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Prezados amigos:  
 
Nesta memoria recóllense algunhas das actividades que Manos Unidas 
levou a cabo nun ano marcado pola pandemia do coronavirus que encheu 
as nosas vidas de medo, incerteza e dor, e que nos fixo máis conscientes da 
nosa propia vulnerabilidade.  
 
En 2020, en Manos Unidas tivemos que adaptarnos a un xeito de traballar 
descoñecido ata entón para nós. Dende casa, e desacougados por todo o 
que ocorría ao noso arredor, empeñámonos en sacar adiante o noso 
traballo, conscientes de que a realidade que nos tiña inquedos tamén 
significaba, para millóns de persoas máis aló das nosas fronteiras, unha 
grave ameaza que se sumaba á fame e á pobreza.  
 
A nosa campaña «Quen máis sofre o maltrato ao planeta non es ti» marcou 
o arranque dun ano no que nos iamos centrar en denunciar as graves 
consecuencias que a deterioración do medio ambiente ten para millóns de 
persoas vulnerables. Persoas que, paradoxalmente, son as que menos 
aportaron a esa deterioración: mulleres, anciáns, campesiños, poboacións 
indíxenas, persoas con discapacidade; poboacións que foron, precisamente, 
as máis afectadas polas dramáticas consecuencias da pandemia á que, 
aínda hoxe, estamos a facer fronte.  
 
O curso pasado tamén foi o ano no que a xenerosidade dos nosos 71.159 
socios e colaboradores demostrounos que son moitas as persoas que, sen 
deixar de solidarizarse con quen sofre a crise na nosa sociedade, 
comprenderon que, nas periferias ás que sempre fai referencia o Papa, eran 
millóns os seres humanos para os que esta crise convertérase nunha 
angustiosa emerxencia. Grazas a toda esta solidariedade, puidemos apoiar 
2,3 millóns de persoas, con 506 proxectos en 53 países. Destas iniciativas, 
136 destináronse a paliar a emerxencia derivada da devastadora pandemia 
do coronavirus.  
 
Pídovos que, alí onde esteades, non deixedes de contaxiar solidariedade e 
esperanza para poder, así, acabar coas pandemias esquecidas da fame, a 
pobreza e a desigualdade.  
 
A todos, GRAZAS. 
 
 

Clara Pardo 
Presidenta de Manos Unidas

Carta da Presidenta
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Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España para  
a axuda, a promoción e o desenvolvemento dos países máis 
desfavorecidos e en vías de desenvolvemento. É, ao mesmo 
tempo, unha Organización non Gobernamental para o 
Desenvolvemento (ONGD), de voluntarios, sen ánimo de lucro, 
católica e segrar.  
A nosa misión é loitar contra a pobreza, a fame, a deficiente 
nutrición, a enfermidade e as carencias no eido educativo;  
e traballar para erradicar as causas estruturais que as producen:  
a inxustiza, o desigual repartimento dos bens, a falla de 
oportunidades entre as persoas e os pobos para a defensa  
dos seus dereitos, os prexuízos, a insolidariedade,  
a indiferenza e a crise de valores humanos e cristiáns.
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En 1955, a Unión Mundial de Organizacións Femininas 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.



Manos Unidas é unha organización de voluntarios, o que 
queda demostrado polo número de persoas que destinan 
parte do seu tempo, ilusión e esforzo aos fins da institución. 
No peche de 2020, superáronse as 6000 persoas volun-
tarias –concretamente, 6344, na súa maioría mulleres–; 
unha razón para alegrarnos nun ano especialmente com-
plicado, dado que moitas actividades desenvolvéronse 
por vía telemática por mor da pandemia. 
 
A institución conta con 144 persoas contratadas e unha 
base social formada por 71.159 socios e colaboradores, 
cuxas achegas son a maior fonte de ingresos coa que conta 
a ONG para desempeñar a súa labor de cooperación ao 
desenvolvemento e sensibilización.  
 
A nivel organizativo, Manos Unidas conta cunha estrutura 
diocesana –e uns Servizos Centrais situados en Madrid–, 
polo que está presente en toda a xeografía española a 
través de 72 delegacións e máis de 500 comarcais que 
facilitan a posta en marcha de actividades a nivel local.  
 
Así mesmo, o pasado ano medrou o número de socios locais 
cos que traballamos no sur: máis de 600 organizacións 
entre ONG, congregacións relixiosas, asociacións, coope-
rativas, etc., coas que levamos a cabo os proxectos de 
desenvolvemento xunto coas poboacións máis empobre-
cidas do planeta.  
 
A todas as persoas e entidades que fan posible o labor de 
Manos Unidas... moitas grazas! 

O NOSO EQUIPO HUMANO
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6.344 persoas voluntarias

71.159 socios e colaboradores
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Estrutura 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 2019, 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 Fundación Sur.   
l Observatorio de Responsabilidade Social Corporativa.  
l Pacto Mundial.  
l Plataforma del Voluntariado en España.  
l UMOFC. Unión Mundial de Organizacións  
    Femininas Católicas. 
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ÓRGANOS DE GOBERNO

72 Presidentas-Delegadas diocesanas 1 Representante dos Servizos Centrais

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

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

Presidenta 
Clara Pardo

Secretaría Dirección 
Secretaría Técnica

Consiliario 
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario 
Óscar García

Vicepresidenta 
Guadalupe Sierra

Secretario 
José Valero

Tesoureiro 
Genaro Seoane

Sec. Xral. Acción Católica 
Vacante

5 Presidentas-Delegadas  
representantes da Asemblea   

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Catalina Seguí,  

Rosario Martínez, Ana Torralba

3 Representantes dos  
Servizos Centrais 

Macarena Aguirre, 
Isabel Vogel,  

Salvador Saura

COMISIÓN PERMANENTE

ASEMBLEA XERAL

Comisión PermanentePresidenta

DELEGACIÓNS DIOCESANAS

ÓRGANO DE XESTIÓN

Vicepresidenta-Vicedelegada SecretariaConsiliario

EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO

TesoureiraPresidenta-Delegada

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

Área de Administración  
de Recursos e Persoas 

Mª Carmen Peláez 

Área de Comunicación  
y Presencia Pública 

Cecilia Pilar

Área de  
Delegacións 

Natalia Fdez. de Villavicencio

Área de  
Proxectos 

Isabel Vogel

Área de Educación para  
o Desenvolvemento 
Guadalupe Sierra

Área de  
Xestión Financeira  

Genaro Seoane

SERVICIOS CENTRAIS

Presidenta 
Clara Pardo

Secretario Xeral 
Ricardo Loy
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Renovar a mirada para 
fortalecer a solidariedadePo
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Manos Unidas pon nas túas mans estas páxinas que recollen 
o esforzo de moitas persoas que se senten interpeladas 
polas necesidades dos máis vulnerables e actúan en 
consecuencia. Esforzo que se traduce en compromiso, 
traballo, entrega e xenerosidade que, sumados a unha 
fonda experiencia de fe, teñen como resultado unha 
solidariedade encarnada en historias cheas de rostros e 
lugares.  
 
