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Respuesta comercial
Autorización nº 12.979
B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94

Franquear
en destino

Mans Unides
Premi Príncep d’Astúries
de la Concòrdia 2010

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

DOBLEGAR PER AQUÍ

I el 2018 continuem treballant...

COMPARTEIX
El QUE IMPORTA

Memòria
d’activitats

2017
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VULL COL·LABORAR AMB MANS UNIDES
Emplenant aquest cupó, trucant de franc al 900 811 888, o a mansunides.org
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02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izq.
Tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tel. 918 833 544
03003 ALACANT
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H.
Tel. 965 922 298
04001 ALMERIA
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (Lleó)
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536
05001 ÀVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tel. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. Tel. 924 248 951
22300 BARBASTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1r, 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
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. 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
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana, 16. Tel. 973 320 183
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. A, 2n 2a.
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

Nom

M2017C

NIF

Cognoms

Domicili

Població

Codi postal

Província

Data naixement

Correu electrònic

Mòbil

PERIODICITAT

IMPORT
q 6€
o 20 €

o Anual

o .................... €

AUGMENTAR QUOTA

o Mensual

o 5 euros

o Una sola vegada o Trimestral
o ..................... o Semestral

o 30 euros

o 20 euros

o 50 euros

o ...................... o 150 euros

ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES
Bankia:
CaixaBank:
Ibercaja:
Santander:

ES06 2038 0603 2860 0103 6580
ES18 2100 2261 5902 0013 9842
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904

(Sisplau, envia’ns el comprovant
que et donarà l’entitat bancària)

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA
Titular compte

Número de compte IBAN
Mira el teu talonari, llibreta o extracte i emplena’n les dades completament.

ES
TARGETA DE CRÈDIT
Caduca final de: .......... / ...........
Signatura del titular:

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

q Vull informar-me sobre herències i llegats
q Estic considerant incloure en la meva herència Mans Unides
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable:
Finalitat:
Legitimació:
Destinataris
de cessions:
Drets:

MANS UNIDES
Gestió de socis i donatius
Enviament de comunicacions informatives
q No vull rebre comunicacions de Mans Unides
Consentiment de l’interessat

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) Mans Unides a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar
en el seu compte i (B) l’entitat per fer els càrrecs
en el seu compte seguint les instruccions de Mans
Unides.

Agència Tributària
Accedir, rectiﬁcar i suprimir les dades, així com
altres drets, com s’explica a la informació addicional.
+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

Per a qualsevol consulta pots dirgir-te a:
socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent,
amb els límits legals establerts.

Carta de la presidenta
Benvolguts amics,

Alberto Prieto

Com a presidenta de Mans Unides em complau enormement
dirigir-me a tots vosaltres per retre compte de les activitats
que hem dut a terme l’any 2017, gràcies al suport de milers
de persones disposades a portar el seu compromís amb els
més desfavorits més enllà de les nostres fronteres. Serveixin
aquestes pàgines d’exemple d’un treball i un esforç constant
que ens ha permès arribar, des de tots els racons d’Espanya,
als llocs més remots de desenes de països, on habiten
aquells als qui el papa Francesc va qualificar de «sobrants»
en una societat en què prevalen l’individualisme i la manca
de solidaritat.
«El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa», deia el
lema de la Campanya de l’any 2017; una Campanya amb què Mans Unides ha
plantat cara a la fam des del nostre compromís amb la defensa del dret a l’alimentació i d’unes relacions de producció i consum justes.
Durant dotze mesos, hem treballat perquè el nostre missatge sigui una crida
a un compromís ferm i decidit en la lluita contra la fam i la pobresa, perquè
les dades vergonyoses de fam al món ens demanen a crits denúncia, acció i
canvis d’actitud en el nostre estil de vida.
A Mans Unides fa anys que ens rebel·lem contra la terrible realitat de la fam
al món; lluitant contra una xacra que afecta més de 800 milions de persones
i condiciona les seves vides presents i futures. Per totes elles, hem demanat
un compromís actiu per acabar amb la fam; amb totes les fams que impedeixen a pobles d’arreu del planeta avançar en el seu propi desenvolupament en
condicions dignes i justes.
Perquè no podem permetre que, en un món d’abundància en què hi ha aliments per a tothom, milions de persones se’n vagin al llit cada dia pensant si
menjaran l’endemà, a Mans Unides ens hem esforçat perquè el compromís i
la confiança que han posat en nosaltres milers de persones –entre les quals
hi ha els nostres més de 76.000 socis– es materialitzin en 570 projectes de
desenvolupament que han representat un canvi en la vida de gairebé 1,7 milions de persones en 59 països d’Amèrica, Àsia i Àfrica.
Hem dut a terme tota aquesta tasca amb il·lusió i confiança i sense perdre de
vista els criteris d’austeritat i transparència que des dels seus orígens han caracteritzat la nostra Organització.
I perquè estem convençuts que, amb el compromís de tots, podrem posar fi
a les fronteres de la fam al món, us demanem que continueu donant suport a
la nostra feina i compartint el nostre missatge de denúncia i esperança.
Serveis Centrals
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Dipòsit Legal: M-14332-2018

A tots, sempre, GRÀCIES de tot cor.
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 nutrició
deficient, la malaltia i les carències en l’àmbit educatiu;
i treballar per erradicar les causes estructurals que
les produeixen: la injustícia, el repartiment desigual
dels béns, la manca 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». Les Dones d’Acció Catòlica Espanyola
van recollir aquesta crida i, el 1959, van llançar la primera «Campanya
contra la Fam a Espanya» a partir de la qual s’ha anat configurant
l’actual Mans Unides.
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Fotos: Mans Unides

EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

5.160 voluntaris
76.081 socis i col·laboradors
140 treballadors contractats
Més de 5.000 persones voluntàries, la majoria d’elles
dones, van fer possible el treball dels Serveis Centrals
i les delegacions de Mans Unides. El voluntariat
continua sent un component essencial de la nostra
identitat i una de les nostres fortaleses principals:
és present en tots els espais de l’Organització, tant
en l’àmbit executiu com en el tècnic en les tasques
de sensibilització i cooperació al desenvolupament.
Al tancament del 2017, Mans Unides comptava
amb 5.160 voluntaris, més del 97% de les persones
que treballen a l’Organització.
En el mateix període, Mans Unides va comptar amb
140 treballadors contractats i amb el suport solidari
de 76.081 socis i col·laboradors, les aportacions
econòmiques dels quals van representar la màxima
font d’ingressos de l’Organització.
Destaquem també la tasca dels nostres més de
400 socis locals –entre ONG, congregacions religioses,
associacions, cooperatives, etc.–, que són els qui
executen els projectes de desenvolupament i amb
qui Mans Unides manté una comunicació i
coordinació permanents.
A tots ells: voluntaris, contractats, socis i
col·laboradors… moltes gràcies!
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Xarxes

Estructura

L’estructura diocesana de Mans Unides ens permet ser
ben a prop de persones, institucions, parròquies, xarxes,
empreses i organismes públics que ens donen suport en
centenars de pobles i ciutats de tot Espanya.

