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Mans Unides/Javier Mármol

Carta de la Presidenta

Benvolguts amics,
Aquesta memòria recull algunes de les activitats que Mans Unides va dur a
terme en un any marcat per la pandèmia del coronavirus que ha omplert
les nostres vides de por, incertesa i dolor, i ens ha fet més conscients de la
nostra pròpia vulnerabilitat.
El 2020, a Mans Unides vam haver d’adaptar-nos a una manera de treballar
desconeguda ﬁns aleshores per a nosaltres. Des de casa, i esglaiats per tot el
que succeïa al nostre voltant, ens vam entestar a tirar endavant el nostre treball,
conscients que la realitat que ens mantenia en suspens també signiﬁcava,
per a milions de persones més enllà de les nostres fronteres, una greu amenaça que se sumava a la fam i la pobresa.
La nostra campanya «Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu»
va marcar l’arrancada d’un any en què ens anàvem a centrar a denunciar
les greus conseqüències que el deteriorament del medi ambient té per a milions
de persones vulnerables. Persones que, paradoxalment, són qui menys han
contribuït a aquest deteriorament: dones, gent gran, pagesos, poblacions
indígenes, persones amb discapacitat; poblacions que han estat, precisament,
les més afectades per les dramàtiques conseqüències de la pandèmia que,
encara avui, estem enfrontant.
El curs passat va ser també l’any en què la generositat dels nostres 71.159
socis i col·laboradors ens va demostrar que són moltes les persones que,
sense deixar de solidaritzar-se amb els qui pateixen la crisi en la nostra societat, van comprendre que, a les perifèries a les quals sempre fa referència
el Papa, eren milions els éssers humans per a qui aquesta crisi s’havia convertit en una angoixosa emergència. Gràcies a tota aquesta solidaritat, vam
poder donar suport a 2,3 milions de persones, amb 506 projectes en 53 països.
D’aquestes iniciatives, 136 es van destinar a pal·liar l’emergència derivada
de la devastadora pandèmia del coronavirus.
Us demano que, allà on sigueu, no deixeu de contagiar solidaritat i esperança per, així, poder acabar amb les pandèmies oblidades de la fam, la
pobresa i la desigualtat.
Serveis Centrals
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20.
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Dipòsit legal: M-15996-2021

A tothom, GRÀCIES.

Clara Pardo
Presidenta de Mans Unides
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SOM?

Qui

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.

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.
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Limbo Agency

Estructura
Mans Unides és una organització de voluntaris, com ho
demostra el nombre de persones que destinen part del seu
temps, il·lusió i esforç als ﬁns de la institució. Al tancament
de 2020, es van superar les sis mil persones voluntàries
–concretament, 6.344, majoritàriament dones–; una raó
per alegrar-nos en un any especialment complicat, atès
que moltes activitats es van dur a terme per via telemàtica
a causa de la pandèmia.
La institució té 144 persones contractades i una base social
formada per 71.159 socis i col·laboradors, les aportacions
dels quals són la font d’ingressos més gran amb què
compta l’ONG per dur a terme la seva feina de cooperació
al desenvolupament i sensibilització.
En l’àmbit organitzatiu, Mans Unides té una estructura
diocesana –i uns serveis centrals ubicats a Madrid–, per
la qual cosa està present en tota la geograﬁa espanyola
a través de 72 delegacions i més de 500 comarcals que
faciliten la posada en marxa d’activitats en l’àmbit local.

6.344 persones voluntàries
71.159 socis i col·laboradors
144 persones contractades

Xarxes

Fotos: Mans Unides

EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

Mans Unides desenvolupa la seva tasca en coordinació 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 2020, 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.

Així mateix, l’any passat va créixer el nombre de socis locals
amb què treballem al Sud: més de 600 organitzacions
entre ONG, congregacions religioses, associacions, cooperatives, etc., amb les quals duem a terme els projectes de
desenvolupament al costat de les poblacions més empobrides del planeta.

l Fòrum de Laics.

A totes les persones i entitats que fan possible la tasca de
Mans Unides... moltes gràcies!

l UMOFC. Unió Mundial d’Organitzacions
Femenines Catòliques.

l Fundació Sur.
l Observatori de Responsabilitat Social Corporativa.
l Pacte Mundial.
l Plataforma del Voluntariat a Espanya.
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Organigrama

ÒRGANS DE GOVERN
ASSEMBLEA GENERAL
72 presidentes-delegades diocesanes

Presidenta

1 Representant dels Serveis Centrals

Comissió Permanent

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

COMISSIÓ PERMANENT
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
Tresorer
Genaro Seoane

Consiliari
Mons. Carlos Escribano

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

Viceconsiliari
Óscar García

Sec. gral. Acció Catòlica
Vacant

Secretari
José Valero
3 Representants dels
Serveis Centrals
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Salvador Saura

5 presidentes-delegades
representants de l’Assemblea
Encarnación Pérez,
Elena Garvía, Catalina Seguí,
Rosario Martínez, Ana Torralba

DELEGACIONS DIOCESANES
EQUIP DIRECTIU DIOCESÀ
Presidenta delegada

Vicepresidenta vicedelegada

Consiliari

Secretària

Tresorera

ÒRGAN DE GESTIÓ
SERVEIS CENTRALS
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.
Presidenta
Clara Pardo
Secretaria Direcció
Secretaria Tècnica
Secretario general
Ricardo Loy
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Àrea d’Administració de
Recursos i Persones
Mª Carmen Peláez

Àrea de Comunicació
i Presència Pública
Cecilia Pilar

Àrea d’Educació per
al Desenvolupament
Guadalupe Sierra

Àrea de
Gestió Financera
Genaro Seoane

Àrea de
Delegacions
Natalia Fdez. de Villavicencio
Àrea de
Projectes
Isabel Vogel

