súpeto.
Ela, máis ben, ofrece o testemuño de como nos preparamos para recoñecer ao pobre para sostelo no tempo da
necesidade. Un non improvisa instrumentos de misericordia. É necesario un adestramento cotián, que proceda da
conciencia do moito que necesitamos, nós os primeiros,
dunha man tendida cara a nós» (Mensaxe para a 4ª
Xornada Mundial dos Pobres, 15-11-2020).
Estas páxinas recollen ese «adestramento cotián» do que
fala o papa e que se traduce no esforzo, compromiso,
traballo, entrega e xenerosidade que, sumadas a unha
profunda experiencia de fe, dan como resultado unha
solidariedade encarnada en historias cheas de rostros e
lugares. Por iso ofrecémosche estas páxinas cheas de vida
que estou seguro de que, malia as diﬁcultades, recollen o
esforzo de moitos por contaxiar solidariedade e poden
converterse para todos en fonte de esperanza.
Moitas grazas a todos os que formades parte da gran
familia de Manos Unidas: membros da asociación, socios,
voluntarios, colaboradores, benfeitores e traballadores,
pola vosa preocupación polos máis vulnerables. Grazas
por axudarnos a contaxiar solidariedade nestes momentos
tan difíciles que nos toca vivir.
+ Carlos Escribano Subías
Arcebispo de Zaragoza e Consiliario de Manos Unidas
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FACEMOS

Que

Manos Unidas, inspirándose no valor ético da solidariedade,
no Evanxeo e na Doutrina Social da Igrexa, promove dúas
liñas de traballo:
l Dar a coñecer e denunciar a existencia da fame e
da pobreza, as súas causas e as súas posibles
solucións.
l Reunir medios económicos para financiar os
programas, plans e proxectos de desenvolvemento
integral encamiñados a atender estas necesidades.
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Sensibilización

Mauritania. Manos Unidas/Myriam Sagastizábal

CONTAXIA SOLIDARIEDADE
PARA ACABAR COA FAME

Conseguirémolo xuntos

COLABORA

900 811 888

bizum 33439

www.manosunidas.org

Manos Unidas traballa a través de dúas liñas complementarias: o acompañamento
e o apoio ás comunidades empobrecidas a través de proxectos de cooperación,
e a educación para o desenvolvemento coa que tratamos de concienciar, sensibilizar,
formar e animar ao compromiso da sociedade española.
Durante 2021, puxemos o foco na urxencia de buscar
xuntos o ben común como guía para construír un
mundo máis xusto e solidario. O ben común é o que
beneﬁcia a todas e cada unha das persoas. Promover o ben común signiﬁca sumarnos ao esforzo
colectivo por establecer as condicións estruturais que
determinan un presente e un futuro esperanzador
para todos, nunha contorna humana digna que nos
permita, sen exclusión, gozar dos nosos dereitos de
xeito efectivo.
Cremos que a solidariedade é un requisito indispensable, como forma de compromiso cos demais, e
que, a base da interdependencia entre persoas,
pobos ou nacións, consiste nun compartir para que o
outro, home ou muller, poida gozar das mesmas
condicións para unha vida digna.

Por iso, a través do noso traballo de educación para
o desenvolvemento e da nosa Campaña «Contaxia
solidariedade para acabar coa fame», empeñámonos
en xerar unha «cultura da solidariedade», unha «civilización de amor» comprometida coa loita contra a
pobreza e a exclusión, desde a promoción das «condicións de vida dignas» que marca o ben común.
O pasado ano, a pobreza, a desigualdade e a fame
que padecen centos de millóns de persoas no sur,
víronse agravadas pola COVID-19. Por esta razón,
redobramos os nosos esforzos e a nosa responsabilidade compartida para poñer a salvo a dignidade
das persoas, colaborando solidariamente para
defender o ben común e os dereitos fundamentais de
todos os seres humanos, construíndo comunidades
nas que «ninguén quede atrás».

9

Grazas á colaboración de persoas
voluntarias, parroquias e organizacións
públicas e privadas, as 72 delegacións
diocesanas de Manos Unidas levan a cabo
a súa tarefa de sensibilización da sociedade española e a obtención de fondos
para soster o noso traballo de cooperación xunto ás poboacións máis vulnerables
do planeta.
O esforzo realizado en 2020 para
reinventarnos e adaptarnos ás circunstancias da pandemia resultou fundamental
para consolidar en 2021 o emprego de
medios dixitais e poder manter a actividade en cada delegación. Exemplo disto
foi o lanzamento da Campaña anual, na
que a habitual presenza nas dioceses dos
nosos socios locais foi substituída pola súa
participación telemática e a difusión de
vídeos nos que compartiron os seus valiosos testemuños en parroquias, centros
educativos e espazos sociais e culturais
de toda España. Así mesmo, as delegacións continuaron coas súas habituais
actividades de sensibilización –conferencias, cursos, carreiras solidarias, eventos
culturais, etc.–, adaptándoas á cambiante
situación orixinada pola COVID-19 n

Fotos: Manos Unidas

Sensibilización

Desde as delegacións

Desde a UMOFC
Como parte da Unión Mundial de Organizacións Femininas
Católicas (UMOFC), Manos Unidas participou en novembro na
Conferencia Rexional Europea «Pola dignidade de todas as mulleres», co obxectivo de reﬂexionar e sensibilizar sobre a realidade
de moitas mulleres, nenas e familias que están a sufrir a nivel
mundial a pegada da discriminación e a violencia n