Per a Mans Unides, el treball amb altres organitzacions resulta clau per poder oferir respostes globals enfront de la fam i la pobresa; problemàtiques per a les quals es fa imprescindible la coordinació i la generació d’aliances. Així, estem presents en els organismes i xarxes nacionals i internacionals següents:

Tant els Serveis Centrals, que tenen la seu a Madrid, com
les 72 delegacions diocesanes comparteixen dues línies
de treball complementàries: la sensibilització de la població espanyola sobre les causes de la fam i les seves
possibles solucions, i la recaptació de fons per finançar
projectes, plans i programes de desenvolupament als
països del Sud.

l Associació Espanyola de Fundraising.
l CIDSE. Aliança internacional
d’organitzacions catòliques de
desenvolupament.

l CONCORD. Confederació europea d’ONG per
al desenvolupament i l’ajuda humanitària.
l CONGDE. Coordinadora d’ONG per
al desenvolupament d’Espanya.
l Consell Nacional de Missions.

l Dicasteri per al Servei al Desenvolupament
Humà Integral.
l Enllaça’t per la Justícia.

l Fons de Nova Evangelització.
l Fòrum de Laics.

Organigrama

Mans Unides/Pilar Seidel

l Fundació Sur.

l Pacte Mundial.

l Plataforma del Voluntariat a Espanya.

l UMOFC. Unió Mundial d’Organitzacions
Femenines Catòliques.

ÒRGANS DE GOVERN
ASSEMBLEA GENERAL
Presidenta

72 Presidentes-delegades diocesanes

1 Representant dels Serveis Centrals

Comissió Permanent

L’Assemblea General es 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
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l Observatori de Responsabilitat Social
Corporativa.

Consiliari
Mons. Carlos Escribano

Secr. gral. Acció Catòlica
Vacant

Viceconsiliari
José Antonio Álvarez

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

5 Presidentes-delegades
representants de l’Assemblea
Josefa Ribas, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Elena Garvía,
Eladio Seco-Herrera

Secretari
José Valero

3 Representants dels
Serveis Centrals
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Julián Jiménez

Mans Unides/Javier Fernández

DELEGACIONS DIOCESANES
EQUIP DIRECTIU DIOCESÀ
Presidenta-delegada

Vicepresidenta-vicedelegada

Tresorera

Secretària

ÒRGANS 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
Secretari general
Ricardo Loy

Àrea d’Administració de
Recursos i Persones

Àrea de Comunicació
i Presència Pública

Àrea de Delegacions

Àrea d’Educació
per al Desenvolupament

Àrea de Gestió Financera
i Planificació

Àrea de Projectes
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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 programes,
plans i projectes de desenvolupament integral dirigits a
atendre aquestes necessitats.
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Mans Unides/Irene H-Sanjuán

Sensibilització

Una de les línies de treball de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar
davant la societat espanyola l’existència de la fam –com a part de la vida
diària d’aproximadament 800 milions de persones–, a fi d’aportar
les millors solucions a les causes que la provoquen.
Mans Unides va continuar treballant el 2017 en el marc del
pla triennal iniciat el 2016 amb el lema “Planta-li cara a la
fam!”. En aquest segon any del trienni vam voler posar de
manifest la relació que hi ha entre la fam i la pèrdua i malbaratament d’aliments que, actualment, representa un
terç de la producció mundial. Aquest malbaratament i, per
tant, dels recursos emprats en la producció (aigua, energia, adob, treball humà), influeix directament en l’encariment del preu dels aliments. Això provoca el que Sant Joan
Pau II va anomenar «paradoxa de l’abundància» i que representa un escàndol per a la humanitat: al món hi ha
menjar per a tothom, però hi ha més de 800 milions de
persones que passen fam. Una part molt important d’aquest malbaratament es produeix al Nord, a les nostres
llars, i tots nosaltres podem fer quelcom per evitar-ho.

El lema de la nostra Campanya del 2017, precisament, va
voler posar de manifest l’escàndol del malbaratament.
Mitjançant el lema «El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa» manifestem que serà impossible acabar amb la fam sense el nostre compromís
personal.
Així mateix, vam assenyalar que cal que canviïn moltes de
les estructures que, actualment, estan impedint que l’aliment arribi a totes les persones: el mal ús dels recursos
alimentaris i energètics, un sistema econòmic que afavoreix l’especulació amb els aliments i que fa prevaldre el
benefici enfront de les persones i, sobretot, el nostre estil
de vida i consum, que estimula un model que exclou i empobreix milions de persones.
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Sensibilització

Des de les parròquies

Des d’Operació Enllaç
L’Operació Enllaç és una activitat orientada a vincular particulars o grups de persones (col·legis, universitats,
parròquies, empreses, col·lectius professionals) de la societat espanyola amb un o alguns dels projectes que
Mans Unides recolza al Sud. Durant 2017, es van dur a
terme 424 Operacions Enllaç que van permetre apropar
a la població espanyola les condicions de vida de les comunitats a les quals donem suport i van promoure la recaptació de fons destinats a finançar el projecte «enllaçat» i d’altres impulsats per Mans Unides.
Així mateix, mitjançant el finançament directe i privat es van aprovar 35 projectes finançats directament
per persones i entitats que van destinar fons a iniciatives
específiques n

424 Operacions Enllaç

Les gairebé 23.000
parròquies de tot Espanya són un àmbit de treball de Mans Unides des
que les Dones d’Acció
Catòlica van llançar la
primera Campanya contra la Fam el 1959. A través de les parròquies,
oferim a les comunitats
cristianes una via per al
compromís i la sensibilització. Així, durant 2017,
les 72 delegacions de
Mans Unides van difondre els missatges de la nostra Campanya anual a fi de generar consciència entre els feligresos i oferir propostes de
canvis de valors, actituds i comportaments en l’àmbit personal i estructural. Per a això, es van elaborar materials de
formació cristiana i es van organitzar activitats com ara sopars solidaris, exposicions, contacontes, projeccions, conferències, concerts, vetlles i oracions n