FEM

Mans UnidEs/Patricia Garrido

Per què ho

Renovar la mirada per
enfortir la solidaritat
Mans Unides posa a les teves mans aquestes pàgines que
recullen l’esforç de moltes persones que se senten interpel·lades per les necessitats dels més vulnerables i actuen
en conseqüència. Esforç que es tradueix en compromís,
treball, entrega i generositat que, sumats a una profunda
experiència de fe, donen com a resultat una solidaritat encarnada en històries plenes de rostres i llocs.
Aquesta memòria recull també les circumstàncies, el dolor
i la duresa de la pandèmia que ens ha copejat amb tanta
crueltat. Molts l’hem patit en la nostra persona o entre les
nostres famílies i amics. Una pandèmia que ha estat global
i que ens ha obligat a adaptar-nos a les noves necessitats
expressades pels nostres germans més vulnerables amb
els quals col·laborem en els nostres projectes.
Podem dir que les circumstàncies doloroses que estàvem
vivint ens movien a donar respostes, a compartir amb ells
el seu patiment i a intentar pal·liar, en la mesura que sigui
possible, les seves necessitats. I fer-ho amb la convicció que
aquest compromís solidari ens fa, lògicament, proïsmes de
tots. Francesc ens ho recordava comentant la paràbola del
bon samarità en la seva carta encíclica Fratelli Tutti, que
ens va regalar el passat 3 d’octubre: «La proposta és la de
fer-se presents davant de qui necessita ajuda, sense importar si és part del propi cercle de pertinença. (…) És a dir,
ens interpel·la a deixar de costat tota diferència i, davant
el patiment, tornar-nos propers a qualsevol. Aleshores, ja
no dic que tinc “proïsmes” a qui he d’ajudar, sinó que em
sento cridat a tornar-me jo un proïsme dels altres» (Fratelli
Tutti 81). Aquesta experiència a què ens crida el Papa ha
reforçat el nostre compromís amb els nostres germans en
la dramàtica situació provocada per la Covid-19.

Mans Unides va començar el seu treball amb una campanya
molt compromesa amb la grandesa de la Creació i la cura
de la casa comuna. Una crida a salvar el futur del planeta,
seguint la petja del Papa: «Faig una invitació urgent a un nou
diàleg sobre el mode com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè
el desaﬁament ambiental que vivim, i les seves arrels humanes, ens interessen i ens impacten a tots. (…) Tots podem
col·laborar com a instruments de Déu per a la cura de la
creació, cadascú des de la seva cultura, la seva experiència,
les seves iniciatives i les seves capacitats» (Laudato si’, 14).
La pobresa generada pel maltractament al planeta s’ha
vist agreujada per les dures conseqüències de la pandèmia.
Això ha comportat aprendre a observar, amb mirada renovada, el compromís que tenim els uns amb els altres per
oferir-nos experiències de plenitud. I ens ha fet desenvolupar la consciència que avui no podem salvar-nos sols,
que necessitem els altres i, si no, no se salva ningú.
A aquesta mirada renovada contribueix Mans Unides amb
el seu treball solidari. Per això t’oferim aquestes pàgines
plenes de vida que, estic segur, poden generar en nosaltres esperança tot i les diﬁcultats.
Moltes gràcies a tots els membres de l’associació, als socis,
als voluntaris, col·laboradors, benefactors i treballadors
per la vostra preocupació pels més vulnerables que, en
aquests moments tan difícils, s’expressa en un treball constant, generós i ben fet.
+ Carlos Escribano Subías
Arquebisbe de Saragossa
i consiliari de Mans Unides
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FEM?

Què

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.
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QUI MÉS PATEIX
EL MALTRACTAMENT
AL PLANETA
NO ETS TU.
Col·laborar està a la teva mà.

900 811 888

Sensibilització

Depósito Legal: M-20453-2019

Alberto Prieto

mansunides.org

La sensibilització de la societat espanyola és, amb el ﬁnançament de projectes de
desenvolupament, l’altra tasca imprescindible en la nostra missió. 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; promovem la reﬂexió sobre els estils de vida que,
des del Nord, diﬁculten la consecució d’una vida digna per a totes les persones i,
ﬁnalment, animem a fer canvis en les nostres vides que ajudin a construir un món millor.

Al llarg de l’any 2020, amb la nostra campanya i accions
vam abordar, dins el pla de treball triennal que dediquem a la tasca en defensa dels drets humans, l’íntima
relació entre la pobresa i el deteriorament mediambiental, una connexió recalcada pel papa Francesc
en la seva encíclica Laudato si’: «El model de vida dominant, el nostre consumisme, les estructures de
poder i la cultura del malbaratament en què estem
inserits provoquen l’actual deteriorament mediambiental i les crisis humanes i socials que l’acompanyen
i reforcen» (LS 5).
Però el 2020 serà, per a tots nosaltres, l’any del coronavirus. L’any en què la nostra vida va canviar. L’apa-

rició, al principi de l’any, de la pandèmia és una mostra de com aquest deteriorament mediambiental
afecta tota la humanitat –en facilitar la transmissió de
malalties– i té un greu impacte, principalment, en les
persones més pobres: com constatem dia a dia, el coronavirus està augmentant les bretxes de desigualtat
ja existents.
Hem assistit a l’empitjorament, en molt poc temps, de
tots els indicadors de vida digna. I el nostre repte va ser,
al llarg de l’any, fer arribar a una societat espanyola
amb por, incertesa i dubtes sobre el futur, la situació de
tantes persones que al Sud viuen sense accés a l’aigua,
a la sanitat i a l’alimentació, que van haver de triar,
en molts casos, entre conﬁnar-se o sobreviure.
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Les 72 delegacions de Mans Unides porten el nostre
missatge al llarg de la geograﬁa espanyola i organitzen
activitats de sensibilització per donar a conèixer la realitat de les poblacions més vulnerables i, alhora, recaptar
els recursos necessaris per continuar el nostre treball
de cooperació al Sud.
El llançament de la nostra campanya al febrer va
ser, sens dubte, l’activitat més important de 2020 per
a les delegacions. Milers de persones van participar en
les accions de difusió i vam comptar amb la presència de socis locals vinguts d’Àfrica, Amèrica i Àsia per
compartir el seu testimoni en mitjans de comunicació,
escoles, parròquies, institucions públiques, etc.
Malgrat la paralització de moltes activitats a
causa de la pandèmia, les delegacions es van reinventar i, dia a dia, van fer ús dels mitjans tecnològics
disponibles per continuar amb la seva tasca en modalitat en línia, incloent cursos de formació, reunions
d’equip, obres de teatre, contacontes i diverses activitats solidàries n