Fundación Banco Santander

Desde as empresas
As empresas e fundacións españolas son cada vez
máis activas na súa responsabilidade social e dan maior
cabida na súa cultura corporativa ao compromiso cos
máis vulnerables. Esta tendencia manifestouse con forza
en 2021 e, grazas a isto, Manos Unidas contou coa
colaboración de máis de 2000 entidades privadas que
achegaron preto dun millón novecentos mil euros destinados a mellorar as condicións de vida das poboacións
ás que acompañamos.
Esta colaboración resultou especialmente valiosa
nun ano tan difícil por mor da pandemia e contribuíu,
ademais, a fomentar a sensibilización entre os propios
empregados e clientes das empresas n

Desde Operación Enlace
A Operación Enlace é unha actividade que ten o obxectivo
de vincular particulares ou grupos de persoas (colexios,
universidades, parroquias, empresas, colectivos profesionais)
cun ou varios proxectos apoiados por Manos Unidas.
Durante 2021, realizamos 300 Operacións Enlace que
facilitaron a recadación de fondos para Manos Unidas e
permitiron á sociedade española coñecer estes proxectos,
ao tempo que servían como ferramenta de sensibilización
sobre a realidade das comunidades ás que apoiamos n
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300 Operacións Enlace
realizadas en 2021

A Campaña de Manos Unidas de 2021 –«Contaxia solidariedade
para acabar coa fame»– desenvolveuse nun contexto de grandes
retos para a organización. As restricións pola pandemia obrigáronnos
a transformar o acto de lanzamento da Campaña nun programa
especial de televisión emitido por TRECE TV, que nos permitiu aumentar
o alcance das nosas mensaxes. Con esta e outras accións –coma a
inserción de contidos en programas de máxima audiencia en televisión–,
acadamos unha grande visibilidade da Campaña e conseguimos
converter a idea de «contaxio» en algo positivo, desde a idea de
contaxiar alegría, esperanza e solidariedade; unha solidariedade
imprescindible para loitar contra a pandemia da fame nun contexto
de crise e incerteza.
Así mesmo, a través dunha rolda de prensa e do contacto con medios
de comunicación, acadamos impactos en radio, prensa e televisión cos
testemuños de portavoces institucionais e socios locais implicados na
Campaña, como Raquel Reynoso, presidenta da Asociación SER, desde
Perú, e Alicia Vacas, misioneira comboniana en Oriente Medio.
Fronte ás restricións á mobilidade e co aforo das parroquias reducido
ao 30 %, reforzamos a difusión a xornada nacional de Manos Unidas
–o segundo domingo de febreiro– para que todo o mundo puidese
cola-borar de distintas formas, incluída unha recadación dixital.
Do mesmo xeito, en 2021 continuamos dando a coñecer o noso
traballo e a realidade das comunidades máis empobrecidas grazas
á constante actualización da web de Manos Unidas, a publicación da
revista cuadrimestral e a nosa presenza en redes sociais. Como
resultado destes esforzos, e malia o difícil momento para todos, a nosa
mensaxe conectou coa solidariedade da sociedade española, algo do
que estamos enormemente agradecidos e orgullosos n

Manos Unidas/Javier Mármol

Sensibilización

Campaña anual de Manos Unidas

Campañas de emerxencia

Encontros dixitais
para a sensibilización
O pasado ano aumentamos o alcance
das nosas mensaxes a través de dúas mesas redondas retransmitidas en formato
online. En xuño presentamos a Memoria
de 2020 a través do encontro dixital con
tres socios locais de Manos Unidas que
compartiron os retos que afronta a atención sanitaria en Camerún, a soberanía
alimentaria das poboacións indíxenas de
Guatemala e a crise do coronavirus na
India. Así mesmo, en outubro tivo lugar a
mesa redonda «Fame, violencia e cambio
climático: o caso de Haití», coa participación de expertos de Manos Unidas e
socios locais en Haití, co ﬁn de sensibilizar
sobre a crise crónica que atravesa o país
caribeño n

Ante a dramática situación que estaba a vivir a India por mor
da segunda vaga de coronavirus, en abril de 2021 lanzamos unha
campaña de emerxencia para conseguir fondos e apoiar ás
comunidades máis afectadas pola crise sanitaria e económica.
Activamos unha conta de emerxencia e as accións de difusión e
sensibilización permitiron canalizar a xenerosidade dos nosos
socios e doadores, recadando case dúas mil doazóns por valor de
461.133 €.
Do mesmo xeito, o devastador terremoto que sacudiu Haití en
agosto de 2021 e que causou gravísimos danos humanos e materiais –con dúas mil mortes e 1,2 millóns de persoas afectadas–,
obrigounos a lanzar unha campaña de emerxencia para dar
resposta ás peticións de axuda dos nosos socios locais no país. A
solidariedade da poboación española traduciuse en 1700 doazóns
por valor de 360.474,81 € para paliar as necesidades máis urxentes
da poboación n
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En 2021 continuamos o noso labor nos centros educativos a
través de actividades presenciais e online. Contos, materiais de
traballo na aula, vídeos e guías de aprendizaxe foron algúns dos
recursos que a organización puxo a disposición de colexios en
toda España.
Outra liña de traballo foi, un ano máis, o Festival de Clipmetraxes de Manos Unidas, que celebrou a súa XII edición co lema
«Combate o virus da desigualdade». Coa denuncia da desigualdade no acceso á saúde como tema central, presentáronse
a concurso un total de 830 vídeos na categoría Escolas e 31
traballos na categoría Xeral.
Colaboramos coas universidades a través da conferencia «Cooperación para o desenvolvemento, unha cuestión de sinerxías» e
do obradoiro «Alianzas para o desenvolvemento sostible», que
tiveron lugar na Universidade de Murcia para difundir a importancia dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Manos
Unidas estivo presente, así mesmo, nos cursos de verán da
Universidade de Santiago de Compostela a través do obradoiro
«Crise climática e pobreza» e no VI Congreso Internacional
Cátedras Scholas co obradoiro «A educación para o desenvolvemento como instrumento de transformación» n