Nesta Memoria recóllense tamén as circunstancias, a dor 
e a dureza da pandemia que nos golpeou con tanta cruel-
dade. Moitos a padecemos en primeira persoa ou nas 
nosas familias e amigos. Unha pandemia que foi global e 
que nos obrigou a adaptarnos ás novas necesidades 
expresadas polos nosos irmáns máis vulnerables cos que 
colaboramos nos nosos proxectos.  
 
Podemos dicir que as circunstancias dolorosas que esta-
bamos a vivir movíannos a dar respostas, a compartir con 
eles o seu sufrimento e a intentar paliar, na medida do 
posible, as súas necesidades. E facelo co convencemento 
de que ese compromiso solidario fainos, loxicamente, 
próximos de todos. Francisco lembrábanolo comentando 
a parábola do bo samaritano na súa Carta Encíclica 
Fratelli Tutti, que nos regalou o pasado 3 de outubro: «A 
proposta é a de facerse presentes perante o que necesita 
axuda, sen importar se é parte do propio círculo de 
pertenza. (…) É dicir, interpelábanos a deixar de lado toda 
diferenza e, perante o sufrimento, achegarnos a calquera. 
Entón, xa non digo que teño “próximos” aos que debo 
axudar, senón que me sinto chamado a volverme eu un 
próximo dos outros» (Fratelli Tutti 81). Esa experiencia á 
que nos chama o Papa, reforzou o noso compromiso cos 
nosos irmáns na dramática situación provocada pola 
Covid-19.  
 

Manos Unidas comezou o seu traballo cunha Campaña 
moi comprometida coa grandeza da Creación e o coidado 
da casa común. Unha chamada a salvar o futuro do 
planeta, seguindo a estela do Papa: «Fago unha invitación 
urxente a un novo diálogo sobre o xeito no que estamos a 
construír o futuro do planeta. Necesitamos unha conversa 
na que esteamos todos unidos, porque o desafío ambiental 
que vivimos, e as súas raíces humanas, interésannos e 
impáctannos a todos. (…) Todos podemos colaborar como 
instrumentos de Deus para o coidado da creación, cada 
un desde a súa cultura, a súa experiencia, as súas ini-
ciativas e as súas capacidades» (Laudato si’, 14).  
 
A pobreza xerada polo maltrato ao planeta viuse agra-
vada polas duras consecuencias da pandemia. Isto supuxo 
aprender a observar, con mirada renovada, o compromiso 
que temos os uns cos outros para ofrecernos experiencias 
de plenitude. E fíxonos concienciarnos de que hoxe non 
podemos salvarnos sos, que necesitamos aos demais e, 
senón, ninguén pode salvarse.  
 
A esa mirada renovada contribúe Manos Unidas co seu 
traballo solidario. Por iso ofrecémosche estas páxinas cheas 
de vida que, estou seguro, poden xerar en nós esperanza 
a pesar das dificultades. 
  
Moitas grazas a todos os membros da asociación, aos 
socios, aos voluntarios, colaboradores, benfeitores e tra-
balladores pola vosa preocupación polos máis vulnerables 
que, nestes momentos tan difíciles, maniféstase nun traballo 
constante, xeneroso e ben feito.  

 
+ Carlos Escribano Subías 

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

8



A sensibilización da sociedade española é, xunto co financiamento de proxectos de 
desenvolvemento, a outra tarefa imprescindible na nosa misión. Para achegar solucións  
ás causas da fame, damos a coñecer as realidades inxustas que afrontan as comunidades  
do sur que apoiamos; promovemos a reflexión sobre os estilos de vida que, desde o norte, 
dificultan a consecución dunha vida digna para todas as persoas e, por último, animamos  
a realizar cambios nas nosas vidas que axuden a construír un mundo mellor. 
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Ao longo do ano 2020, coa nosa Campaña e accións 
abordamos, dentro do plan de traballo trienal que 
dedicamos a salientar o labor en defensa dos dereitos 
humanos e a íntima relación entre a pobreza e a 
deterioración medioambiental; unha conexión recal-
cada polo papa Francisco na súa encíclica Laudato si’: 
«O modelo de vida dominante, o noso consumismo, 
as estruturas de poder e a cultura da dilapidación na 
que estamos sumidos, provocan a actual deteriora-
ción medioambiental e as crises humanas e sociais 
que a acompañan e reforzan» (LS 5).  
 
Pero o ano 2020 será, para todos nos, o ano do coro-
navirus. O ano no que a nosa vida mudou. A aparición, 
a principios de ano, da pandemia, é unha mostra de 

como esa deterioración medioambiental afecta a 
toda a humanidade —ao facilitar a transmisión de en-
fermidades— e ten un grave impacto, principalmente, 
nas persoas máis pobres: como constatamos día a 
día, o coronavirus está a aumentar as brechas de 
desigualdade xa existentes.  
 
Asistimos ao empeoramento, en moi pouco tempo, 
de todos os indicadores da vida digna. E o noso reto 
foi, ao longo do ano, facer chegar a unha sociedade 
española con medo, inquedanza e dúbidas sobre o 
futuro, a situación de tantas persoas que no sur viven 
sen acceso á auga, á sanidade e á alimentación; que 
tiveron que elixir, en moitos casos, entre confinarse 
ou sobrevivir. 
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Desde Operación Enlace