Mans Unides

Des de les delegacions

Des de les empreses
El 2017 vam enfortir la nostra col·laboració amb empreses gràcies a la participació d’empleats en convocatòries solidàries.
Exemple d’això són els prop de 1.200 empleats que van proposar a la seva empresa diversos projectes i van escollir mitjançant
votació aquell que havia de ser recolzat amb fons donats per la
companyia. Així, les empreses promouen la responsabilitat social
corporativa entre els seus empleats, difonen cap a l’exterior la situació de les comunitats del Sud i s’obtenen recursos per continuar
amb el nostre treball de cooperació al desenvolupament n
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Mans Unides

35 convocatòries de projectes
aprovades a través de Via Directa

El 2017 vam celebrar la creació de la nova delegació de
Terrassa, amb la qual cosa ja són 72 les delegacions que articulen el treball de Mans Unides en tot el territori nacional.
Gràcies a totes les persones, organitzacions i empreses que
col·laboren amb les delegacions és possible emprendre les
activitats de sensibilització i recaptació de fons que constitueixen els fonaments del nostre treball de cooperació al
desenvolupament als països del Sud.
A més de les activitats habituals de les delegacions, cal
destacar la imaginació, l’esforç i la implicació de milers de
persones voluntàries durant el llançament de la Campanya
anual de Mans Unides al febrer. Durant aquest mes vam
comptar, a més, amb la presència i participació de desenes
de representants de les organitzacions locals amb les quals
treballem al Sud, que van portar el seu testimoni a mitjans
de comunicació, institucions públiques, col·legis, parròquies i espais socials i culturals d’arreu d’Espanya n
Més informació sobre la tasca de les delegacions
al web de Mans Unides.

Mans Unides/Inma Polo

Sensibilització

VIII Festival
de Clipmetratges
En la VIII Edició del Festival de Clipmetratges de
Mans Unides, amb el lema
«Devorem el planeta!», els
vídeos presentats a concurs
van mostrar com «la nostra
manera d’alimentar-nos acaba amb els recursos i provoca fam », amb l’objectiu
de sensibilitzar i aprofundir en la relació entre el nostre
model de consum i la fam a les comunitats empobrides. En aquesta edició es van rebre un total de 1.166
vídeos (1.049 en la Categoria Escoles i 117 en la Categoria General) i va ser significatiu l’augment de participants de primària n

Mans Unides i Cadena 100
pels refugiats sirians i iraquians
El 25 de març va tenir lloc La Nit de Cadena 100, un esdeveniment que va aplegar música i solidaritat i que va comptar
amb la participació d’artistes com ara Rosario, Rosana, David
Bisbal, Melendi, Estopa, Amaral i La Oreja de Van Gogh. L’edició
de 2017 tenia com a objectiu sensibilitzar sobre la situació dels
refugiats i recaptar fons per donar suport als més de 300 nens
sirians i iraquians que reben atenció i formació als centres de
l’Associació Fratelli, soci local de Mans Unides al Líban n

Comunicació i
presència pública
Els missatges de la nostra Campanya van arribar a
centenars de milers de persones mitjançant publicacions
impreses, vídeos, recursos educatius, espots i nombroses
activitats promogudes per les delegacions. Mereix una
menció especial l’anunci de ràdio que va rebre el Premi a
la Millor Falca de Ràdio en la categoria ONG del Festival
Internacional de Publicitat Educativa.
El 2017, la Revista de
Mans Unides va complir
50 anys i va aconseguir
una tirada de gairebé
400.000 exemplars. Així
mateix, vam fer quatre
viatges amb periodistes
al terreny a fi de mostrar
el nostre treball i, fruit
de la nostra col·laboració amb els mitjans de
comunicació, Mans Unides va aparèixer en prop
de 30.000 notícies de
mitjans escrits.
La nostra activitat al web i les xarxes socials va continuar creixent fins a arribar als 90.000 seguidors a Facebook, 36.000 a Twitter i 2.300 a Instagram, millorant especialment la nostra activitat a Youtube, on vam duplicar
el nombre de subscriptors i vam apropar-nos al mig milió
de visualitzacions n

Premis Mans Unides 2017

Mans Unides/Javier Mármol

clipmetrajesmanosunidas.org

Un any més, i ja en són més de 30, Mans Unides va premiar
aquells treballs que, des de l’escola i els mitjans de comunicació,
donen a conèixer la realitat de les comunitats més desfavorides.
En aquesta ocasió, l’Organització va reconèixer la trajectòria de la
periodista Carmen Sarmiento amb el Premi Especial «Mans Unides»; Alejandro Martínez va resultar guanyador en la categoria de
Fotoperiodisme; Lola Hierro i Rocío Periago en la categoria de
Premsa; Nieves Sánchez va rebre el premi de Cartells per a Nens i
Joves, i Ainhoa Couceiro i Andrea Zamborán van compartir el guardó en la categoria de Relats n

Articles solidaris en suport
a les comunitats del Sud
El 2017 vam començar una nova línia d’actuació amb el doble
objectiu de donar a conèixer la realitat de les comunitats amb què
treballem i recolzar econòmicament alguns dels seus projectes productius. L’any passat vam distribuir 800 bosses de tela confeccionades per les dones de Navalyoti Dan, un centre d’acollida a l’Índia
on reben suport psicològic i sanitari i participen en tallers d’alfabetització, costura i confecció; així com gairebé 700 bosses i 340
estotjos elaborats per les dones del centre Kalasanz al Senegal.
Aquesta iniciativa ens va permetre fer visible la situació d’aquestes
dones i destinar íntegrament els donatius rebuts a aquests centres
d’acollida i formació n
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Sensibilització

«Canviem pel planeta,
tinguem cura de les persones»
Mans Unides va continuar participant durant el 2017 en
la campanya de CIDSE «Canviem pel planeta, tinguem cura
de les persones», l’objectiu de la qual és mostrar a la ciutadania que el canvi que necessita el nostre món comença
per nosaltres mateixos, pel nostre estil de vida, les nostres
actituds i hàbits de producció i consum. En el seu segon
any, la campanya es va centrar en la relació entre els aliments que produïm i consumim i el nostre estil de vida. I
ho va fer a través de tres activitats principals: la producció
i difusió de 8 vídeos amb «històries de canvi», un concurs
de fotografia i l’organització d’un campament amb joves a
Portugal, tot això per mostrar i aprofundir en les possibilitats reals de transformar els nostres estils de vida i caminar cap a un món més just i sostenible n
manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