Fotos: Mans Unides

Sensibilització

Des de les delegacions

Des d’Operació Enllaç

Mans Unides/Irene H-S

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
2020, es van fer 308 Operacions Enllaç que van facilitar la
recaptació de fons i van permetre a la societat espanyola conèixer aquests projectes, alhora que servien com a eina de
sensibilització sobre les condicions de vida de les comunitats
a què donem suport n

Des de les universitats
Les diﬁcultats ocasionades per la Covid-19 per a
l’assistència presencial de l’alumnat no van impedir
que Mans Unides mantingués la seva col·laboració amb les universitats: 15 estudiants de graus
(relacions internacionals, periodisme, ciències
polítiques i administracions públiques) i màsters
(cooperació al desenvolupament, acció social i
solidaritat) de diferents universitats (Carlos III, San
Pablo CEU, Rey Juan Carlos, Autònoma de Madrid
o Universidad Europea) van dur a terme les seves
pràctiques curriculars amb l’acompanyament de
diversos departaments dels serveis centrals de
Mans Unides n
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308

Operacions Enllaç el 2020

Els principis rectors sobre les empreses
i els Drets Humans

PROTEGIR

RESPECTAR

REMEIAR

Obligacions
dels estats davant
tractats de
Drets Humans.

El rol de les empreses
a complir les lleis i
els estàndards
de Drets Humans.

Proveir recursos
efectius judicials i
no judicials en cas
d’incompliments.

Des de les empreses
Malgrat les dures circumstàncies, el 2020 vam continuar
comptant amb la solidaritat i el suport incondicional de les
entitats privades. La solidaritat empresarial va contribuir a
pal·liar els impactes de la pandèmia, millorar l’accés a l’aigua
per a moltes comunitats, dotar d’infraestructures elèctriques
centres d’acollida i escoles, equipar hospitals i donar suport
a dones en risc d’exclusió i maltractament, entre altres iniciatives. Per això, en nom dels nostres socis locals i de les
poblacions que han rebut suport, volem agrair el compromís
del sector empresarial espanyol per mantenir la responsabilitat social corporativa en aquests difícils moments n

Al febrer, quan el coronavirus no semblava encara una amenaça, vam
presentar la campanya «Qui més pateix el maltractament al planeta
no ets tu», amb la presència a Madrid de la germana Janeth Aguirre i
el pare Alberto Franco, religiosos colombians i defensors dels drets de
les persones més desfavorides. En la roda de premsa i l’acte de llançament, els missioners ens van apropar a la realitat del seu treball a Mali
i Colòmbia, respectivament. També en el marc de la campanya va tenir
lloc la taula rodona «Dona i canvi climàtic», en la qual van participar
quatre representants d’organitzacions amb les quals Mans Unides treballa a Amèrica Llatina.

Mans Unides/Javier Mármol

Sensibilització

Comunicar als temps de pandèmia

Només unes setmanes més tard es declarava la
pandèmia i el conﬁnament domiciliari. Mans
Unides es va veure obligada a tancar els serveis
centrals a Madrid i les delegacions. Així mateix,
la majoria dels esdeveniments previstos van ser
cancel·lats. Tanmateix, i malgrat que al nostre
país estàvem patint una greu crisi sanitària, des
del primer moment vam continuar la nostra
feina des de casa per no cessar en el nostre
acompanyament als qui viuen en una permanent crisi de fam i pobresa. El contacte constant
amb els nostres socis locals i els testimonis que
rebíem cada dia ens van permetre donar a conèixer a la societat espanyola, a través dels mitjans de comunicació,
la nostra web i les xarxes socials, la desesperada situació de milions de
persones més enllà de les nostres fronteres.
Davant les creixents peticions d’ajuda, a l’abril vam llançar una campanya d’emergència que va aconseguir recaptar 789.941 € per respondre a les necessitats més urgents que la pandèmia estava generant
als països on treballem. Amb el lema «Ajudar als més vulnerables està
a les teves mans. Que la teva solidaritat no s’aturi a les nostres fronteres», la campanya va promoure diverses vies de col·laboració, vam
comptar amb el suport dels mitjans nacionals i locals i vam estar presents a les xarxes socials i els espais públics n

Al costat d’altres organitzacions
Enllaça’t per la Justícia, l’aliança d’organitzacions catòliques de desenvolupament a Espanya de la qual Mans Unides forma part, va publicar el 2020 sengles
informes sobre l’impacte del transport i el consum de roba en el medi ambient i
les persones més pobres, tot això en el marc de la campanya «Si cuides el planeta, combats la pobresa». Amb CIDSE, l’aliança equivalent en l’àmbit internacional, vam continuar amb «Canviem pel planeta, tinguem cura de les persones»,
una campanya amb què vam involucrar els joves i vam avançar en l’elaboració
d’un document amb claus per millorar la «petjada ecològica» de les nostres
institucions.
De la mà d’ambdues xarxes, continuem impulsant la creació d’una normativa de
diligència deguda a Espanya i Europa per promoure el respecte de les empreses
als drets humans i la natura. Així mateix, l’any passat vam continuar contribuint
a l’elaboració d’una estratègia de desenvolupament sostenible a ﬁ i efecte que
Espanya compleixi els seus compromisos per aconseguir els 17 objectius de desenvolupament sostenible el 2030.
Al juliol, ens vam sumar a #RefAidFronteraSur, una iniciativa que, amb altres
organitzacions com el Servei Jesuïta a Migrants, tenia l’objectiu de facilitar
l’accés a la informació i als serveis humanitaris disponibles per a les persones en
trànsit (migrants, refugiades, sol·licitants d’asil i desplaçades) a la Frontera Sud n
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Amb el lema «Les teves
pessetes poden salvar
vides», Mans Unides va
engegar la campanya «La
pesseta solidària», en la
qual es va fer una crida
per convertir aquestes monedes i bitllets oblidats en
un «tresor» que canviés
la vida dels qui més ho necessiten. El resultat ﬁnal ens mostra la solidaritat dels nostres socis, col·laboradors i amics:
79.926,03 € destinats a projectes de desenvolupament a
Amèrica, Àfrica i Àsia.