Malia as duras circunstancias, en 2020 seguimos contando 
coa solidariedade e o apoio incondicional das entidades 
privadas. A solidariedade empresarial contribuíu a paliar 
os impactos da pandemia, mellorar o acceso á auga para 
moitas comunidades, dotar de infraestruturas eléctricas a 
centros de acollida e escolas, equipar hospitais e apoiar 
mulleres en risco de exclusión e maltrato, entre outras ini-
ciativas. Por isto, no nome dos nosos socios locais e das 
poboacións apoiadas, queremos agradecer o compromiso 
do sector empresarial español por manter a responsa-
bilidade social corporativa nestes difíciles momentos n
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As dificultades ocasionadas pola Covid-19 para a 
asistencia presencial do alumnado non impediron 
que Manos Unidas mantivese a súa colaboración 
coas universidades: 15 estudantes de grados 
(Relacións Internacionais, Periodismo, Ciencias 
Políticas e Administracións Públicas) e másteres 
(Cooperación ao Desenvolvemento, Acción Social 
e Solidariedade) de diferentes universidades 
(Carlos III, San Pablo CEU, Rei Juan Carlos, 
Autónoma de Madrid ou Universidade Europea) 
levaron a cabo as súas prácticas curriculares co 
acompañamento de distintos departamentos dos 
Servizos Centrais de Manos Unidas n

Desde as delegacións

Desde as universidades
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As 72 delegacións de Manos Unidas levan a nosa 
mensaxe por toda a xeografía española e organizan 
actividades de sensibilización para dar a coñecer a 
realidade das poboacións máis vulnerables e, á vez, 
recadar os recursos necesarios para continuar o noso 
traballo de cooperación no sur.   

O lanzamento da nosa Campaña en febreiro foi, 
sen dúbida, a actividade máis importante de 2020 
para as delegacións. Milleiros de persoas participaron 
nas accións de difusión e contamos coa presenza de 
socios locais que viñeron de África, América e Asia para 
compartir o seu testemuño en medios de comunica-
ción, escolas, parroquias, institucións públicas, etc.   

Malia a paralización de moitas actividades por mor 
da pandemia, as delegacións reinventáronse e, día a 
día, fixeron uso dos medios tecnolóxicos dispoñibles 
para continuar co seu labor online, que inclúe cursos 
de formación, reunións de equipo, obras de teatro, 
contacontos e distintas actividades solidarias n 

308  
   Operacións Enlace en 2020

A Operación Enlace é unha actividade orientada a vincular 
a particulares ou grupos de persoas (colexios, universidades, 
parroquias, empresas, colectivos profesionais) cun ou varios 
dos proxectos que Manos Unidas apoia no sur. Durante 
2020, realizáronse 308 Operacións Enlace que facilitaron a 
recadación de fondos e permitiron á sociedade española 
coñecer estes proxectos, ao tempo que servían como ferra-
menta de sensibilización sobre as condicións de vida das 
comunidades que apoiamos. n

Os principios reitores sobre as empresas  
e os dereitos humanos 

PROTEXER 
As obrigas dos 

Estados perante  
os tractados de  

dereitos humanos.

RESPECTAR 
O papel das empresas 
no cumprimento das 
leis e os estándares  

de dereitos humanos.

REMEDIAR 
Prover recursos  

efectivos xudiciais e  
non xudiciais no caso 
de incumprimentos.
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Desde as empresas
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Enlázate pola Xustiza, a alianza de organizacións católicas de desenvolvemento 
en España da que Manos Unidas forma parte, publicou en 2020 dous informes 
sobre o impacto do transporte e o consumo de roupa no medio ambiente e as 
persoas máis pobres, todo isto no marco da campaña «Se coidas o planeta, 
combates a pobreza». Con CIDSE, a alianza equivalente a nivel internacional, 
continuamos con «Cambiemos polo planeta, coidemos as persoas», unha cam-
paña coa que involucramos á mocidade e avanzamos na elaboración dun docu-
mento con claves para mellorar a «pegada ecolóxica» ás nosas institucións.

Da man destas dúas redes, seguimos impulsando a creación dunha normativa 
de dilixencia debida en España e Europa para promover o respecto das empresas 
polos dereitos humanos e a natureza. Así mesmo, o pasado ano seguimos 
contribuíndo á elaboración dunha estratexia de desenvolvemento sostible co 
fin de que España cumpra cos seus compromisos para acadar os 17 obxectivos 
de desenvolvemento sostible en 2030.

En xullo sumámonos a #RefAidFronteraSur, unha iniciativa que, xunto a 
outras organizacións como o Servizo Xesuíta a Migrantes, tiña o obxectivo 
de facilitar o acceso á información e aos servizos humanitarios dispoñibles 
para as persoas en tránsito (migrantes, refuxiadas, solicitantes de asilo e 
desprazadas) na Fronteira Sur n

En febreiro, cando o coronavirus non parecía aínda unha ameaza, 
presentamos a Campaña «Quen máis sofre o maltrato ao planeta non 
es ti», coa presenza en Madrid da irmá Janeth Aguirre e o padre 
Alberto Franco; relixiosos colombianos e defensores dos dereitos das 
persoas máis desfavorecidas. Na rolda de prensa e no acto de 
lanzamento, os misioneiros achegáronnos á realidade do seu traballo 
en Mali e Colombia, respectivamente. Tamén no marco da Campaña 
tivo lugar a mesa redonda «Muller e cambio climático», na que 
participaron catro representantes de organizacións coas que Manos 
Unidas traballa en América Latina.

Ante as crecentes peticións de axuda, en abril lanzamos unha campaña 
de emerxencia que logrou recadar 789.941 € para responder ás 
necesidades máis urxentes que a pandemia estaba a xerar nos países 
onde traballamos. Co lema «Axudar aos máis vulnerables está nas 
túas mans. Que a túa solidariedade non pare nas nosas fronteiras», 
a campaña promoveu varias vías de colaboración, contamos co apoio 
dos medios nacionais e locais e estivemos presentes nas redes sociais 
e nos espazos públicos n

Comunicar en tempos de pandemia
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Só unhas semanas máis tarde declarábase a 
pandemia e o confinamento domiciliario. Manos 
Unidas viuse obrigada a pechar os Servizos 
Centrais en Madrid e as delegacións. Así mesmo, 
a meirande parte dos eventos previstos foron 
cancelados. Con todo, e malia que no noso país 
estabamos a sufrir unha grave crise sanitaria, 
desde o primeiro momento continuamos o noso 
labor desde a casa para non cesar o noso 
acompañamento a quen vive nunha permanente 
crise de fame e pobreza. O contacto constante 
cos nosos socios locais e os testemuños que 

recibíamos cada día permitíronnos dar a coñecer á sociedade española, a través dos medios de comunicación, da 
nosa web e das redes sociais, a desesperada situación de millóns de 
persoas máis aló das nosas fronteiras.  
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Xunto a outras organizacións
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Xunto á mocidade das delegacións, celebramos o 
5º aniversario da encíclica Laudato si’ e compartimos 
un vídeo con «historias de cambio» para acadar 
estilos de vida solidarios e sostibles, intercambia-
mos aprendizaxes en tempo de pandemia e, 
finalmente, levamos a cabo tres sesións online con 
20 mozos para traballar aspectos relacionados coa 
alimentación, o transporte e a roupa. 