Altres campanyes
Amb l’objectiu de sensibilitzar i informar la societat espanyola
sobre la situació que viuen les poblacions del Sud a les quals recolzem,
al llarg del 2017 vam engegar diverses accions de comunicació. A la primavera, gràcies a la campanya #NoSonHéroes, vam difondre les històries de l’Ancy, l’Aracely, en Marcel, en Paulino, en Rolando, la Rosina…, una petita mostra de tants missioners que, cada dia, amb el
suport de Mans Unides, treballen per un món més just fent possible
l’atenció a nens abandonats,
la construcció de centres de
salut, la promoció de la dona,
l’accés a l’aigua als llocs més
difícils, etc. En els darrers mesos de l’any, a través de la
campanya #DalesEsperanza,
vam fer visible la dura realitat
de centenars de nens a Guatemala i vam demanar als
nostres socis el seu compromís per recolzar la Comunitat Esperanza, soci local de
ENCÉN romís
Mans Unides al municipi de
el teu comp
Cobán, en la seva tasca d’atenció a joves en risc a caumís
Fes clic aquí!
#EncénElTeuCompro
sa de la seva feina a l’aboras
/24ho
as.org
manosunid
cador municipal, la pobresa
extrema i la desestructuració familiar. Així mateix, al
novembre vam llançar la V Edició de les «24 hores» amb el lema #EncénElTeuCompromís, una campanya global de sensibilització en què
les delegacions de Mans Unides van organitzar 35 activitats a tot Espanya amb el suport de 36 entitats col·laboradores i es van rebre més
de 1.000 fotos de tot el món per participar en l’acció «Encén la flama» n
Del 10 al 24 de novem

12

bre de 2017

«Si tens cura del planeta,
combats la pobresa»

Mans Unides va participar també en la campanya
«Si tens cura del planeta, combats la pobresa» organitzada per l’aliança d’entitats catòliques Enllaça’t per
la Justícia. La campanya s’inspira en l’Encíclica del
papa Francesc Laudato Si’, que mostra les connexions
entre la lluita contra la pobresa i la sostenibilitat del
nostre planeta, i que ens convida a tots a una «conversió ecològica» que contribueixi a modificar la nostra
manera de viure i tenir cura del planeta. Al llarg del
2017 hem transmès els missatges centrals de l’Encíclica a través de diversos materials educatius i de sensibilització. La campanya s’ha convertit en un eix inspirador que ens ha permès difondre els continguts a
les nostres diòcesis, parròquies i col·legis, així com reforçar el nostre treball en xarxa i fer incidència política
amb qüestions relacionades amb la campanya n
enlazateporlajusticia.org

Les nostres xarxes socials
manosunidas.ongd

Canal: Manos Unidas

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Des de Mans Unides continuem lluitant contra la fam i donant suport a les poblacions
més vulnerables del planeta a través d’organitzacions locals amb què col·laborem a Àfrica,
Amèrica Llatina i Àsia. Fidels als nostres principis, durant el 2017 vam prioritzar el nostre
treball amb les comunitats més aïllades, les que tenen un Índex de Desenvolupament Humà
més baix i les que no compten amb altres ajudes. Vam donar suport a dones i homes que
viuen en condicions de pobresa extrema i risc d’exclusió, promovent drets inherents a cada
persona amb independència del seu sexe, raça, color i religió.

La lluita de Mans Unides contra la pobresa es va materialitzar el 2017 en 570 nous projectes aprovats en diversos àmbits. Entre aquests figuren intervencions d’emergència i projectes de desenvolupament educatius, sanitaris, agropecuaris i socials. En aquest últim grup s’inclouen projectes en
favor dels drets de les dones; iniciatives que promouen els
drets humans i reforcen la societat civil; projectes generadors
d’ingressos i accions que, enfront del canvi climàtic, impulsen una gestió adequada del medi ambient.
Mans Unides va dissenyar i va aprovar aquests projectes juntament amb organitzacions locals, laiques o religioses, per
donar suport a 1.682.397 persones. D’elles, el 43 % són
dones, la qual cosa denota que les dones encara estan invisibilitzades en certs contextos i, per tant, hem de continuar
donant suport a la lluita pels seus drets. Una altra gran part
de la població beneficiària dels nostres projectes són els
nens, nenes i joves que necessiten formació i acompanyament perquè puguin ser el motor de les seves societats en
els pròxims anys. Mereixen una menció especial també els
defensors de drets humans, col·lectiu altament amenaçat al
qual Mans Unides i els seus socis locals van recolzar en diversos països d’Amèrica Llatina.
El 2017 vam treballar amb més de 400 socis locals, actors imprescindibles per fer realitat el desenvolupament de les co-

Mans Unides/Javier Mármol

Projectes

570 projectes
1.682.397 persones recolzades directament
59 països
38.524.001,97 € d’inversió

munitats més empobrides. Per això, un dels nostres objectius estratègics és l’enfortiment dels nostres socis i l’entrada
en contacte amb noves organitzacions que puguin fer front
als nous reptes que afecten tant les poblacions rurals com
les urbanes.
La suma total dels projectes aprovats en 59 països va ser de
38.524.002 €. Prop de la meitat d’aquests recursos es van
destinar a intervencions a Àfrica, continent amb els índexs
de desenvolupament més baixos del planeta i que s’enfronta
a les terribles conseqüències del canvi climàtic, com les sequeres recurrents que van assolar la Banya d’Àfrica.
Entre els resultats més significatius del nostre treball el 2017
cal destacar l’apoderament de joves i dones al Paraguai i
Sierra Leone per generar recursos i millorar les seves condicions de vida; l’accés a una educació de qualitat per a nenes
en diverses regions de l’Índia; la posada en marxa de serveis
sanitaris bàsics per a la població més aïllada a Orient Mitjà,
Benín i República Democràtica del Congo i l’enfortiment de
la cultura de pau a les Filipines i el Marroc.
Aquests són només alguns exemples representatius d’un
treball de cooperació en què les verdaderes protagonistes
són les poblacions locals, pels drets de les quals Mans Unides
lluita i lluitarà fins a aconseguir un món més just i equitatiu.
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Projectes món

Projectes de Mans U

Mans Unides va aprovar el 2017
un total de 570 projectes
en 59 països per un valor
de 38.524.001,97 euros.
A més, continuem donant suport econòmicament
a projectes d’exercicis anteriors.
L’any 2017 van ser un total de 894 projectes.