LimboAgency

2020 va arrencar amb el nomenament del nou ambaixador de
Mans Unides, el periodista i presentador de TVE Quico Taronjí. A ﬁ
i efecte de conèixer de primera mà la nostra feina, va visitar amb
un equip de Mans Unides un dels nostres projectes a l’Equador.
Allà va comprovar la difícil situació que viuen les poblacions més
vulnerables, fet que li va permetre difondre aquesta realitat en
mitjans de comunicació, web i xarxes socials.
La doble emergència que va viure El Salvador –la pandèmia i els estralls de la tempestat tropical Amanda– ens va portar a
llançar al juliol una campanya de sensibilització i recaptació de fons per atendre les
necessitats de 117 famílies en situació de pobresa extrema.

Manos Unidas

Sensibilització

Altres campanyes rellevants

Una altra ﬁta rellevant van ser les accions de comunicació i sensibilització que vam impulsar per donar a conèixer l’opció de fer
un llegat o testament solidari, subratllant la seva importància
com a instrument per mantenir viu l’esforç de tantes persones
compromeses per aconseguir un món millor i més just.
VIII edició

24 HORESMans Unides

de les

de

Al novembre, centenars de
persones de nombrosos països
es van unir per il·luminar el món
simbòlicament. Es van rebre més
de mil fotos i vam comptar amb la
participació de ﬁgures destacades
de la societat espanyola.

Totes les fotos a: bit.ly/FOTOS24H2020

Finalment, al tancament de l’any, Mans
Unides va llançar una
campanya de Nadal
centrada a l’accés a
l’aigua de les poblacions més empobrides del planeta. Amb
el lema «De vegades
l’aigua no cau del
cel», vam posar en
relleu la importància del dret a l’aigua
i les greus conseqüències que la seva falta
d’accés té en la incidència de la fam i la malaltia.
La campanya, amb una gran acollida i repercussió en mitjans, va demostrar que la solidaritat
traspassa fronteres i pot fer que moltes persones
millorin les seves condicions de vida n

Amb els més joves

En l’XI Edició del Festival de Clipmetratges de Mans Unides, amb el lema
«Tu, quina empremta deixes?», vam
reﬂexionar sobre el nostre sistema de
producció i consum i les conseqüències que té sobre els més pobres. En
aquesta edició vam rebre 1.274 vídeos
en la categoria Escoles i 50 en la categoria General.

Manos Unidas

Al costat dels joves de les delegacions, vam celebrar el
5è aniversari de l’encíclica Laudato si’ i vam compartir
un vídeo amb «històries de canvi» per aconseguir
estils de vida solidaris i sostenibles, vam intercanviar
aprenentatges en temps de pandèmia i, ﬁnalment,
vam dur a terme tres sessions en línia amb 20 joves
per treballar aspectes relacionats amb l’alimentació,
el transport i la roba.

Les nostres
xarxes socials:

12

manosunidas.ongd

Les circumstàncies de 2020 ens van impulsar a adaptar
l’exposició de primària «Com ser autèntics superherois»
per treballar a les aules d’infantil. Manejable i amb un
senzill disseny, el material va permetre a alumnes i docents
treballar els valors de la generositat, la solidaritat i el
respecte mitjançant plafons informatius, proves i activitats
complementàries accessibles en el web.

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Canal: Manos Unidas

Projectes

29.129.330 €
d’inversió

2.324.176
persones amb
suport directe

506 projectes

Al principi de 2020 teníem grans reptes per davant per continuar donant suport a milions de persones
en la seva lluita per veure respectats els seus drets i viure en condicions dignes. Estàvem treballant
amb energies renovades per encarar l’any quan es va declarar la pandèmia de Covid-19. Això ens
va fer redoblar esforços i superar diﬁcultats imprevistes gràcies a la capacitat d’adaptació dels més
de 600 socis locals amb què treballem i a l’esforç de totes les persones de l’organització.

Resultat de tots els esforços realitzats l’any passat són els
506 projectes aprovats, dels quals dos terços són projectes
de desenvolupament i un terç, accions humanitàries. 506
projectes que han contribuït a millorar la vida de més de
dos milions de persones, majoritàriament dones (55%),
que viuen en 53 països del món.
2020 va ser un any especialment complicat per a aquestes
dones, a causa de les conseqüències tant sanitàries com
socioeconòmiques de la pandèmia, que es van sumar a
les diﬁcultats que ja enfrontaven i que són, en molts casos,
tan greus com el virus. Són dones que porten la càrrega de
les seves famílies i que sempre són les més afectades per
les crisis. Per això, vam refermar la nostra lluita per l’equitat
i vam col·laborar en els processos d’organització de les
dones perquè fossin elles mateixes les que es recolzessin
mútuament a través de desenes de projectes a l’Índia,
Mauritània, Sierra Leone, República Democràtica del
Congo i Paraguai, entre molts altres països. La creació de
xarxes i grups d’autoajuda els va permetre intercanviar
experiències, les va enfortir en els seus diversos rols comunitaris i familiars i, sobretot, les va posicionar com a ﬁgures clau també fora de les seves llars, en l’àmbit local o
regional.