UNIR

Sensibilización

Manos Unidas nas aulas

No marco da alianza de organizacións católicas Enlázate
pola Xustiza, e tras rematar a campaña «Se coidas o
planeta combates a pobreza», comezamos unha nova
etapa na que puxemos no centro a necesidade de «coidar», tanto da natureza coma dos outros e dun mesmo.
Co pulo tomado do concepto de «cidadanía integral» e
as encíclicas Laudato si’ e Fratelli Tutti, traballamos en
rede e localmente para promover o «pacto educativo
global» proposto polo papa Francisco e obter unha lei
de dilixencia debida que fortaleza a responsabilidade
empresarial en relación cos dereitos humanos e o
coidado medioambiental en terceiros países.

IX edición

24 HORASManos Unidas

das

de

En novembro celebramos unha nova edición desta cita coa luz e a
solidariedade, na que recibimos máis de 1600 fotografías desde 49
países. Grazas ao apoio de ﬁguras salientables da sociedade
española, esta actividade de sensibilización permitiunos chegar a
máis de 140.000 persoas a través da nosa web e redes sociais, e
recadar máis de 5300 euros en doazóns.
Todas as fotos en: manosunidas.org/24horas

As nosas
redes sociais:
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manosunidas.ongd

Manos Unidas

Alianzas e traballo en rede

Xunto ás organizacións internacionais católicas e de
desenvolvemento coordinadas en CIDSE, continuamos
coa campaña «Cambiemos polo planeta, coidemos ás
persoas» e levamos a cabo diversas actividades relacionadas coa COP26, entre elas, un encontro con mozos e
mozas de Manos Unidas e doutras organizacións internacionais para reﬂexionar sobre os impactos do cambio
climático e para poñer en común o que a mocidade
pode achegar desde os seus ámbitos locais.
O pasado ano seguimos participando na rede da
sociedade civil Futuro en Común, na que facemos un
seguimento da aplicación da Axenda 2030 en España e
acompañamos a elaboración da Estratexia para o Desenvolvemento Sostible 2030. Así mesmo, como parte da
Coordinadora de ONGD, colaboramos na realización do
informe do Consello de Cooperación ao Desenvolvemento
con recomendacións para reducir o impacto negativo
das políticas públicas nos países máis pobres n

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Canal: Manos Unidas

Proxectos

33.449.399 €
de investimento

1.524.954
persoas apoiadas
directamente

51 países
En 2021 entregámonos á loita contra a pobreza e ás inxustizas agravadas pola pandemia.
Grazas á solidariedade de todas as persoas e entidades públicas e privadas que colaboran
con Manos Unidas, chegamos a máis dun millón e medio de persoas –o 58 % delas, mulleres–
para que ﬁxeran fronte ás diﬁcultades con maior esperanza e mellores condicións de vida.

O aumento o pasado ano do número de persoas en situación de pobreza provocou que destinásemos 9.795.126 €
–o 29 % do investimento anual en proxectos– a 110 iniciativas relacionadas co dereito á alimentación e coa xeración
de medios de vida. Así mesmo, conscientes de que a
educación, a formación e a alfabetización son pilares
esenciais para o desenvolvemento e a autonomía das
comunidades, apoiamos 108 proxectos educativos cun
investimento de máis de 6,5 millóns de euros. Continuamos
tamén traballando no eido da saúde, sobre o que seguiu
pesando o impacto da pandemia, así como na defensa
dos dereitos humanos e a equidade de xénero; dimensións
que sufriron retrocesos en moitos dos 51 países nos que
Manos Unidas traballou en 2021.
En total, aprobamos 474 novos proxectos cun investimento
de máis de 33 millóns de euros transferidos desde España
a comunidades empobrecidas de países do sur, para
ofrecer mellores oportunidades de vida e promover dereitos
inalienables que continúan sendo vulnerados.
Colaboramos con 428 organizacións socias, axentes de
desenvolvemento cuxos membros chegan a arriscar as
súas vidas en certos contextos, como o do Amazonas, para
defender os dereitos das poboacións ás que acompañan.
O noso labor é fortalecer estas organizacións, para que
sexan capaces de transferir, en colaboración con outros