% DE PROJECTES
PER SECTORS

Agrícola
20%
Educatiu
35%

Sanitari
19%

114 projectes

199 projectes

AgríColES

EDUCATIUS

Import: 11.892.788,40 €
126.202 beneﬁciaris

Import: 10.247.595,23 €
90.624 beneﬁciaris

Mans Unides/Ana Pérez

Dona
12%

Social
14%
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nides al món el 2017

% DE PROJECTES
PER CONTINENTS

Amèrica
24%

Àsia
26%

Àfrica
50%

79 projectes

SANITArIS

SoCIAlS

Import: 4.420.810,23 €
110.206 beneﬁciaris

Import: 6.237.922,42 €
764.640 beneﬁciaris

Import: 5.724.885,69 €
590.725 beneﬁciaris

Mans Unides/Javier Mármol

DoNA

Mans Unides/Patricia Garrido

Mans Unides/Javier Mármol

€

110 projectes

Mans Unides/Ana Pérez

68 projectes
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Projectes Àfrica

Àfrica va continuar el 2017 amb una situació similar a
l’any precedent. Si bé atresora recursos naturals ingents
i compta amb terres fèrtils conreables, l’accés als drets
bàsics per a gran part de la població segueix sense ser
una realitat i la majoria dels seus 1.200 milions
d’habitants subsisteixen amb tot just 1 $ al dia.
El canvi climàtic ha tingut efectes desastrosos en països
com ara Kenya o Etiòpia, on la sequera persistent va
afectar greument la seguretat alimentària. La situació
va fer necessari que engeguéssim un nombre més
gran de projectes d’accés a l’aigua i incrementéssim
les intervencions d’emergència per fer arribar aliments
i articles de primera necessitat a les comunitats.
Els conflictes armats a Sudan del Sud, República
Democràtica del Congo i Somàlia van produir fams,
desplaçaments massius de població i inestabilitat
regional, així com tràfic i explotació de menors i dones.
D’altra banda, països tradicionalment estables com
Burkina Faso van patir atacs gihadistes i incursions de
radicals procedents de Mali i Níger. Tanmateix, i malgrat
les dificultats, també vam observar un enfortiment de
la societat civil en països com Kenya, República
Democràtica del Congo i Zimbabue, on la ciutadania es
va mobilitzar enfront de les carències democràtiques i
els abusos de poder per part dels governants. Per encarar
els desafiaments del continent, Mans Unides va
continuar treballant en els sectors d’educació i

formació professional, salut i accés a l’aigua,
així com en la promoció d’una agricultura sostenible
mitjançant tècniques adequades de producció,
conreus diversificats per millorar la nutrició, l’ús
racional de l’aigua i l’impuls de la comercialització a
partir d’associacions i cooperatives que van renovar
les perspectives de futur per a una població
majoritàriament jove.
L’eina més eficaç per afavorir el desenvolupament
va continuar sent l’educació. Des del nivell preescolar
fins a la formació professional, vam incrementar
el volum de projectes i la inversió fins a arribar
als 7.215.920 €. Les dones van merèixer una especial
atenció a causa de la seva situació de desigualtat
i exclusió. Per a això, vam engegar iniciatives de
sensibilització, programes de formació i projectes
generadors d’ingressos que fomentessin la seva
autonomia i apoderament. Així mateix, els projectes
de formació professional dirigits a professors
i personal sanitari van redundar en més qualitat
de l’ensenyament i de l’atenció sanitària.
Els joves van ser un altre grup de població prioritari en
la nostra tasca. Des de Mans Unides vam promoure
l’enfortiment de la seva pròpia identitat, l’equitat entre
homes i dones, la prevenció de tota mena de violència,
la promoció de l’ocupació i la defensa dels seus drets i
la seva capacitat per transformar les seves societats.

Mans Unides/Marta Carreño

En suport a l’autonomia i l’apoderament de les dones
Té 24 anys, un somriure enorme i un petit taller de costura que li permet guanyar-se
la vida i cobrir les seves necessitats bàsiques. La Saman, que és casada amb l’home a qui
ella va escollir, esperava el seu primer fill en el moment de la fotografia. «Si el que espero
és una nena, no vull que passi les dificultats que jo he passat. Vull que estudiï i que sigui
sempre feliç», ens va dir. La Saman és una de les moltes nenes que escapen de les seves
llars fugint del matrimoni forçós i que, gràcies a un projecte amb el suport de Mans
Unides, ha pogut formar-se i abordar el futur amb optimisme i esperança.
Saman Bariki, beneficiària de la casa d’acollida de noies Saint Joseph Okedama a Parakou (Benín).
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285 projectes
15.958.421,98 euros
33 països
El Marroc 7

Egipte
4
Mauritània
11
Mali
5

Sierra Leone 12

Togo
Burkina 10
Faso
Nigèria
25
1
Costa
d’Ivori
4
Ghana 3

Benín
15

Txad
7

Sudan
3

Eritrea 2

Rep.
Etiòpia
Centreafricana Sudan
14
1
del Sud
5
Camerun
Somàlia 3
23
Uganda
11
Kenya
16
Rep.Dem.
Congo
14

Rwanda 5
Burundi 1
Tanzània
10
Malawi 11

Angola
9

Zàmbia
12

Moçambic
14

Mans Unides/Myriam Sagastizábal

Senegal 10

Zimbàbue
6
10
Madagascar

PrINCIPAlS SECTorS

Educatiu

(per nombre de projectes)

44 %

Sanitari

23 %

Lesotho
1

Dona

12 %
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Projectes Amèrica

Agrícola

48 %

PrINCIPAlS SECTorS
(per nombre de projectes)
Social

Mans Unides

23 %

Dona

10 %

En suport als petits
ramaders i agricultors

«En poc temps hem tingut un avenç substancial i hem millorat
l’alimentació de les nostres famílies. Ara comptem amb un comitè
ramader amb 32 associats de tres comunitats i hem millorat la producció i
la comercialització gràcies a la conservació i augment de les àrees de pastures
i l’elaboració de suplements alimentaris per al ramat. A més, el treball
organitzat ha permès que entre els associats ens vegem ara com una família».
Jesús Ever Zabala, membre del comitè
de petits ramaders de San Esteban Catarina (El Salvador).
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Mèxic
5

Cuba 1
Rep. Dominicana 3

135 projectes
13.231.400,36 euros
15 països

Guatemala 17

Haití 16
Hondures
8
Nicaragua 7

El Salvador 7

Panamà 2

L’any passat vam viure l’augment de repatriacions en condicions inhumanes
(Haití, Amèrica Central o Mèxic), la migració desesperada (Veneçuela) o
l’expulsió d’indígenes dels seus territoris (Brasil i Perú). Davant aquesta realitat,
vam redoblar el nostre suport per a la generació de mitjans de vida sostenibles
a través de l’impuls a projectes productius amb enfocament mediambiental i
vam enfortir la interlocució entre les comunitats i les autoritats de cara a
millorar l’accés a l’educació, la salut, l’aigua o l’alimentació. Així mateix, tant a
Espanya com als països amb què col·laborem, vam difondre la situació de les
poblacions més excloses, així com les solucions que aquestes plantegen per ser
protagonistes del seu propi desenvolupament. És important assenyalar que, a
més d’aquestes línies d’actuació, en tots els projectes abordem específicament
la situació de la dona, ja que molts cops pateix més discriminació en la mateixa
comunitat i les seves prioritats queden invisibilitzades.
En l’àmbit productiu, vam treballar amb els petits agricultors en la millora de
les tècniques de producció –aprofitant llavors, adob o defenses naturals contra
les plagues–, en la implantació de conreus diversificats que garanteixin la
seguretat alimentària i l’accés a mercats, en l’aprofitament racional de
l’aigua i en l’enfortiment de les associacions de base.