Mans Unides/Ana Pérez

53 països

també de les iniciatives que promou Mans Unides i de la
manera en què entenem la cooperació al desenvolupament, en cercar sempre una participació equilibrada i una
sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
El 39% del total de projectes que van rebre suport va estar
directament relacionat amb el sector «Salut», tant en projectes de desenvolupament com en iniciatives d’emergència.
Tanmateix, considerant la quantia dels fons invertits, el
sector d’«Alimentació i mitjans de vida» va ser el que més
suport va rebre de Mans Unides, atesa la greu crisi econòmica causada per la pandèmia i a la qual van haver de
fer front famílies ja de per si molt empobrides. Això es va
traduir en gairebé nou milions d’euros (8.944.042 €) dedicats a la producció i comercialització d’aliments i a la
generació d’ingressos a través d’activitats econòmiques
de famílies i comunitats.
Malgrat els èxits aconseguits en un any tan difícil, som
conscients que els impactes de la pandèmia estan ben
lluny de desaparèixer i que, per descomptat, ens queda
molta feina per fer per lluitar contra la pobresa i les seves
causes.

Gràcies a la generositat de la societat esUna altra de les nostres línies prioritàries va ser l’enfortiment
de la societat civil dels països del Sud, que s’alimenta

panyola, continuarem bolcats a aconseguir
aquest objectiu.
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Projectes

Projectes de Mans

En 2020, Mans Unides va aprovar
un total de 506 projectes
en 53 països per valor
de 29.129.330 €.
A més, continuem donant suport econòmic
a projectes d’exercicis anteriors.
En total, el 2020 vam treballar en 807 projectes.

96 projectes

Alimentació i
mitjans de vida

Import: 8.944.042 €
151.189 beneﬁciaris
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91 projectes

Educació

Import: 5.159.357 €
61.845 beneﬁciaris

196 projectes
Salut

Import: 6.608.142 €
1.691.516 beneﬁciaris
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Aigu

Imp
85.0

s Unides al món el 2020
% DE PROJECTES
PER SECTORS
Medi ambient i 3%
canvi climàtic

Educació
18%
Drets de les
dones i equitat 9%
8%
Drets humans
i societat civil
4%
Aigua i
sanejament

Alimentació i
mitjans de vida
19%

Salut
39%

% DE PROJECTES
PER CONTINENTS

Amèrica
28%

Àsia
30%

Àfrica
42%

ojectes

a i sanejament

port: 1.047.113 €
093 beneﬁciaris

46 projectes

Drets de les
dones i equitat

Import: 3.151.889 €
128.745 beneﬁciaris

43 projectes

Drets humans
i societat civil

Import: 3.197.614 €
114.488 beneﬁciaris

13 projectes

Medi ambient i
canvi climàtic

Import: 1.021.172 €
91.300 beneﬁciaris
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Projectes Àfrica

214 projectes
11.409.632 €
30 països
El Marroc 9

Mauritània
8
Mali
5

Sierra Leone 13

Txad
7

Togo
Burkina 5
Faso
10

Senegal 6

Nigèria
1

Costa
d’Ivori
3
Ghana 2

Eritrea 1

Benín
10

Rep.
Sudan Etiòpia
Centreafricana del
10
1
Sud
Camerun
3
Somàlia 2
18
Uganda
6
Kenya
17
Rep.Dem.
Congo
16

Rwanda 4
Burundi 3
Tanzània
5
Malawi 9

Angola
3

Zàmbia
8

Moçambic
16

Zimbabue
4
9
Madagascar

PRINCIPALS SECTORS
(per nombre de projectes)
Salut
Educació
Alimentació
i mitjans
de vida

32 %

37 %

10 %
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Després d’un començament d’any esperançat, la pandèmia de Covid-19
va afectar de ple el continent africà. Tot i que la impossibilitat de viatjar
va diﬁcultar el seguiment dels projectes, al llarg de l’any vam mantenir
un contacte constant amb els nostres socis locals per avaluar les
propostes rebudes i veriﬁcar els èxits aconseguits amb les nostres
intervencions.
Malgrat la menor incidència de contagis i mortalitat en comparació
amb Europa, l’impacte de la pandèmia va anar creixent al llarg dels
mesos i va afectar greument els mitjans de vida de poblacions que,
en molts casos, es compten entre les més vulnerables del planeta. Els
conﬁnaments decretats van frenar els contagis però van provocar,
com a contrapartida, la paralització de les activitats amb què aconsegueixen el seu aliment. De la mateixa manera, el tancament de
fronteres va motivar un gran increment dels preus, la qual cosa podria
ocasionar més fam en diversos països.
Tanmateix, Mans Unides va continuar amb la seva tasca de suport a
projectes de desenvolupament en els diversos àmbits d’intervenció,
entre els quals destaca l’educació com a eina fonamental de cohesió
social, equitat, drets humans i cultura de pau. Així mateix, el 2020
van cobrar especial rellevància les iniciatives d’emergència, que
han signiﬁcat un considerable esforç i una important inversió per a
l’organització.
Les dones van ser les grans protagonistes del nostre treball al continent
i van rebre una especial atenció en els projectes, ja que aviat vam
saber que el conﬁnament estava augmentant la violència que pateixen.
El tancament dels col·legis i dels centres de formació professional va
provocar també l’augment dels abusos contra les nenes, l’abandó escolar i els embarassos adolescents; unes situacions crítiques a què
ens vam enfrontar impulsant projectes especíﬁcs en aquests àmbits,
com en el cas de Mukuru, a Kenya, on vam fer arribar fons destinats
al suport psicosocial a adolescents que havien quedat embarassades
durant el conﬁnament.