India. Manos Unidas/Javier Fernández

474 proxectos

actores, as capacidades necesarias para que as
comunidades acaden a súa sostibilidade ambiental e
económica.
A meirande parte dos proxectos apoiados contaron cun
investimento de entre 25.000 e 95.000 €, agás os grandes
programas coﬁnanciados por organismos públicos coma
a AECID e a Unión Europea. Con independencia da contía,
o sector e o lugar de execución de cada proxecto, para
todos eles esiximos informes detallados e veriﬁcamos que
os fondos se utilizan para o ﬁn para o que foron concedidos.
O ano 2021 presentounos, en deﬁnitiva, o importante reto
de convivir coa pandemia do coronavirus, sobre todo
naqueles países máis prexudicados, como algúns latinoamericanos e a India. Isto implicou, como en 2020, importantes
restricións para que os nosos equipos puidesen viaxar a
un terreo, ata que no outono puidemos retomar as viaxes
de xeito seguro.
Así a todo, sempre recordamos que a fame é unha pandemia permanente que ameaza a máis de 811 millóns de
persoas. Por iso, resultou tan importante a solidariedade
de todas as persoas que colaboraron con Manos Unidas
e que nos permitiron obter moi bos resultados pero que,
sobre todo, animáronnos a encarar con máis enerxía e
convencemento todo o traballo que temos por diante.
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Proxectos

Proxectos de Manos

En 2021, Manos Unidas aprobou
un total de 474 proxectos
en 51 países por valor
de 33.449.399 €.
Además, continuamos apoyando económicamente
proyectos de ejercicios anteriores.
En total, en 2021, trabajamos en 721 proyectos.

110 proxectos

Alimentación e
medios de vida

Importe: 9.795.126 €
122.742 beneﬁciarios

14

108 proxectos

Educación

Importe: 6.539.774 €
153.927 beneﬁciarios

94 proxectos

Saúde

Importe: 4.245.503 €
748.042 beneﬁciarios

24 pr

Auga

Imp
68.8

Unidas no mundo en 2021
% DE PROXECTOS
POR SECTORES
Medio ambiente e
2 % cambio climático

Educación
23 %

Auga e
5 % saneamento
12 %

15 %
Dereitos das
mulleres e equidade

Dereitos humanos
e sociedade civil

23 %
Alimentación e
medios de vida

% DE PROXECTOS
POR CONTINENTES

África
38 %

América
32 %

Asia
30 %

70 proxectos

a e saneamento

Dereitos das
mulleres e equidade

orte: 1.465.418 €
811 beneﬁciarios

Importe: 4.764.909 €
201.167 beneﬁciarios

royectos

Saúde
20 %

56 proxectos

Dereitos humanos
e sociedade civil
Importe: 5.171.155 €
136.168 beneﬁciarios

12 proxectos

Medio ambiente e
cambio climático
Importe: 1.467.514 €
94.097 beneﬁciarios
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Proxectos África

181 proxectos
11.232.193 €
30 países
Marrocos 9

Exipto
3
Mauritania
3
Mali
5
Togo
Burkina 5
Faso
10

Senegal 5

Serra Leoa 9

Costa de
Marﬁl
2
Ghana 1

Benín
5

Chad
5

Eritrea 3
Sudán
1

Rep.
Etiopía
Centroafricana Sur
11
Sudán
1
5
Camerún
12
Uganda
8
Kenia
7
Rep.Dem.
Congo
12

Ruanda 5
Burundi 5
Tanzania
3
Malaui 7

Angola
5

Zambia
9

Mozambique
15

Cimbabue
4

PRINCIPAIS SECTORES
(por número de proxectos)
Educación

46%

16

Saúde

Auga e
saneamento

17%

11%

6
Madagascar

En 2021, o continente africano foi, se temos en conta os datos oﬁciais, o
menos afectado pola pandemia de COVID-19. As vacinas foron chegando
por contagotas e a iniciativa COVAX, posta en marcha pola OMS e a
UE para garantir unha vacinación equitativa, non acadou os resultados
esperados: a ﬁnais do ano, o índice de vacinación só chegara ao 6 %
de todo o continente.
Así a todo, máis aló do impacto sanitario, a pandemia provocou a ﬁn
da esperanzadora tendencia dos últimos anos e a fame volveu a
aumentar, por mor da suba de prezos e da paralización ou minoración
das actividades xeradoras de ingresos. Así mesmo, o peche de escolas
pode producir un prexuízo considerable na educación, ferramenta
fundamental para que as poboacións poidan saír da pobreza. Os
conﬁnamentos e a permanencia das mulleres, nenos e mozos nos seus
fogares, provocou tamén o aumento da violencia de xénero, os abusos
e os embarazos e matrimonios precoces.
A violencia volveu afectar o continente africano, co incremento dos
conﬂitos bélicos, os atentados e os secuestros perpetrados por radicais
islámicos en Somalia, Malí, Burkina Faso, norte de Camerún, Kenya,
Nixeria, Uganda e República Democrática do Congo. Cómpre facer
unha mención especial de Etiopía, coa dramática guerra enquistada
do Tigrai que tanta dor e fame está a infrinxir no sufrido pobo etíope.

Mauritania. Manos Unidas/Myriam Sagastizábal

Malia as diﬁcultades, Manos Unidas continuou realizando proxectos de
desenvolvemento nos distintos sectores de intervención, entre os que podemos salientar a educación, esencial para a cohesión social, a equidade,
a cultura de paz e a defensa dos dereitos humanos. Ante a situación de
desigualdade e exclusión das nenas, reforzamos o seu acceso á educación primaria e secundaria, e apoiamos as mulleres a través do pulo
de actividades xeradoras de ingresos e programas de sensibilización
e formación destinados a fomentar a súa autonomía e capacitación.
Por outra banda, as fráxiles infraestruturas sanitarias víronse desbordadas pola pandemia –un problema que se engadiu ás moitas carencias
que xa afrontan a diario– e foron obxecto do noso apoio ﬁnanceiro a
través da dotación de equipamentos e da formación do persoal.
Así mesmo, intervimos de emerxencia para axudar ás comunidades
máis afectadas pola erupción do volcán Nyiragongo na República
Democrática do Congo, así como para paliar as necesidades máis
graves das poboacións desprazadas por mor do xihadismo, nas que
os colectivos máis vulnerables son as mulleres e os rapaces.