Na XI edición do Festival de Clip-
metraxes de Manos Unidas, co lema 
«Ti, que pegada deixas?», reflexio-
namos sobre o noso sistema de pro-
dución e consumo, e as consecuencias 
que ten sobre os máis pobres. Nesta 
edición recibimos 1274 vídeos na 
categoría Escolas e 50 na categoría 
Xeral.

As circunstancias de 2020 impulsáronnos a adaptar a 
exposición de Primaria «Como ser auténticos Súper heroe» 
para traballar nas aulas de Infantil. Manexable e cun 
deseño sinxelo, o material permitiu a alumnos e docentes 
traballar os valores da xenerosidade, a solidariedade e 
o respecto mediante paneis informativos, probas e 
actividades complementarias accesibles na web.

2020 arrancou co nomeamento do novo embaixador de Manos 
Unidas, o periodista e presentador de TVE Quico Taronjí. Co fin 
de coñecer de primeira man o noso traballo, visitou xunto a un 
equipo de Manos Unidas un dos nosos proxectos en Ecuador. Alí 
comprobou a difícil situación que viven as poboacións máis 
vulnerables, o que lle permitiu difundir esa realidade nos medios 
de comunicación, na web e nas redes sociais.

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Canal: Manos Unidas@manosunidas
Nuestras  

redes sociales:
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En novembro, centos de persoas  
de numerosos países uníronse para 
iluminar o mundo simbolicamente. 
Recibíronse máis de mil fotos  
e contamos coa participación  
de figuras salientables da  
sociedade española.

Todas as fotos en: bit.ly/FOTOS24H2020

Outro fito relevante foron as accións de comunicación e sensibili-
zación que impulsamos para dar a coñecer a opción de realizar 
un legado ou testamento solidario, subliñando a súa importancia 
como instrumento para manter vivo o esforzo de tantas persoas 
comprometidas por acadar un mundo mellor e máis xusto. 

Co lema «As túas pesetas 
poden salvar vidas», 
Manos Unidas puxo en 
marcha a campaña «A 
peseta solidaria», na que 
se fixo un chamamento 
para converter esas moe-
das e billetes esquecidos 
nun «tesouro» que cam-

biase a vida de quen máis o necesita. O resultado final 
amósanos a solidariedade dos nosos socios, colaboradores 
e amigos: 79.926,03 € destinados a proxectos de 
desenvolvemento en América, África e Asia.

Finalmente, no peche do ano, Manos Unidas 
lanzou unha campaña de Nadal centrada no 
acceso á auga das poboacións máis empobre-
cidas do planeta. Co lema «Ás veces a auga non 
cae do ceo», puxemos de manifesto a importan-
cia do dereito á auga e as graves consecuencias 
que a falla de acceso ten na incidencia da fame 
e a enfermidade. A campaña, cunha grande 
acollida e repercusión en medios, demostrou que 
a solidariedade traspasa fronteiras e pode facer 
que moitas persoas melloren as súas condicións 
de vida n

A dobre emerxencia que viviu O Salvador 
—a pandemia e os estragos da tormenta 
tropical Amanda—levounos a lanzar en 
xullo unha campaña de sensibilización e 
recadación de fondos para atender as 
necesidades de 117 familias en situación de 
pobreza extrema.
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Resultado de todos os esforzos realizados o pasado ano 
son os 506 proxectos aprobados, dos que dous terzos son 
proxectos de desenvolvemento e un terzo accións huma-
nitarias. 506 proxectos que contribuíron a mellorar a vida 
dos máis de dous millóns de persoas, na súa maioría 
mulleres (55 %), que viven en 53 países do mundo. 
 
2020 foi un ano especialmente complicado para estas 
mulleres, debido ás consecuencias tanto sanitarias coma 
socioeconómicas da pandemia, que se sumaron ás difi-
cultades que xa afrontaban e que son, en moitos casos, 
tan graves coma o virus. Son mulleres que levan a carga 
das súas familias e que sempre son as máis afectadas 
polas crises. Por isto, afianzamos a nosa loita pola equi-
dade e colaboramos nos procesos de organización das 
mulleres para que fosen elas mesmas as que se apoiaran 
mutuamente a través de decenas de proxectos na India, 
Mauritania, Serra Leoa, República Democrática do Congo 
e Paraguai, entre outros moitos países. A creación de 
redes e grupos de autoaxuda permitiulles intercambiar 
experiencias, fortaleceunas nos seus distintos roles 
comunitarios e familiares e, sobre todo, situounas como 
figuras clave tamén fóra dos seus fogares, no ámbito local 
ou rexional.  
 
Outra das nosas liñas prioritarias foi o fortalecemento da 
sociedade civil dos países do sur, que se alimenta tamén 

das iniciativas que promove Manos Unidas e do xeito que 
entendemos a cooperación ao desenvolvemento, xa que 
sempre procuramos unha participación equilibrada e 
unha sustentabilidade ambiental, social e económica.  
 
O 39 % do total de proxectos apoiados estivo directamente 
relacionado co sector «Saúde», tanto en proxectos de 
desenvolvemento coma en iniciativas de emerxencia. Con 
todo, considerando a contía dos fondos investidos, o sec-
tor de «Alimentación e medios de vida» foi o máis 
apoiado por Manos Unidas, dada a grave crise económi-
ca causada pola pandemia e á que tiveron que facer 
fronte familias xa de por si moi empobrecidas. Isto 
traduciuse en case nove millóns de euros (8.944.042 €) 
dedicados á produción e comercialización de alimentos e 
á xeración de ingresos a través de actividades económi-
cas de familias e comunidades. 
  
Malia os logros acadados nun ano tan difícil, somos 
conscientes de que os impactos da pandemia están moi 
lonxe de desaparecer e que, por suposto, quédanos moito 
traballo por facer para loitar contra a pobreza e as súas 
causas. 
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A principios de 2020 tiñamos grandes retos por diante para seguir apoiando millóns de persoas  
na súa loita por ver respectados os seus dereitos e vivir en condicións dignas. Estabamos traballando 
con enerxías renovadas para encarar o ano cando se declarou a pandemia da Covid-19. Tivemos  
que redobrar esforzos e superar dificultades imprevistas grazas á capacidade de adaptación  
dos máis de 600 socios locais cos que traballamos e ao esforzo de todas as persoas da organización.
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506 proxectos

2 324 176  
persoas apoiadas  
directamente

53 países

29 129 330 €  
de investimento

Grazas á xenerosidade da sociedade española, 
seguiremos entregados a conseguir este obxectivo.