Colòmbia
6
Equador
7

Brasil
9
Perú
25

Bolívia
16
Paraguai
6

Roberto Lozano

L’any 2017 va estar marcat per la desigualtat i la persistència de conflictes
polítics en pràcticament tots els països d’Amèrica Llatina, fet que va provocar
que augmentés el percentatge de població que viu en pobresa extrema o que
és altament vulnerable. Tanmateix, és summament encoratjador comprovar
com moltes veus, especialment a l’Església, es van unir a la denúncia de la
injustícia i a la defensa dels sectors més amenaçats: pagesos, indígenes i
dones. D’altra banda, aquests col·lectius van ser cada cop més capaços
de teixir noves aliances de manera que els seus interessos van tenint,
a poc a poc, més pes davant la societat.

Pel que fa a l’accés a serveis socials bàsics, vam contribuir a la formació de
professors, l’alfabetització d’adults, la capacitació de personal mèdic,
la posada en marxa de clíniques mòbils i la creació de comitès de salut.
Així mateix, vam impulsar l’accés a aigua i sanejament mitjançant
la construcció d’infraestructures i una gestió sòlida i equitativa.
Amb l’objectiu d’afavorir el protagonisme de la població beneficiària, vam
col·laborar amb comunitats amenaçades –per interessos lligats al narcotràfic,
per la pressió de les grans empreses sobre els recursos naturals o per l’abandó
del poder públic– en la formació de líders, en el suport a iniciatives de denúncia
i en la seva participació en xarxes i fòrums nacionals i internacionals.
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Projectes Àsia

150 projectes
9.334.179,63 euros
11 països
Líban 5
Israel 2
Palestina 1

Iraq
1
1
Jordània

Índia
129
Vietnam 1
Tailàndia
1
Cambotja
5

Filipines 3

Timor 1

Educatiu

41 %

PrINCIPAlS SECTorS
(per nombre de projectes)
Sanitari

19 %
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Dona

13 %
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En l’àmbit global, el 2017 vam continuar afrontant
grans reptes en relació al canvi climàtic, els refugiats i
les migracions forçoses, el tràfic de persones, la dificultat
d’accés a una educació de qualitat… No obstant això,
també hem vist els fruits del treball que vam fer amb
els nostres socis locals en l’àmbit agrícola; un sector que
en els darrers anys creix en importància fins a arribar al
26% del total dels fons que vam destinar a Àsia el 2017.
A l’Índia, que concentra la gran part dels fons que
destinem al continent, hem vist créixer la bretxa entre
«rics i pobres» i la discriminació cap a les minories,
especialment cap a les cristianes. Amb l’objectiu de reduir
aquestes desigualtats, hem treballat amb les dones en
la seva formació i apoderament; amb els «descastats» a
través d’iniciatives educatives i d’enfortiment comunitari;
amb les comunitats «tribals» gràcies a projectes que
afavoreixen la seva participació i educació i, amb els
nois i noies del carrer, mitjançant projectes que busquen
la seva reinserció i la prevenció de la tracta de persones.

A Orient Mitjà vam continuar treballant amb la població
siriana i iraquiana refugiada al Líban i Jordània
mitjançant projectes dirigits, principalment, a les dones
i a la població infantil. Gràcies a l’àmplia experiència
dels nostres socis locals en l’àmbit educatiu, estem
aconseguint que molts joves sirians reprenguin o iniciïn
l’escolarització truncada per la guerra i fins i tot que
molts s’integrin en el sistema educatiu libanès. Mans
Unides ha donat suport també a aquesta castigada
població mitjançant programes de formació professional
i atenció sanitària i psicològica. Mereix una menció
especial, així mateix, el nostre treball a Palestina,
on continuem recolzant la població més desfavorida
mitjançant ajuda psicològica i projectes sanitaris tant
en hospitals com en campaments de salut itinerants
dirigits a zones rurals.

Mans Unides/Marta Carreño

Javier Mármol

Al Sud-est Asiàtic, la sequera extrema desencadenada
el 2016 i les conseqüències del fenomen d’«El Nen» van
empitjorar les condicions de vida de la població més
vulnerable que habita les zones rurals. En aquest context,
Mans Unides ha dut a terme intervencions dirigides a
millorar la resiliència de la població de Cambotja
i Vietnam i a impulsar l’adopció de pràctiques agrícoles
adaptades a les circumstàncies causades pel canvi
climàtic.

2017 va ser també l’any de l’expulsió violenta de la
població Rohingya de Myanmar i de la llei marcial
decretada pel govern de les Filipines a l’illa de
Mindanao després de la presa de la ciutat de Marawi
per milícies amb el suport de l’Estat Islàmic (ISIS).
En aquest país, treballem des de fa anys per afavorir
la construcció de la pau a Mindanao i el 2017 vam dirigir
els nostres esforços específicament a cobrir les
necessitats d’habitatge de la població desplaçada
a causa de l’anterior escalada de violència que va
provocar el 2013 la destrucció d’àmplies zones de la ciutat
de Zamboanga.

En suport a la població refugiada
«És molt dur quan ho perds tot. Els meus pares, el meu germà,
la meva germana i jo vam fugir de Síria el 2013 a causa de la guerra.
El “Projecte Fratelli” m’ajuda molt: ens divertim, ballem, fem esport
i ens ensenyen moltes coses útils. El suport escolar que rebo és
el més important de tot, però també hi ha activitats d’oci, amics,
un ambient agradable i obert, educadors, professors... i els germans
Miquel i Andrés!».
La Hanan, una nena siriana refugiada
que rep suport de l’Associació Fratelli, soci local de Mans Unides al Líban.
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Emergències

Mans Unides és una ONG de desenvolupament el treball de la qual s’enfoca principalment en el mitjà
i llarg termini, en iniciatives de desenvolupament que busquen l’autonomia de les comunitats amb què col·labora.
Tanmateix, gràcies a la col·laboració amb organitzacions locals arreu del món i a la nostra capacitat per enviar
fons de manera immediata, vam poder respondre el 2017 davant les necessitats urgents de comunitats afectades
per diverses catàstrofes i situacions de crisi. Així, l’any passat vam donar suport a més de 185.000 persones
mitjançant 34 projectes d’emergència per valor d’1.981.976 €.