Manos Unidas

No peche do ano, os datos do noso traballo en 30 países acadaron a
cifra de 181 proxectos apoiados cun investimento de 11.232.193 €,
incluíndo iniciativas de desenvolvemento e emerxencias..

A primeira infancia de Lauro foi moi difícil, pero cando cumpriu oito
anos recalou na casa do Gaiato, un fogar para nenos en risco de
exclusión en Malanje (Angola). «Aquí atopei unha familia. No principio
todo parecíame moi estrito e con moitas regras, pero aos poucos vin
como conﬁaban en min. Non só aprendín carpintería, costura, a cultivar,
etc. ademais estou moi ilusionado porque poderei estudar formación
profesional e isto, para rapaces coma min, é algo moi importante
porque nos abre as portas a un futuro mellor».
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Proxectos América

150 proxectos
14.661.041 €
14 países

Cuba 1

México
6

Guatemala 11

Honduras Haití 22
11

O Salvador 13

Nicaragua 11

Venezuela
2

Colombia
7
Ecuador
11

Brasil
7
Perú
18

Bolivia
19
Paraguai
11

PRINCIPAIS SECTORES
(por número de proxectos)
Alimentación
e medios de
Derechos
vida
Dereitos
humanos e
das
sociedad
mulleres
civil
e equidade

48%

18%

18

15%

A pandemia afectou seriamente a América Latina durante 2021. O índice
de mortos por millón encabezouno Perú, seguido por Brasil, Colombia,
Paraguai e Ecuador. O proceso de vacinación –no que salienta Cuba
cun 82 % da poboación vacinada– avanzou en todos os países cun
alcance que basculou entre o 23 % e o 66 %, coa excepción de Haití, país no
que apenas comezou. Máis aló do impacto sanitario, as consecuencias
da pandemia, especialmente a nivel social e económico, trouxeron consigo
un maior empobrecemento dos países e, sobre todo, un aumento das
desigualdades internas entre ricos e pobres.
O pasado ano agravouse, así mesmo, a situación de inestabilidade
política en todo o continente, principalmente en Haití, Nicaragua e
Colombia. Organizacións da sociedade civil denunciaron tamén o
aumento das trabas legais e económicas para realizar o seu labor,
incluídas as oenegués estranxeiras que traballan en Nicaragua e
Guatemala. Do mesmo xeito, recruouse a persecución que sofren os
defensores dos dereitos humanos e os líderes indíxenas, con decenas
de asasinatos e secuestros; nalgúns casos, con vítimas pertencentes a
socios locais Manos Unidas e a comunidades coas que traballamos.
Como vimos facendo desde o inicio da pandemia, en 2021 estivemos en
contacto permanente cos nosos socios locais para coñecer a súa
situación, xestionar as iniciativas en marcha e estudar novos proxectos.
Afortunadamente, na última parte do ano puidemos retomar as viaxes
ao terreo, coas cautelas necesarias, para levar a cabo as visitas de
acompañamento e supervisión dos proxectos abertos.
O esforzo realizado tivo como resultado a aprobación de 150 novos
proxectos, o que supuxo un crecemento do investimento no continente
do 14 % respecto ao ano anterior. O sector con máis investimento foi o
de «Alimentación e medios de vida», co ﬁn de seguir fortalecendo a
soberanía alimentaria e a autonomía das comunidades, seguido polos
sectores de «Dereitos humanos e sociedade civil» e «Dereitos das
mulleres e equidade», para reaccionar perante a grave situación de
violencia e incumprimento de dereitos das poboacións máis vulnerables.
En relación aos proxectos de acción humanitaria, en agosto de 2021
intervimos de emerxencia como consecuencia do terremoto que castigou
Haití e que nos obrigou a poñer en marcha un programa especial de
axuda para as poboacións máis afectadas.

Manos Unidas

«Grazas aos obradoiros de Manos Unidas
melloramos a nosa forma de cultivar o cacao
e ademais aprendemos a identiﬁcar os tipos
de violencia que ocorre nos nosos fogares. As
mulleres da comunidade organizámonos e
estamos esixindo poder participar nas eleccións
das Xuntas Parroquiais, un dereito establecido
por lei».

Bolívia. Manos Unidas/Ana Pérez

Salientamos, para rematar, a optimización dos procedementos internos,
o que nos permitiu unha maior eﬁcacia e posibilitou traballar con
normalidade malia as limitacións derivadas da pandemia.
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Proyectos Asia

143 proxectos
7.556.165 €
7 países
Siria 3

Israel 2
Palestina 7

India
120

Bangladesh
3

Filipinas 3
Camboxa
5

PRINCIPAIS SECTORES
(por número de proxectos)

34%

Dereitos
das
mulleres e Alimentación
equidade e medios de
vida

20%

15%

Orpita, unha das mulleres que recibiron a axuda de
emerxencia de Manos Unidas en Ratanpur (India),
ﬁxo este comentario ao noso socio local: «En época
de eleccións, moitos candidatos veñen con arroz,
licor e algunhas moedas; e hoxe, cando de verdade
estamos a pasar fame, ningún partido político vén
axudarnos, só xente que non coñecemos e que vive
moi lonxe de nós».
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Manos Unidas