Proxectos de Manos U

En 2020, Manos Unidas aprobou  
un total de 506 proxectos  
en 53 países por valor  
de 29 129 330 €.

Ademais, continuamos apoiando economicamente  
proxectos de exercicios anteriores.  
En total, en 2020, traballamos en 807 proxectos.
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Saúde
196 proxectos

Auga
Imp
85 0

21 pro

Importe: 8 944 042 € 
151 189 beneficiarios

Educación
91 proxectosAlimentación e  

medios de vida

96 proxectos

Importe: 5 159 357 € 
61 845 beneficiarios

Importe: 6 608 142 € 
1 691 516 beneficiarios



Unidas no mundo en 2020
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Medio ambiente e 
cambio climático

13 proxectos

a e saneamento
porte: 1 047 113 € 
093 beneficiarios

oxectos Dereitos das  
mulleres e equidade

46 proxectos
Dereitos humanos  
e sociedade civil

43 proxectos

Importe: 3 151 889 € 
128 745 beneficiarios

Importe: 1 021 172 € 
91 300 beneficiarios

Importe: 3 197 614 € 
114 488 beneficiarios

% DE PROXECTOS  
POR SECTORES

% DE PROXECTOS  
POR CONTINENTES

América 
28 %

Asia 
30 %

África 
42 %

Alimentación e 
medios de vida 
    19 %

Dereitos humanos  
e sociedade civil

8 %

9 %Dereitos das 
mulleres e equidade

Medio ambiente e  
cambio climático

4 %

3 %

Auga e 
saneamento

Saúde 
39 %

Educación 
18 %
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11.409.632 € 
30 países
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Marrocos 9

Mauritania 
8

Ghana 2

Serra Leoa 13

Senegal 6

Camerún 
18

Costa de 
Marfil 

    3

Mali 
5

Benín  
10

Chad 
7

Burkina 
Faso 

10

Sur  
Sudán 

3

Rep.  
Centroafricana 

1

Etiopía 
10

Rep.Dem. 
Congo 

16

Angola 
3 Zambia 

8

Tanzania 
5

Kenya 
17

Uganda 
6

Madagascar

Ruanda 4

Malaui 9

Burundi 3

Somalia 2 

Cimbabue 
4

Mozambique
16

Eritrea 1
Togo 

5

9

Educación

PRINCIPAIS SECTORES  
(por número de proxectos)

32 % 37 %

10 %

Saúde
Alimentación 

e medios  
de vida

Nigeria 
1



Tras un comezo de ano esperanzado, a pandemia da Covid-19 afectou 
de pleno ao continente africano. Aínda que a imposibilidade de viaxar 
dificultou o seguimento dos proxectos, ao longo do ano mantivemos un 
contacto constante cos nosos socios locais para avaliar as propostas 
recibidas e verificar os logros acadados coas nosas intervencións.  
 
Malia a menor incidencia de contaxios e mortalidade en comparación 
con Europa, o impacto da pandemia foi medrando a medida que 
pasaban os meses e afectou gravemente aos medios de vida de 
poboacións que se atopan, en moitos casos, entre as máis vulnerables 
do planeta. Os confinamentos decretados frearon os contaxios pero 
provocaron, como contrapartida, a paralización das actividades coas 
que conseguen o seu sustento. Do mesmo xeito, o peche de fronteiras 
motivou un gran incremento dos prezos, o que podería carrear máis 
fame en varios países.  
 
Con todo, Manos Unidas continuou co seu labor de apoio a proxectos 
de desenvolvemento nos distintos ámbitos de intervención, entre os que 
compre salientar a educación como ferramenta fundamental de 
cohesión social, equidade, dereitos humanos e cultura de paz. Así 
mesmo, en 2020 cobraron especial relevancia as iniciativas de 
emerxencia, que significaron un considerable esforzo e un importante 
investimento para a organización.  
 
As mulleres foron as grandes protagonistas do noso traballo no 
continente e recibiron unha especial atención nos proxectos, xa que 
decontado soubemos que o confinamento estaba acrecentando a 
violencia que sofren. O peche dos colexios e dos centros de formación 
profesional provocou tamén o aumento dos abusos contra as nenas, o 
abandono escolar e os embarazos adolescentes; unhas situacións 
críticas ás que fixemos fronte impulsando proxectos específicos neses 
ámbitos, como no caso de Mukuru, en Kenya, onde fixemos chegar 
fondos destinados ao apoio psicosocial a adolescentes que quedaran 
embarazadas durante o confinamento.  
 
Por mor da súa situación de desigualdade e exclusión, reforzamos o 
acceso á educación primaria e secundaria das nenas e apoiamos as 
mulleres a través do impulso de actividades xeradoras de ingresos e 
programas de sensibilización e formación destinados a fomentar a súa 
autonomía e empoderamento.  
 
No peche do ano, os datos do noso traballo en 30 países presentaban 
a cifra de 214 proxectos apoiados cun investimento de 10.675.456 €, 
incluíndo iniciativas de desenvolvemento e emerxencias, tanto as 
relacionadas coa Covid-19 coma aquelas derivadas dos desastres 
naturais e desprazamentos forzados a causa do xihadismo.
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«O proxecto da cooperativa de millo fixo marabillas... Un día chamáronme para informarme 
de que a miña filla sería admitida na universidade, pero que debiamos facernos cargo da 
matrícula. Estabamos emocionados, pero moi preocupados! Como iamos conseguir os cartos 
para sufragar ese custo? Cando a presidenta da cooperativa soubo desta agridoce noticia, 
consultouse aos membros e decidiuse axudar á familia co 50 % da matrícula. O resto 
puidemos obtelo nós e a miña filla comezará o seu curso en outubro. Imaxinen a unión e a 
cooperación que nos brindou este proxecto... ».  

Hawa Quiwa (Yardu, Serra Leoa). 
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México 
6

Guatemala 18

O Salvador 8

Honduras
13

Nicaragua 12

Ecuador 
        11

Rep. Dominicana 6

Haití 12

143 proxectos  
 11.866.546 € 
             13 países

Colombia 
6

Brasil 
9

Bolivia 
13

Paraguai 
11

Perú 
18

18

PRINCIPAIS SECTORES  
(por número de proxectos)

Alimentación 
e medios de 

vida

37 % 40 %
Saúde

Dereitos  
humanos e 
sociedade  

civil
10 %
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O ano pasado estivo marcado, irremediablemente, pola pandemia da Covid-19 
e pola necesidade de adaptarnos á nova situación.  
 