Àfrica

Mans Unides/Javier Mármol

157.260

18 projectes
persones recolzades

1.026.421 €

El nostre treball el 2017 va estar marcat per la forta sequera, la inseguretat
i els conflictes que van provocar el desplaçament massiu de persones
obligades a abandonar les seves llars. En el cas de Sudan del Sud, la falta
de protecció i la inseguretat alimentària van donar lloc a una de les crisis
de refugiats més greus de l’actualitat. Per pal·liar aquesta situació,
vam donar suport amb 100.000 € a dos projectes d’emergència que van
permetre distribuir aigua, aliments i articles de primera necessitat per a
2.500 persones als camps de refugiats de la veïna Uganda, on viuen més
d’un milió de sud-sudanesos, la majoria dones i nens.
A Kenya, on la immensa majoria de la població viu de l’agricultura i
la ramaderia i depèn de les temporades regulars de pluja, vam donar
suport al lliurament d’aliments per a més de 73.000 persones afectades
per la sequera, a través de cinc projectes per valor de 444.676 €.
A més, vam recolzar projectes d’emergència a Etiòpia (4), Madagascar
(1), República Democràtica del Congo (1), Sierra Leone (1), Somàlia (3)
i Sudan del Sud (1).

Àsia

6 projectes

615.718 €
20.922 persones recolzades

A les Filipines, Mans Unides va recolzar amb 467.919 € la construcció d’un
institut de formació en agricultura orgànica que va ser completament destruït
pel tifó Yolanda i que ara servirà, a més, com a centre d’evacuació en cas
de tifó o terratrèmol, fet que beneficiarà 1.850 persones.

SJ

A causa de les greus inundacions ocorregudes a la regió de Bihar, a l’Índia,
vam recolzar 1.000 famílies a través del subministrament d’aliments bàsics,
roba, medicaments i lones mitjançant un projecte per un import de 54.000 €. A
Jordània, vam aprovar una intervenció d’emergència de 50.079 € per a l’atenció
mèdica i hospitalària de 500 persones entre refugiats sirians i població jordana
molt vulnerable, així com per a la distribució de productes essencials com ara
llet, bolquers o instruments necessaris per a l’atenció pediàtrica.

CODENET

A més, vam recolzar uns altres tres projectes d’emergència a l’Índia.

Amèrica
7.171

10 projectes
persones recolzades

339.787 €

A fi i efecte de donar suport a gairebé 3.500 persones a Haití, Mans Unides va aprovar
4 projectes d’emergència per un import de 181.643 € per impulsar la reactivació
productiva de les comunitats afectades per l’huracà Mathew i rehabilitar els conreus
destruïts per les pluges torrencials associades a l’huracà Irma.
El desastre causat al nord del Perú pel fenomen «El Nen» ens va portar a recolzar 930
famílies en la reconstrucció d’habitatges, la neteja dels accessos a les comunitats,
la conformació de brigades de rescat per facilitar la feina del personal de defensa civil i
el lliurament de medicines i lots de neteja i desinfecció d’aigua. Aquesta intervenció
es va distribuir en 4 projectes per un import de 112.736 €.
A més, vam recolzar dos projectes d’emergència a Guatemala.
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FEM?

Ana Palacios

Per què ho

«La constància d’aquesta
gran família de Mans Unides
ha de continuar donant fruits»

És molta la tasca que du a terme Mans Unides cada any.
Les dades que se’ns presenten en aquestes pàgines representen l’esforç de moltes persones compromeses a favor dels altres. Treball que, en la majoria de les ocasions, es du a terme
de manera discreta però carregat d’una gran eficàcia, generositat i entrega. Al final ens permet veure el dinamisme d’una
Associació de l’Església catòlica que té clar a qui ha de servir,
concretant aquesta opció en els projectes i les accions que
aquestes pàgines ens presenten convertits en dades i xifres.
En elles podem endevinar el rostre de molta gent que rep,
a través de l’ajuda de tants benefactors, una carícia de Déu.
En totes les diòcesis espanyoles hi ha gent de la gran família
de Mans Unides que treballen sense parar al llarg dels mesos
pensant en els altres: la preparació acurada i laboriosa de la
Campanya anual; les activitats solidàries que es desenvolupen al llarg del curs i que mostren una creativitat gairebé infinita que sorgeix del compromís il·lusionat de les nostres voluntàries; el treball de conscienciació a través de múltiples
iniciatives i materials pedagògics que mou els cors de nens,
joves i grans, als col·legis i les parròquies, i que els sensibilitza
a l’hora de deixar de costat la indiferència davant els més febles de la societat i els porta a voler comprometre’s seriosament amb ells.
Aquests últims anys, Mans Unides, d’alguna manera, ha
volgut recuperar els seus orígens i ha tornat a posar al centre
de la seva tasca la lluita contra la fam. Sí, la fam al món continua copejant molts germans nostres i exigeix que proposem
respostes. Respostes que ens ajudin a no caure en la indiferència i a sentir les seves necessitats com quelcom que de
debò ens incumbeix. Així ens ho recordava el papa Francesc
en el seu missatge a FAO: «Una mirada a la situació actual
del món no ens ofereix imatges consoladores. Tanmateix, no
podem romandre únicament preocupats o potser només resignats. Aquest moment de dificultat evident ha de fer-nos
també més conscients que la fam i la malnutrició no són
només fenòmens naturals o estructurals de determinades
àrees geogràfiques, sinó que són el resultat d’una més complexa condició de subdesenvolupament, causada per la inèrcia
de molts o per l’egoisme d’uns quants».

Davant la descripció d’aquesta situació, ens sentim interpel·lats com a persones i com a creients. En aquest sentit,
el lema de la Campanya de 2017 va ser eloqüent: «El món no
necessita més menjar. Necessita més gent compromesa». Sí,
necessitem el compromís de tots: «La Santa Seu segueix amb
molta atenció l’activitat internacional i vol cooperar a orientar-la per afavorir no un simple progrés o objectius teòrics de
desenvolupament, sinó una real erradicació de la fam i de la
malnutrició. Tots som conscients que no n’hi ha prou amb la
intenció d’assegurar a tothom el pa quotidià, sinó que cal reconèixer que tothom hi té dret i que, per tant, han de beneficiar-se’n. Si els continus objectius proposats queden encara
lluny, depèn molt de la falta d’una cultura de la solidaritat
que no aconsegueix obrir-se pas enmig de les activitats internacionals, que romanen sovint lligades només al pragmatisme de les estadístiques o al desig d’una eficàcia sense la
idea de compartir». Gent compromesa que generi aquesta
cultura de solidaritat que reclamava el Papa davant la FAO.
I això és el que al meu entendre reflecteixen aquestes pàgines. Treball, projectes, il·lusions, persones en definitiva que
amb el seu treball, afanys i bon fer ens mostren com construir
cultura de solidaritat de manera eficaç, convertint-se en un
signe de credibilitat de l’Església catòlica.
El treball de Mans Unides continua sent molt necessari.
La constància de tots els que componem aquesta gran família de Mans Unides ha de continuar donant fruits. Cal agrair
el treball de tota l’Organització i les múltiples tasques que
s’hi desenvolupen. Des del compromís dels qui col·laboren i
treballen als Serveis Centrals fins a les tasques més senzilles
i aparentment ocultes que es desenvolupen en totes les nostres delegacions. Gràcies per tanta dedicació i esforç. Gràcies
i molt ànim.