Saúde

India viuse gravemente afectada pola variante Delta
da COVID-19, que sumiu o país no caos sanitario de
marzo a xuño. O impacto foi maior debido a que as
autoridades e a poboación relaxaran as medidas de
prevención tras unha primeira vaga pouco agresiva a
nivel sanitario. A virulencia da variante Delta danou
aínda máis o precario sistema sanitario cunha cobertura
inferior ao 40 %. As cifras apuntan a que a variante
acabou coa vida de 490.000 persoas, aínda que fontes
non oﬁciais estiman en 3 ou 4 millóns o número de
persoas que perderon a vida.
Ante a gravidade da situación, Manos Unidas ﬁxo un
chamamento de emerxencia á sociedade española,

que respondeu con enorme xenerosidade para socorrer as comunidades máis afectadas. Esta solidariedade traduciuse en 30 proxectos de emerxencia,
principalmente de axuda sanitaria, cun investimento
de 636.618 €. Así mesmo, volvemos autorizar, aos socios
locais que o solicitaron, a reasignación orzamentaria
en proxectos en marcha para paliar os efectos da
dramática crise sanitaria.
No sueste asiático vimos unha incidencia dispar da
Covid-19. Case todos os países da rexión levaron a
cabo políticas moi restritivas en relación ao movemento
da súa poboación, o que pode explicar a menor incidencia sufrida en comparación con Europa ou EE. UU.
En Camboxa, Filipinas e Bangladesh continuamos
acompañando os nosos socios locais no seu traballo
coas poboacións máis vulnerables, con proxectos que
fortalecen os seus medios de vida, a seguridade alimentaria, o desenvolvemento comunitario, a educación, o
acceso á auga e a atención sanitaria.

India. Juan Luis Sánchez

A pandemia da COVID-19 seguiu condicionando,
durante o 2021, tanto a nosa vida coma a das persoas
para as que traballamos. As sucesivas vagas provocaron o peche de escolas, a interrupción de parte dos
proxectos, o peche de negocios co conseguinte
aumento do desemprego –especialmente entre os
traballadores informais–, o incremento do abandono
escolar e unha perda xeral de ingresos nos fogares das
comunidades máis vulnerables. A pandemia impediunos, ademais, viaxar aos países onde traballamos
para acompañar os nosos socios locais, que realizaron
un labor encomiable nun tempo de enorme diﬁcultade.

Así mesmo, en Oriente Medio continuamos apoiando
a poboación siria máis pobre con programas de formación para o emprendemento, os refuxiados sirios que
se atopan no Líbano e a poboación palestina a través,
principalmente, de proxectos agrícolas e sanitarios.
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Fundación Pelayo

Fondos públicos

Fondos privados

O coﬁnanciamento público provén das distintas administracións –estatal, gobernos autonómicos, deputacións,
concellos–, así como de recursos europeos, con dous
proxectos apoiados pola Unión Europea en Paraguai e
Ecuador (con fondos periodiﬁcados en 2020 e 2022).
Resultou un ano moi positivo, xa que superamos a recadación prevista ao obter 6.795.171 € a través de 145 convocatorias públicas; monto que aumenta lixeiramente,
conﬁrmando a tendencia positiva de 2020.

Por outra banda, algúns doadores privados, tanto
persoas como entidades (empresas, fundacións,
colexios profesionais, etc.) optan polo apoio directo
a proxectos especíﬁcos de Manos Unidas.

En termos xerais, esta modalidade de ﬁnanciamento
representou algo máis do 13 % dos ingresos institucionais.
Estes bos resultados proveñen da estreita coordinación
coas delegacións de Manos Unidas en todo o territorio
nacional e coas organizacións socias responsables de
executar os proxectos nos países nos que traballamos,
que responderon con grande profesionalidade nun
contexto moi complexo por mor da pandemia.
En relación ao apoio da Axencia de Cooperación
Española (AECID), o pasado ano iniciamos dous novos
proxectos en Bolivia e Filipinas, e continuamos a
execución dos tres Convenios en Ecuador, Filipinas e
Senegal aprobados en 2018. Esta colaboración resulta
moi importante para Manos Unidas pola estreita
relación que se establece cos nosos socios locais e coas
Oﬁcinas Técnicas de Cooperación en cada país, así
como pola visibilidade e participación da nosa
organización en espazos internacionais.
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Manos Unidas

Osvaldo Zayas
Pablo Echeita

Financiamento conxunto

Grazas aos fondos que obtén tanto de doadores privados como
de organismos públicos, Manos Unidas apoia numerosos proxectos
de desenvolvemento nos países máis empobrecidos.

Esforzámonos para canalizar os recursos de cada
doador cara aos proxectos máis idóneos, tratando
de adaptar esta colaboración para atender os
requirimentos concretos do doador e ofrecendo
información constante sobre os equipos implicados,
as actividades, as zonas de intervención e outros
detalles. Unha vez rematado o proxecto, facilitamos
ao doador un informe que rende contas dos resultados acadados e os gastos relacionados, coa
máxima transparencia e claridade.
En 2021 contamos con 89 persoas e entidades
privadas que contribuíron con 3.055.844 € a ﬁnanciar 70 iniciativas de desenvolvemento a través de
Manos Unidas. Esta cifra duplica os resultados do
ano anterior, grazas á xenerosidade dos doadores
particulares e a algunhas herdanzas recibidas
para ﬁns especíﬁcos.