O noso primeiro obxectivo foi manter un permanente contacto cos nosos 
socios locais para coñecer as súas necesidades, que estaban sendo reconfi-
guradas por mor da propagación do coronavirus. 
  
Neste senso, chegáronnos moitas peticións de emerxencia: material sanitario 
e hixiénico e, sobre todo, axuda alimentaria. En países onde prima a economía 
informal e a poboación debe saír a traballar para obter o sustento diario, o 
confinamento domiciliario provocou un aumento dramático da fame e a 
desnutrición. Neste contexto, puxemos en marcha 41 proxectos de emerxencia 
e reformulamos 68 iniciativas de desenvolvemento xa en execución, para 
incluír nelas partidas destinadas a mitigar os efectos da pandemia.  
 
Ademais, non abandonamos o noso labor habitual, como dan conta os 75 
proxectos de desenvolvemento apoiados ao longo do ano e os 11 proxectos 
de emerxencia impulsados a raíz dos danos causados en América Central 
polos furacáns Amanda, Iota e Eta.  
 
Así mesmo, nos últimos meses do ano e coa colaboración de socios locais 
estratéxicos, realizamos un estudo para avaliar os efectos da pandemia nos 
distintos ámbitos nos que traballamos. Algunhas das conclusións sinalaron non 
só as graves consecuencias a nivel sanitario e social, senón un profundo dano 
económico que vai provocar que se incremente a poboación en situación de 
pobreza nun 40 %, aumentando así a desigualdade no interior dos países e en 
relación cos países do norte.  
 
Por outra banda, establecemos as nosas liñas prioritarias de actuación, tanto 
para o que queda de pandemia coma para unha posible fase posterior: a 
soberanía alimentaria e a agroecoloxía —un sector tradicionalmente apoiado 
por Manos Unidas e que foi clave para que moitas comunidades rurais e 
urbanas sobreviviran durante a pandemia—; o acompañamento e a defensa 
dos dereitos de comunidades indíxenas, campesiñas e migrantes —todo isto 
nun contexto no que aumentaron gravemente os asasinatos e secuestros de 
líderes indíxenas e defensores de dereitos—, a igualdade de xénero, incluíndo 
tanto a loita contra a violencia de xénero coma a promoción da muller nos 
eidos económico, social e político; e o acceso á auga e a protección de ríos e 
fontes.  
 
Finalmente, e de cara a posibles novas ondas da pandemia –que se darán 
mentres a vacina non chegue de xeito suficiente aos países latinoamericanos–, 
poderían chegar novas solicitudes de emerxencia, principalmente destinadas 
á atención dos colectivos máis vulnerables.

«2020 foi o peor ano para nós porque cando estaba empezando 
a época das froitas comezou a pandemia... O proxecto de Manos 
Unidas e o IPDRS apoiounos moito neste tempo difícil porque nós, 
os guaranís, vivimos do que producimos. Apoiáronnos co transporte 
na corentena e na instalación dun mercado na vila con mellores 
condicións de seguridade e hixiene, o que nos permitiu vender os 
nosos produtos. Agora imos organizarnos como produtores para 
ter un comité e ser parte da organización das feiras».   

Roberto Lima (Macharetí, Bolivia).
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A Covid-19 condicionou o noso 2020 ata un punto inimaxinable a princi-
pios de ano. Aínda que América e Europa sufriron un maior número de 
contaxiados e mortos, as consecuencias económicas e sociais en Asia 
foron devastadoras, o que aumentou significativamente o número de 
persoas vulnerables no continente.  
 
India segue sendo o país ao que máis recursos destinamos dada a súa 
alta poboación e o elevado número de persoas cuxa situación socioeco-
nómica é crítica. O país sufriu dun xeito brutal os efectos do coronavirus, 
chegando a ser, en termos absolutos, o terceiro país con maior número 
de contaxiados (11,4 millóns) e falecidos (160.000). O férreo confina-
mento decretado polas autoridades o 24 de marzo e que se prolongou 
ata o 31 de maio, obrigou a milleiros de xornaleiros que traballaban nas 
grandes cidades a volver ás súas aldeas de orixe onde se atoparon sen 
traballo nin medios de vida. Grazas ao formidable labor dos nosos 
socios locais e á reasignación orzamentaria de proxectos que tiñamos 
en marcha con eles, puidemos facer chegar axuda humanitaria a milleiros 
destes traballadores que perderon os seus empregos na economía 
informal das grandes cidades. Foron 105 os proxectos que tiñamos en 
marcha e nos que puidemos realizar unha reasignación de actividades 
para facer fronte ás graves consecuencias da pandemia durante os 
primeiros meses. Ademais, e unha vez rematado o confinamento estrito, 
puidemos seguir traballando cos nosos socios locais en proxectos de 
desenvolvemento que promoven a defensa dos dereitos humanos, a 
agricultura sostible, a educación formal e non formal de cativos e mozos 
e o fortalecemento da sociedade civil.  
 
No sueste asiático continuamos acompañando aos nosos socios locais 
no seu traballo coas poboacións máis vulnerables en Camboxa, 
Filipinas, Bangladesh e Tailandia, con proxectos que promoven a 
seguridade alimentaria, o desenvolvemento comunitario, a educación 
e o acceso á auga e á atención sanitaria.  
 
Así mesmo, en Oriente Medio seguimos apoiando os refuxiados tanto en 
Líbano coma en Israel; a poboación palestina con proxectos agrícolas 
e sanitarios; e a poboación siria con programas de formación para o 
emprendemento. Para a propia poboación libanesa, 2020 foi un ano 
especialmente dramático xa que, aos impactos da fonda crise política 
e económica de finais de 2019, sumáronse os efectos da devastadora 
explosión do mes de agosto no porto de Beirut e as tráxicas conse-
cuencias da pandemia.
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India 
125

Líbano 5

Siria 2

1 
Xordania

Filipinas 3

Bangladesh  
3

Camboxa 
3

Tailandia 
1

Israel 2

Palestina 4
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Jamniben é unha muller viúva de 70 anos cuxo único fillo 
emigrou da aldea de Waghvad, no estado de Gujarat (India), 
para traballar na cidade e poder manter á súa nai. O peche 
case total da actividade económica na cidade obrigouno a 
volver á súa aldea. Madre e fillo atopáronse, dun día para outro, 
sen un medio de vida. A axuda humanitaria de Manos Unidas, 
a través dos servizos sociais da diocese, permitiulles sobrevivir 
ata que se levantou o confinamento. M
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PRINCIPAIS SECTORES  
(por número de proxectos)

Saúde

40 %

15 % 14 %

Alimentación 
e medios de 
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Dereitos  
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Manos Unidas apoia numerosos proxectos de desenvolvemento grazas aos fondos  
que obtén tanto de doadores privados coma de organismos públicos,  
e que se destinan a financiar proxectos nos países máis empobrecidos. 