Mans Unides/Casilda de Zulueta

A causa de la seva situació de desigualtat i exclusió, vam reforçar l’accés
a l’educació primària i secundària de les nenes i 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.

Mans Unides

Al tancament de l’any, les dades de la nostra tasca en 30 països oferien
la xifra de 214 projectes recolzats amb una inversió de 10.675.456 €,
incloent iniciatives de desenvolupament i emergències, tant les relacionades amb la Covid-19 com aquelles derivades de desastres naturals i desplaçaments forçats a causa del gihadisme.

«El projecte de la cooperativa de blat de moro ha fet meravelles... Un dia em van trucar
anunciant que la meva ﬁlla seria admesa a la universitat, però que havíem de fer-nos càrrec
de la matrícula. Estàvem emocionats, però molt amoïnats! Com aconseguiríem els diners
per sufragar-ne el cost? Quan la presidenta de la cooperativa es va assabentar d’aquella
notícia agredolça, es va consultar els membres i es va decidir ajudar la família amb el 50%
de la matrícula. Nosaltres vam poder obtenir-ne la resta i la meva ﬁlla començarà el seu
curs a l’octubre. Imaginin-se la unió i la cooperació que ens ha ofert aquest projecte... ».
Hawa Quiwa (Yardu, Sierra Leone)
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Projectes Amèrica

143 projectes
11.866.546 €
13 països

Mèxic
6

Rep. Dominicana 6

Guatemala 18
El Salvador 8

Hondures Haití 12
13
Nicaragua 12

Colòmbia
6
Equador
11

Brasil
9
Perú
18

Bolívia
13
Paraguai
11

PRINCIPALS SECTORS
(per nombre de projectes)
Alimentació
i mitjans
de vida

37 %

Salut

40 %

Drets
humans i
societat
civil

10 %
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L’any passat va estar marcat, irremeiablement, per la pandèmia de Covid-19
i per la necessitat d’adaptar-nos a la nova situació.
El nostre primer objectiu va ser mantenir un permanent contacte amb els
nostres socis locals per conèixer les seves necessitats, que estaven sent reconﬁgurades a causa de l’extensió del coronavirus.
En aquest sentit, ens van arribar moltes peticions d’emergència: material
sanitari i higiènic i, sobretot, ajuda alimentària. En països on prima l’economia
informal i la població ha de sortir a treballar per obtenir l’aliment diari, el
conﬁnament domiciliari va provocar un augment dramàtic de la fam i la desnutrició. En aquest context, vam engegar 41 projectes d’emergència i vam
reformular 68 iniciatives de desenvolupament ja en execució, per incloure-hi
partides destinades a la mitigació dels efectes de la pandèmia.
A més, no vam abandonar la nostra feina habitual, com donen compte els
75 projectes de desenvolupament que han rebut suport al llarg de l’any i els
11 projectes d’emergència impulsats arran dels danys causats a Amèrica
Central pels huracans Amanda, Iota i Eta.
Així mateix, en els últims mesos de l’any i amb la col·laboració de socis locals
estratègics, vam fer un estudi per avaluar els efectes de la pandèmia en els
diversos àmbits en què treballem. Algunes de les conclusions van assenyalar
no sols les greus conseqüències en l’àmbit sanitari i social, sinó un profund dany
econòmic que provocarà que la població en situació de pobresa s’incrementi
en un 40%, i així augmentarà la desigualtat a l’interior dels països i en relació
als països del Nord.
D’altra banda, vam establir les nostres línies prioritàries d’actuació, tant per al
que queda de pandèmia com per a una possible fase posterior: la sobirania
alimentària i l’agroecología –un sector tradicionalment recolzat per Mans
Unides i que ha estat clau per a la supervivència en la pandèmia de moltes
comunitats rurals i urbanes–; l’acompanyament i la defensa dels drets de
comunitats indígenes, pageses i migrants –tot això en un context en què han
augmentat greument els assassinats i segrestos de líders indígenes i defensors
de drets–, la igualtat de gènere, incloent tant la lluita contra la violència de
gènere com la promoció de la dona en els àmbits econòmic, social i polític;
i l’accés a l’aigua i la protecció de rius i fonts.

Roberto Lima (Macharetí, Bolívia)

Mans Unides

«2020 va ser el pitjor any per a nosaltres perquè quan estava
començant l’època de les fruites va començar la pandèmia... El
projecte de Mans Unides i l’IPDRS ens va donar molt de suport
en aquest temps difícil perquè nosaltres, els guaranís, vivim del
que produïm. Ens van ajudar amb el transport en la quarantena
i en la instal·lació d’un mercat al poble amb millors condicions
de seguretat i higiene, la qual cosa ens va permetre vendre els
nostres productes. Ara ens organitzarem com a productors per
tenir un comitè i ser part de l’organització de les ﬁres».

Mans Unides/Mª José Pérez

Finalment, i de cara a possibles noves onades de la pandèmia –que es donaran
mentre la vacuna no arribi de manera suﬁcient als països llatinoamericans–,
podrien arribar noves sol·licituds d’emergència, principalment destinades a
l’atenció als col·lectius més vulnerables.
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Projectes Àsia