Queremos reiterar o noso agradecemento a todos
os doadores, públicos e privados, que, coa súa
conﬁanza en Manos Unidas, o seu compromiso e
a súa xenerosidade, contribuíron a ﬁnanciar un
signiﬁcativo número de proxectos de desenvolvemento máis aló das nosas fronteiras.

Entre as accións humanitarias ﬁguran, por unha
banda, os proxectos de emerxencia, que responden
a situacións inesperadas e, por outra, os proxectos
de axuda humanitaria.
A través de 55 proxectos de emerxencia en Asia
(34), África (13) e América (8), aos que se destinaron 1.607.331 €, atendemos a 270.679 persoas que,
por distintas causas, perderan practicamente todo.
A durísima segunda vaga de COVID-19 na India
motivou 30 das 34 emerxencias apoiadas en Asia.
Manos Unidas mobilizou 636.618 € para atender
as necesidades máis urxentes: osíxeno, medicinas
e alimentos para persoas enfermas e as súas
familias. Grazas a todos os esforzos, máis de 200
mil persoas beneﬁciáronse destas axudas. Sen
embargo, moitas outras perderon a vida e, entre
elas, socios locais de Manos Unidas os que, desde
estas liñas, queremos lembrar e honrar pola súa
entrega sen límite aos demais.
En agosto volveu a tremer a terra en Haití. O terremoto causou 2300 mortes, 13.000 feridos e 137.000
fogares destruídos. Como resposta, Manos Unidas
lanzou unha campaña de emerxencia que recadou
preto de 456.000 € para poñer en marcha catro
proxectos de emerxencia sanitarios, de distribución
de alimentos e reparación de vivendas.
Atendemos, así mesmo, a persoas vítimas das
guerras esquecidas e da inseguridade, como é o
caso do norte de Etiopía, no Tigrai, rexión que
afronta un conﬂito de extrema violencia no que se

Kenia

Manos Unidas/Ángel Cano

Ademais do noso traballo de cooperación
ao desenvolvemento, colaboramos
en accións humanitarias cando o requiren
as circunstancias e nolo solicitan os nosos
socios locais con experiencia neste tipo de
intervencións. En total, en 2021 apoiamos
62 accións humanitarias ás que destinamos
máis de 2 millóns de euros (2.010.592 €).

Maria Angeles Muñoz

Haití

Christ Hospital Chandrapur

Acción humanitaria

India

Apoiamos a 278.365 persoas
a través de 62 proxectos
de acción humanitaria
por valor de 2.010.592 €
vulneran todos os dereitos e no que as violacións
úsanse como arma de guerra. En Sudán, onde
apoiamos a miles de persoas en campos de refuxiados, ou en Nicaragua e Haití, países nos que
Manos Unidas interviño a causa da grave inestabilidade política e social, a poboación afronta crises
humanitarias que non tiñan por que producirse,
pero que, por desgraza, existen e perduran ata
caer no esquecemento por parte das nosas
sociedades.
Os fenómenos climáticos tamén provocan crises
que requiren da nosa intervención. Secas en
Kenya, inundacións en Chad, grandes fames en
Ruanda, ciclóns en India e Mozambique. Seguimos
escoitando o berro do planeta, a nosa «casa
común», e quen o paga máis caro é, de novo, as
poboacións máis desprotexidas.
Apoiamos tamén 7 proxectos de axuda humanitaria
para asistir a 7686 persoas; poboacións en mobilidade como a procedente de Venezuela, obrigada
a migrar aos países limítrofes; as mulleres sirias,
ás que a guerra expulsou dos seus fogares xunto
aos seus ﬁllos e ﬁllas; os migrantes subsaharianos
que malviven en Marrocos soñando cun futuro
mellor; ou os migrantes latinoamericanos que se
acumulan en México perseguindo unha vida con
condicións máis dignas.
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Paraguay. Manos Unidas/Marta Isabel González

CONTAS

A nosas

50.823.998 € recadados en 2021.
86,3 % dos ingresos provén do sector privado
e o 13,7 % do sector público.

88,6 % destinado ás fins de Manos Unidas,
o 83,5 % a Proxectos de desenvolvemento
e o 5,1 % a Sensibilización.

42,8 % dos fondos provén dos nosos socios.
Transparencia
Manos Unidas é unha organización comprometida coa TRANSPARENCIA dos seus fondos. Este é un dos nosos
valores como institución e é fiel reflexo da nosa aposta por responder perante a sociedade que confía en nós.

As nosas contas anuais sometéronse á auditoría de Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.
(Ver páxina 26)

Manos Unidas cumpre os
principios de transparencia e
boas prácticas establecidos
pola Fundación Lealtad.
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Está cualificada para optar
a financiamento pola Axencia
Española de Cooperación
Internacional para o Desenvolvemento.

Manos Unidas cumpre co
compromiso de transparencia
e bo goberno da Coordinadora
de ONGD de España.