Fondos privados  
O apoio directo a proxectos específicos é unha vía 
de colaboración moi valorada por doadores priva-
dos, ben sexan persoas ben entidades (empresas, 
fundacións, colexios profesionais, etc.). Traballamos 
para atopar o proxecto máis adecuado para cada 
doador que deposita a súa confianza en Manos 
Unidas e quere destinar a súa doazón a un pro-
xecto concreto.  
 
O doador recibe unha memoria onde se describe en 
que consiste o proxecto —obxectivos, actividades, 
zona xeográfica, beneficiarios, etc.— e, unha vez 
rematado, envíaselle un informe no que se presen-
tan as contas dos resultados acadados e os gastos 
relacionados, coa máxima transparencia e clari-
dade. Deste xeito, en 2020 contamos con 76 
persoas e entidades privadas que contribuíron con 
1.643.917 € para apoiar 79 iniciativas de desen-
volvemento a través de Manos Unidas.  
 
Queremos dar as grazas a todos os doadores que, 
mesmo nestes meses tan difíciles pola pandemia 
da Covid-19, contribuíron co seu compromiso e 
xenerosidade para financiar proxectos de desen-
volvemento máis aló das nosas fronteiras.  

Fondos públicos  
O financiamento conxunto público procede de subven-
cións das distintas administracións: europea, estatal, 
gobernos autonómicos, deputacións e concellos. En 2020 
representou o 16 % dos ingresos institucionais. En total, 
a organización obtivo subvencións a través de 138 
convocatorias públicas para financiar proxectos por un 
importe de 6.727.585 €.  
 
A nivel local e rexional, a eficacia da coordinación entre 
Manos Unidas e os seus doadores é froito da presenza, 
proximidade e traballo xunto ás nosas Delegacións en 
todo o territorio nacional, así como da calidade do 
deseño e da execución dos proxectos e a transparencia 
e o rigor na presentación das contas, tanto cara ás 
comunidades onde se executan os proxectos coma cara 
aos organismos de financiamento e a base social da 
organización.  
 
O éxito deste traballo foi posible grazas á responsabili-
dade compartida cos nosos socios locais que, malia 
verse moi afectados pola pandemia, adaptaron as 
actividades para continuar coas iniciativas previstas nos 
proxectos en execución.  
 
En termos xerais, no contexto da pandemia mantívose o 
compromiso das administracións públicas tanto no 
lanzamento das súas convocatorias anuais coma en 
liñas específicas abertas para paliar a emerxencia xerada 
pola Covid-19, neste caso con proxectos apoiados en 
Marrocos, Guatemala, Nicaragua e Palestina. 
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entre fondos públicos e privados
8.371.502 € recadados 
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En 2020, Manos Unidas apoiou 136 proxectos relacionados coa 
Covid-19 en 36 países, a metade deles no continente africano. 
Aínda que en cada país o impacto foi distinto, en todos os 
lugares repercutiu gravemente nas condicións de vida das 
poboacións máis empobrecidas. Nos primeiros momentos, o 
virus tardou en chegar ao ámbito rural africano e puidemos 
continuar o noso labor de desenvolvemento xunto ás organiza-
cións coas que traballamos.  
 
Con todo, desde o principio traballamos para estar preparados 
ante o que se aveciñaba e promovemos programas de sensibi-
lización, formamos a equipos sanitarios, fortalecemos centros 
sanitarios e contribuímos a dotar de fontes de auga e xabón en 
puntos clave onde moitas persoas atopábanse ou compartían 
traxectos. Así mesmo, aprobamos proxectos similares tanto no 
continente americano coma en Asia, onde os estritos confina-
mentos tiveron graves consecuencias na vida das persoas máis 
vulnerables.  
 
Nun contexto global marcado pola pandemia, estes proxectos 
de emerxencia en África, América e Asia apoiaron directamente 
máis de 1.200.000 persoas. Unha boa parte destas iniciativas 
foron destinadas a proporcionar axuda alimentaria a familias 
que perderan os seus ingresos diarios no sector informal por mor 
dos confinamentos e que se atopaban en risco de desnutrición. 

O pasado ano producíronse tamén desastres naturais e conflitos 
que provocaron situacións dramáticas nas que as organizacións 
locais requiriron a asistencia de Manos Unidas. A nosa resposta 
concretouse en 28 accións de emerxencia, principalmente 
dirixidas a paliar as consecuencias das inundacións causadas 
por tormentas tropicais, ciclóns, tifóns e furacáns en América 
Central, África do Leste e India; e, en segundo lugar, destinadas 
a axudar ás poboacións que fuxían da violencia en Burkina Faso, 
Mozambique, Camerún e República Democrática do Congo.  
 
O pasado ano apoiamos, así mesmo, 8 proxectos de axuda 
humanitaria co obxectivo de asistir a poboacións en 
mobilidade, é dicir, persoas solicitantes de asilo, migrantes, 
desprazadas ou retornadas en diferentes contextos e en países 
como Marrocos e Colombia, entre outros.  
 
Como conclusión, a acción humanitaria cobrou en 2020 unha 
especial relevancia no traballo de Manos Unidas, chegando a 
representar un terzo dos proxectos apoiados pola organización 
para axudar a aquelas comunidades que se viron superadas 
tanto polas dificultades xa existentes coma pola crise do 
coronavirus.

En ocasións, en Manos Unidas vémonos obrigados a intervir ante emerxencias e  
circunstancias extremas polas que atravesan as poboacións ás que acompañamos.  
Neste senso, a pandemia da Covid-19 supuxo un drama para moitas destas comunidades.  
Se en España estabamos a pasalo mal, como o estarían a vivir nos países onde traballamos? 

Apoiamos 1.407.015 persoas  
a través de 172 proxectos  

de acción humanitaria 
por valor de 4.884.367 €
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Transparencia
Manos Unidas é unha organización comprometida coa TRANSPARENCIA dos seus fondos. Este é un dos nosos 
valores como institución e é fiel reflexo da nosa aposta por responder perante a sociedade que confía en nós.