149 projectes
5.853.151 €
10 països

La Covid-19 va condicionar el nostre 2020 ﬁns a un punt que hauria estat
inimaginable al principi d’any. Tot i que Amèrica i Europa han patit un
nombre més gran de contagiats i morts, les conseqüències econòmiques
i socials a Àsia han estat devastadores, la qual cosa ha fet augmentar
signiﬁcativament el nombre de persones vulnerables al continent.
L’Índia continua sent el país al qual més recursos destinem atesa la seva
alta població i l’elevat nombre de persones la situació socioeconòmica
de les quals és crítica. El país va patir d’una manera brutal els efectes
del coronavirus, i va arribar a ser, en termes absoluts, el tercer país amb
nombre més gran de contagiats (11,4 milions) i difunts (160.000). El ferri
conﬁnament decretat per les autoritats el 24 de març i que es va prolongar ﬁns al 31 de maig, va obligar milers de jornalers que treballaven
a les grans ciutats a tornar a les seves aldees d’origen on es van trobar
sense feina ni mitjans de vida. Gràcies a la formidable tasca dels nostres
socis locals i a la reassignació pressupostària de projectes que teníem
en marxa amb ells, vam poder fer arribar ajuda humanitària a milers
d’aquests treballadors que van perdre les seves feines en l’economia informal de les grans ciutats. Van ser 105 els projectes que teníem en
marxa i en els quals vam poder fer una reassignació d’activitats per fer
front a les greus conseqüències de la pandèmia durant els primers
mesos. Addicionalment, i un cop acabat el conﬁnament estricte, vam
poder continuar treballant amb els nostres socis locals en projectes de
desenvolupament que promouen la defensa dels drets humans, l’agricultura sostenible, l’educació formal i no formal de nens i joves i l’enfortiment de la societat civil.
En el sud-est asiàtic vam continuar acompanyant els nostres socis locals
en el seu treball amb les poblacions més vulnerables a Cambotja, les
Filipines, Bangla Desh i Tailàndia, amb projectes que promouen la seguretat alimentària, el desenvolupament comunitari, l’educació i l’accés a
l’aigua i a l’atenció sanitària.
Així mateix, a Orient Mitjà vam continuar donant suport als refugiats
tant al Líban com a Israel; a la població palestina amb projectes agrícoles i sanitaris; i a la població síria amb programes de formació per a
l’emprenedoria. Per a la població libanesa, 2020 va ser un any especialment
dramàtic, ja que, als impactes de la profunda crisi política i econòmica
de ﬁnals de 2019, s’hi van sumar els efectes de la devastadora explosió
del mes d’agost al port de Beirut i les tràgiques conseqüències de la
pandèmia.
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Síria 2
Líban 5
Israel 2
1
Jordània

Bangla Desh
3

Índia
125

Tailàndia
1

Filipines 3

Cambotja
3

PRINCIPALS SECTORS
(per nombre de projectes)
Salut
Drets de
les dones
i equitat

15 %

Alimentació
i mitjans
de vida

14 %

La Jamniben és una dona vídua de 70 anys l’únic ﬁll de la qual va
emigrar de l’aldea de Waghvad, a l’estat de Gujarat, Índia, per
treballar a la ciutat i poder mantenir la seva mare. El tancament
gairebé total de l’activitat econòmica a la ciutat el va obligar a
tornar a la seva aldea. Mare i ﬁll es van trobar, d’un dia per a un
altre, sense un mitjà de vida. L’ajuda humanitària de Mans Unides,
a través dels serveis socials de la diòcesi, els va permetre sobreviure ﬁns que es va aixecar el conﬁnament.

Mans Unides/Patricia Garrido

40 %

Mans Undes

Palestina 4

21

Mans Unides/Ana Pérez
Mans Unides/Javier Mármol

Mans Unides

Mans Unides

Mans Unides

Coﬁnançament

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 públics

Fons privats

El coﬁnançament públic procedeix de subvencions de
les diverses administracions: europea, estatal, governs
autonòmics, diputacions i ajuntaments. El 2020 va representar el 16% dels ingressos institucionals. En total,
l’organització va obtenir subvencions a través de 138
convocatòries públiques per ﬁnançar projectes per un
import de 6.727.585 €.

El suport directe a projectes especíﬁcs és una via de
col·laboració molt valorada per donants privats, bé
siguin persones o entitats (empreses, fundacions,
col·legis professionals, etc.). 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.

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’executen els projectes com cap als organismes
ﬁnançadors i la base social de l’organització.

Al donant se li facilita una memòria on es descriu
en què consisteix el projecte –objectius, activitats,
zona geogràﬁca, beneﬁciaris...– i, un cop ﬁnalitzat,
se li envia un informe en què es reten comptes dels
resultats aconseguits i les despeses relacionades,
amb la màxima transparència i claredat. D’aquesta
manera, el 2020 vam comptar amb 76 persones i
entitats privades que van contribuir amb 1.643.917
€ per donar suport a 79 iniciatives de desenvolupament a través de Mans Unides.

L’èxit d’aquest treball ha estat possible gràcies a la responsabilitat compartida amb els nostres socis locals
que, malgrat veure’s molt afectats per la pandèmia,
van adaptar les activitats per continuar amb les iniciatives previstes en els projectes en execució.
En termes generals, en el context de la pandèmia es va
mantenir el compromís de les administracions públiques tant en el llançament de les seves convocatòries
anuals com en línies especíﬁques obertes per pal·liar
l’emergència generada per la Covid-19, en aquest cas
amb projectes recolzats al Marroc, Guatemala, Nicaragua i Palestina.
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Volem donar les gràcies a tots els donants que, ﬁns
i tot en aquests mesos tan difícils per la pandèmia
de Covid-19, han contribuït amb el seu compromís i
generositat per ﬁnançar projectes de desenvolupament més enllà de les nostres fronteres.

8.371.502 € recaptats
entre fons públics i privats

El 2020, Mans Unides va donar suport a 136 projectes relacionats
amb la Covid-19 en 36 països, la meitat dels quals al continent
africà. Tot i que en cada país l’impacte va ser diferent, a tot
arreu va repercutir greument en les condicions de vida de les
poblacions més empobrides. En els primers moments, el virus
va trigar a arribar a l’àmbit rural africà i vam poder continuar la
nostra tasca de desenvolupament al costat de les organitzacions
amb què treballem.
Tanmateix, des del principi vam treballar per estar preparats
davant el que s’acostava i vam promoure programes de sensibilització, vam formar equips sanitaris, vam enfortir centres de
salut i vam contribuir a dotar de fonts d’aigua i sabó en punts clau
on moltes persones es trobaven o compartien trajectes. Així mateix,
vam aprovar projectes similars tant al continent americà com a
Àsia, on els estrictes conﬁnaments van tenir greus conseqüències
en la vida de les persones més vulnerables.