ORIXE DOS INGRESOS (€)

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS (€)

Ingresos Privados: 86,3 %

Fins de Manos Unidas: 88,6 %

Socios e doadores (1)

21.389.189.-

Sensibilización

Parroquias e entidades relixiosas

8.105.863.-

Proxectos de desenvolvemento (3)

Colexios

686.072.-

Emerxencias

821.317.-

Herdanzas e legados

10.735.749.-

Outros

2.145.233.-

- Proxectos:

35.420.048.-

33.449.399.-

- Xestión de proxectos: 1.970.649.-

TOTAL FINS MANOS UNIDAS

37.565.281.-

1.414.808.-

TOTAL SECTOR PRIVADO

43.152.998.-

Promoción e captación de recursos

Ingresos Públicos: 13,7 %
Axencia Española de Cooperación Internacional ao Desenvolvemento (AECID)

2.568.898.-

Administración Local e autonómica

4.301.355.-

TOTAL SECTOR PÚBLICO

6.870.253.-

INGRESOS DE RECADACIÓN

50.023.251.-

OUTROS INGRESOS (2)

Promoción e captación de recursos: 3,3 %
1.404.143.-

Administración e estructura: 8,1 %
Administración e estructura

3.455.303.-

42.424.727 €

TOTAL GASTOS 2021:
SUPERÁVIT ANO 2021*

8.399.271 €

800.747.-

TOTAL INGRESOS 2021:

50.823.998 €

ORIXE DE LOS INGRESOS DE RECADACIÓN
86,3%

13,7%

Privados

Públicos

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS
88,6%

11,4%

Fins de Manos Unidas

Outros

Promoción e Captación

3,3% de recursos

Sensibilización

5,1%
Administración e
estrutura
8,1%

42,8%
Socios e
Doadores

83,5%
16,2%

21,5%
Herdanzas
e legados

5,1%
8,6%

Adm. local e
autonómica

5,8%

Parroquias e
entidades relixiosas

Proxectos de
Desenvolvemento

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

Outros: Colexios, emerxencias,
Actividades de sensibilización,
ingresos financeiros e
outros ingresos privados.

(2) Inclúe resultados extraordinarios, a devolución ou cancelación de axudas outorgadas
nos anos anteriores, diferenzas de cambio positivas e provisións aplicadas.
(3) Esta cifra corresponde aos proxectos aprobados máis as anualidades dos
diferentes convenios apoiados pola AECID.
* O superávit do ano 2021 destinarase á aprobación de novos proxectos durante o ano 2022.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS
Os gastos divídense entre os destinados ao cumplimento das fins de Manos Unidas e os gastos de funcionamento.
l FINS DE MANOS UNIDAS:
l GASTOS DE FUNCIONAMENTO:
w Gastos de sensibilización. Inclúe os gastos da Área de educa- w Promoción e captación de recursos. Inclúe os gastos da
ción para o desenvolvemento, así como os dedicados a esta fiÁrea de comunicación e presenza pública destinados a
nalidade pola Área de comunicación e presenza pública.
captar fondos e a promover as actividade da organización.
w Gastos de proxectos. Inclúe o importe do total dos proxectos w Gastos de administración e estrutura. Son os gastos oriaprobados no exercicio ademais dos gastos de xestión, persoal,
xinados na xestión e administración da organización.
auditorías e avaliacións de proxectos financiados.
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Informe de Auditoría
O Informe completo de Auditoría pódese conseguir en formato PDF na nosa páxina web
(www.manosunidas.org) ou conseguir impreso
nas nosas Delegacións e Servizos Centrais.

Memoria de
actividades

2021

informe de auditoría

Agradecementos
O labor de sensibilización en España e o noso apoio ás comunidades máis empobrecidas
do Sur sería imposible sen todos os amigos de Manos Unidas:
l As persoas voluntarias e contratadas da organización.
l A nosa base social: os socios e colaboradores de Manos Unidas.
l Os nosos doadores; entidades públicas e privadas que apoian o noso traballo
mediante doazóns, coﬁnanciando proxectos de desenvolvemento, patrocinando
iniciativas ou prestando diversos servizos [a relación de entidades públicas que
coﬁnancian proxectos de desenvolvemento ﬁgura no Libro de Proyectos editado
xunto a esta Memoria].
l Os colexios, congregacións e parroquias, cuxa aportación é especialmente relevante.
l Os medios de comunicación (periódicos, revistas, emisoras de radio e canles de
televisión) que difunden as nosas mensaxes e publican gratuitamente os nosos
anuncios.
l As organizacións socias coas que traballamos no sur.
l E aquelas persoas que, a través das súas herdanzas e legados solidarios, quixeron
seguir contribuíndo con Manos Unidas tras a súa partida…
Grazas a toda esta solidariedade, cambiamos a vida de millóns de persoas
e continuamos construíndo un mundo mellor, máis xusto e fraterno.

A todos, a todas: MOITAS GRAZAS
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DELEGACIÓNS DE MANOS UNIDAS
(enderezos)
15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. Tfno. 918 833 544
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11. Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06006 BADAJOZ
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08008 BARCELONA
Provença, 229-1º, 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, 230 bajo. 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
Dr. 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. 971 529 803
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
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Doctor Chil, 17 - Casa de la Iglesia.
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
27002 LUGO
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 10-12. Local i.
Tfno. 982 255 567
28008 MADRID
Martín de los Heros, 21-2º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA.
Tfno. 923 261 547

20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º.
Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
Tfno. 954 227 568
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona)
Castellar del Riu, 1. Tfno. 617 273 664
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. B, 1º 1ª.
Tfno. 977 244 078
TERRASSA (Sabadell. Barcelona)
Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell.
Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo.
Tfno. 978 611 845
45003 TOLEDO
Avda. Europa, 4 - Oficina B 2.
Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879

Servizos Centrais
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org
Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
da Concordia 2010