Manos Unidas cumpre os 
principios de transparencia e 
boas prácticas establecidos  
pola Fundación Lealtad.

Está cualificada para optar  
a financiamento pola Axencia  
Española de Cooperación  
Internacional para o Desenvolvemento. 

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

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

42 128 315 € recadados en 2020

83,5 % dos ingresos provén do sector privado  
                            e o 16,5 % do sector público

45,2 % dos fondos provén dos nosos socios

87,3 % destinado ás fins de Manos Unidas,  
                          o 82,1 % a Proxectos de desenvolvemento  
                          e o 5,2 % a Sensibilización



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

Socios e  
Doadores

45,2 %
Parroquias e 
entidades relixiosas19,5 %

Herdanzas  
e legados

11,1 %
Outros:

7,6 %

AECID 1,3%  
Unión Europea

Adm. local e  
autonómica

10,7 %

4,5 %
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ORIXE DOS INGRESOS (€)

TOTAL INGRESOS 2020: 42 128 315 €

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS (€)

(1) Inclúe doazóns de particulares, asociacións e fundacións, empresas e anónimos.  
(2) Inclúe resultados extraordinarios, a devolución ou cancelación de axudas outorgadas 
      nos anos anteriores, diferenzas de cambio positivas e provisións aplicadas.  
(3) Esta cifra corresponde aos proxectos aprobados máis as anualidades dos  
      diferentes convenios apoiados pola AECID.   
* O superávit do ano 2020 destinarase á aprobación de novos proxectos durante o ano 2021.

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

Privados Públicos

Fins de Manos Unidas Outros

Socios e doadores (1) 
Parroquias e entidades relixiosas 
Colexios 
Emerxencias 
Herdanzas e legados 
Outros 
TOTAL SECTOR PRIVADO

18 880 389.- 
8. 54 239.- 

782 382.- 
875 991.- 

4 616 752.- 
1 573 092.- 

34 882 845.-

Ingresos Privados: 83,5 %

Unión Europea 
Axencia Española de Cooperación Inter-
nacional ao Desenvolvemento (AECID) 
Administración Local e autonómica  
TOTAL SECTOR PÚBLICO  
INGRESOS DE RECADACIÓN  
 
OUTROS INGRESOS (2) 

546 531.- 
 

1 875 000.- 
4 445 288.-  

6 866 819.-  
41 749 663.- 

 
378 652.-

Ingresos Públicos: 16,5 %

Fins de Manos Unidas: 87,3 %

Promoción e captación de recursos 1.268.788.-

Administración e estructura 3.561.615.-  

Promoción e captación de recursos: 3,3 %

Administración e estructura: 9,4 %

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

Área de comunicación e presenza pública destinados a 
captar fondos e a promover as actividade da organización.   

w Gastos de administración e estrutura. Son os gastos ori-
xinados na xestión e administración da organización.

l FINS DE MANOS UNIDAS: 
w Gastos de sensibilización. Inclúe os gastos da Área de educa-

ción para o desenvolvemento, así como os dedicados a esta fi-
nalidade pola Área de comunicación e presenza pública.  

w Gastos de proxectos. Inclúe o importe do total dos proxectos 
aprobados no exercicio ademais dos gastos de xestión, persoal, 
auditorías e avaliacións de proxectos financiados.

TOTAL GASTOS 2020:  
SUPERÁVIT ANO 2020*

37 894 898 € 
 

4 233 417 €

Sensibilización 
Proxectos de desenvolvemento (3) 

- Proxectos:                    29 129 330.- 

- Xestión de proxectos:  1 957 399.- 
TOTAL FINS MANOS UNIDAS

1 977 765.- 
31 086 729.- 

 
 

33 064 494.- 

83,5 % 16,5 %

ORIXE DE LOS INGRESOS DE RECADACIÓN

87,3 % 12,7 %

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS

Sensibilización

Administración e 
estrutura

Promoción e 
Captación  

de recursos

82,1 %
Proxectos de  

Desenvolvemento

5,2 %

9,4 %

3,3 %
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O labor que realizamos en favor dos países máis pobres sería imposible sen os amigos e colaboradores de 
Manos Unidas. Unha longa listaxe de voluntarios, contratados, socios, doadores individuais e colectivos, 
empresas, bancos, asociacións e fundacións apoian este labor mediante doazóns, financiando 
conxuntamente proxectos de desenvolvemento, patrocinando iniciativas ou prestando servizos moi diversos. 
É especialmente relevante a achega das escolas e as parroquias.  
A relación de entidades que financian conxuntamente proxectos de desenvolvemento figura no noso «Libro 
de proxectos», editado xunto a esta Memoria.  
Manos Unidas agradece especialmente a todos os medios de comunicación, nacionais, autonómicos e locais 
(xornais, revistas, emisoras de radio e canles de televisión), a difusión das nosas mensaxes e a publicación 
gratuíta dos nosos anuncios.

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

A todos, moitísimas grazas 



15001 A CORUÑA 
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.  
Tfno. 981 205 659 
02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izda.  
Tfno. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis.  
Tfno. 918 833 544  
03005 ALICANTE 
Enriqueta Ortega, 11. 
Tfno. 965 922 298 
04001 ALMERÍA 
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780 
24700 ASTORGA (León) 
Martínez Salazar, 8-1º.  
Tfno. 987 602 536 
05001 ÁVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo.  
Tfno. 920 253 993  
06005 BADAJOZ 
Avda. 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, 153-1º dcha.  
Tfno. 981 300 318 
28901 GETAFE (Madrid) 
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985 
17002 GIRONA 
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª.  
Tfno. 972 200 525 

18009 GRANADA 
Plaza Campillo, 2-5º G y H.  
Tfno. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tfno. 949 218 220 
18500 GUADIX (Granada) 
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tfno. 958 663 592 
21004 HUELVA 
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 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307 
24003 LEÓN 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104 
26004 LOGROÑO 
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567 
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 (Barcelona) 
Calle del Sol, 214. 08201 Sabadell  
Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845 
45002 TOLEDO 
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428 
46003 VALENCIA 
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2.  
Tfno. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B.  
Tfno. 986 423 696 
01004 VITORIA (Álava) 
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091 
50001 ZARAGOZA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.  
Tfno. 976 291 879

DELEGACIÓNS DE MANOS UNIDAS  
(enderezos)



Servizos Centrais  
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

Manos Unidas 
Premio Príncipe de Asturias  

da Concordia 2010