Jesuïtes de Patina

En un context global marcat per la pandèmia, aquests projectes
d’emergència a Àfrica, Amèrica i Àsia van donar suport directament a més d’1.200.000 persones. Una bona part d’aquestes
iniciatives van ser destinades a proporcionar ajuda alimentària
a famílies que havien perdut els seus ingressos diaris en el sector
informal a causa dels conﬁnaments i que es trobaven en risc de
desnutrició.

Vam donar suport a
1.407.015 persones a través de
172 projectes d’acció humanitària
per valor de 4.884.367 €

Fundación La Merced

L’any passat també es van produir desastres naturals i conﬂictes
que van provocar situacions dramàtiques en què les organitzacions locals van requerir l’assistència de Mans Unides. La nostra
resposta es va concretar en 28 accions d’emergència, principalment dirigides a pal·liar les conseqüències d’inundacions
causades per tempestats tropicals, ciclons, tifons i huracans a
Amèrica Central, Àfrica de l’Est i l’Índia; i, en segon lloc, destinades
a ajudar les poblacions que fugien de la violència a Burkina
Faso, Moçambic, Camerun i República Democràtica del Congo.
Així mateix, el 2020 vam donar suport a 8 projectes d’ajuda humanitària amb l’objectiu d’assistir poblacions en mobilitat, és a dir,
persones sol·licitants d’asil, migrants, desplaçades o retornades
en diferents contextos i en països com el Marroc i Colòmbia,
entre d’altres.

Mukuru Promotion Centre

Acció humanitària

De vegades, a Mans Unides ens veiem obligats a intervenir davant emergències i
circumstàncies extremes per les quals travessen les poblacions a qui acompanyem.
En aquest sentit, la pandèmia de Covid-19 va comportar un tomb per a moltes d’aquestes comunitats.
Si a Espanya ho estàvem passant malament, com ho estarien vivint als països on treballem?

Com a conclusió, l’acció humanitària va cobrar el 2020 una especial rellevància en el treball de Mans Unides, i va arribar a
representar un terç dels projectes que van rebre el suport de
l’organització per ajudar aquelles comunitats que es van veure
superades tant per les diﬁcultats ja existents com per la crisi del
coronavirus.
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Mans Unides/Pompeyo Sancho

COMPTES

Els nostres

42.128.315 € recaptats el 2020
83,5% dels ingressos provenen del sector privat
i el 16,5% del sector públic

87,3% destinat als fins de Mans Unides,
el 82,1% a Projectes de Desenvolupament
i el 5,2% a Sensibilització

45,2% dels fons prové dels nostres socis

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.

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

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

ORIGEN DELS INGRESSOS (€)

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES (€)

Ingressos privats: 83,5%

Fins de Mans Unides: 87,3%

Socis i donants (1)

18.880.389.-

Parròquies i entitats religioses

8.154.239.-

Col·legis
Emergències
Herències i llegats

1.977.765.-

Projectes de desenvolupament (3)

782.382.-

- Projectes:

875.991.-

- Gestió de projectes:

4.616.752.-

Altres

Sensibilització

31.086.729.-

29.129.330.1.957.399.-

TOTAL FINS MANS UNIDES

33.064.494.-

1.573.092.-

TOTAL SECTOR PRIVAT

34.882.845.-

Promoció i captació de recursos: 3,3%
Promoció i captació de recursos

1.268.788.-

Ingressos públics: 16,5%
Unió Europea

546.531.-

Agència Espanyola de Cooperació

Administració i estructura

Internacional al Desenvolupament (AECID)

1.875.000.-

Administració local i autonòmica

4.445.288.-

TOTAL SECTOR PÚBLIC

6.866.819.-

INGRESSOS DE RECAPTACIÓ
ALTRES INGRESSOS (2)

TOTAL DESPESES 2020:

37.894.898 €

SUPERÀVIT ANY 2020*

4.233.417 €

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

42.128.315 €

ORIGEN DELS INGRESSOS DE RECAPTACIÓ
16,5%

83,5%

3.561.615.-

41.749.663.378.652.-

TOTAL INGRESSOS 2020:

Administració i estructura: 9,4%

87,3%

12,7%

Fins de Mans Unides

Altres

Promoció i
captació de
recursos

3,3%

Privats

Públics
Sensibilització 5,2%

82,1%
Administració
i estructura

45,2%
Socis i
donants

19,5%

10,7%
11,1%
Herències
i llegats

Projectes de
Desenvolupament

Parròquies i
entitats religioses

Adm. local i
autonòmica

7,6%

Altres: Col·legis, emergències,
4,5%
activitats de sensibilització,
AECID 1,3%
ingressos financers i
Unió Europea

9,4%

altres ingressos privats.

(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 aprovats més les anualitats dels
diferents convenis amb el suport de l’AECID.
* El superàvit de 2020 es destinarà a l’aprovació de nous projectes durant l’any 2021.

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.
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.

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 de Projectes. Inclou l’import del total dels projectes w Despeses d’administració i estructura. Són les despeses
aprovats en l’exercici a més de les despeses de gestió, personal,
originades en la gestió i administració de l’Organització.
auditories i avaluacions de projectes finançats.
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Informe d’auditoría

Agraïments

L’Informe complet d’Auditoria es pot consultar en format PDF a la nostra pàgina web
(www.mansunides.org) o aconseguir imprès a les nostres delegacions i Serveis Centrals.

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’aportació de col·legis, congregacions 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.

A tots, moltíssimes gràcies
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DELEGACIONS DE MANS UNIDES
(adreces)
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

Mans Unides
Premi Príncep d’Astúries
de la Concòrdia 2010