+ Carlos Escribano Subías
Bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo
i consiliari de Mans Unides
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Els nostres

COMPTES
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48.652.692 € recaptats
87,3% dels ingressos provenen del sector privat
90,1% destinat als fins de Mans Unides
el 2017

i el 12,7% del sector públic

el 85,2% a Projectes de Desenvolupament i el 4,9% a Sensibilització

39,6% 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 la societat que confia en nosaltres.

Espaudit Gabinete de Auditoría, SA, ha auditat el nostres comptes anuals.
(Vegeu la pàgina 26)

Mans Unides compleix els
princips de transparència i
bones pràctiques que estableix
la Fundación 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: 87,3%

Fins de Mans Unides: 90,1%

Socis i donants (1)

19.056.397.-

Sensibilització

2.324.818.-

Parròquies i entitats religioses

9.943.014.-

Projectes de desenvolupament (3)

Col·legis

1.037.381.-

Gestió de projectes

Emèrgencies

1.854.779.-

TOTAL FINS MANS UNIDES

670.619.-

Herències i llegats

38.524.002.-

42.703.599.-

8.391.219.-

Altres

2.907.094.-

TOTAL SECTOR PRIVAT

Promoció i Captació de Recursos: 2,8%

42.005.724.-

Promoció i captació de recursos

Ingressos Públics: 12,7%

Administració i Estructura: 7,1%

Agència Espanyola de Cooperació

Administració i estructura

Internacional al Desenvolupament (AECID)

2.172.727.-

Administració local i autonòmica

3.951.849.-

TOTAL SECTOR PÚBLIC

1.343.649.-

3.370.556.-

47.417.804.-

ToTAl DESPESES 2017:

6.124.576.-

1.234.888.-

SUPERÀVIT ANY 2017*
INGRESSOS DE RECAPTACIÓ

48.130.300.-

ALTRES INGRESSOS (2)

522.392.-

ToTAl INgrESSoS 2017:

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

48.652.692.-

ORIGEN DELS INGRESSOS DE RECAPTACIÓ

Privats

9,9%

Fins de Mans Unides

Altres

Promoció i
captació de recursos 2,8%

12,7%

87,3%

90,1%

Sensibilització

4,9%

Públics

Adm. i estructura

7,1%
AECID 4,5%

Adm. local i
autonòmica

8,2%
9,6%

Altres:

20,7%
Parròquies i
entitats
religioses

17,4%
Herències
i llegats

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

85,2%
Projectes de
desenvolupament

39,6%
Socis i
donants

(1) Inclou donatius particulars, associacions i fundacions, empreses i anònims.
(2) Inclouen resultats extraordinaris, la devolució/cancel·lació d’ajudes
atorgades en anys anteriors, diferències de canvi positives i provisions aplicades.
(3) Aquesta xifra correspon als projectes arpovats més les anualitats dels
diferents convenis amb el suport de l’AECID.
* El superàvit de 2017 es destinarà a l’aprovació de nous projectes durant l’any 2018.

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.

w Despeses de Projectes. Inclou l’import del total dels projectes
aprovats en l’exercici a més de les despeses de gestió, personal,
auditories i avaluacions de projectes finançats.

l DESPESES DE FUNCIONAMENT:
w Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de l’Àrea
de Comunicació i Presència Pública destinades a captar fons
i a promocionar l’activitat de l’Organització.
w Despeses d’administració i estructura. Són les despeses
originades en la gestió i administració de l’Organització.
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Informe d’auditoria

Agraïments

L’Informe complet d’Auditoria es pot aconseguir en format PDF a la nostra pàgina web
(www.manosunidas.org) o 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 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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VULL COL·LABORAR AMB MANS UNIDES
Emplenant aquest cupó, trucant de franc al 900 811 888, o a mansunides.org
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02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izq.
Tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tel. 918 833 544
03003 ALACANT
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H.
Tel. 965 922 298
04001 ALMERIA
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (Lleó)
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536
05001 ÀVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tel. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. Tel. 924 248 951
22300 BARBASTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1r, 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
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. 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
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana, 16. Tel. 973 320 183
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. A, 2n 2a.
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

Nom

M2017C

NIF

Cognoms

Domicili

Població

Codi postal

Província

Data naixement

Correu electrònic

Mòbil

PERIODICITAT

IMPORT
q 6€
o 20 €

o Anual

o .................... €

AUGMENTAR QUOTA

o Mensual

o 5 euros

o Una sola vegada o Trimestral
o ..................... o Semestral

o 30 euros

o 20 euros

o 50 euros

o ...................... o 150 euros

ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES
Bankia:
CaixaBank:
Ibercaja:
Santander:

ES06 2038 0603 2860 0103 6580
ES18 2100 2261 5902 0013 9842
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904

(Sisplau, envia’ns el comprovant
que et donarà l’entitat bancària)

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA
Titular compte

Número de compte IBAN
Mira el teu talonari, llibreta o extracte i emplena’n les dades completament.

ES
TARGETA DE CRÈDIT
Caduca final de: .......... / ...........
Signatura del titular:

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

q Vull informar-me sobre herències i llegats
q Estic considerant incloure en la meva herència Mans Unides
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable:
Finalitat:
Legitimació:
Destinataris
de cessions:
Drets:

MANS UNIDES
Gestió de socis i donatius
Enviament de comunicacions informatives
q No vull rebre comunicacions de Mans Unides
Consentiment de l’interessat

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) Mans Unides a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar
en el seu compte i (B) l’entitat per fer els càrrecs
en el seu compte seguint les instruccions de Mans
Unides.

Agència Tributària
Accedir, rectiﬁcar i suprimir les dades, així com
altres drets, com s’explica a la informació addicional.
+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

Per a qualsevol consulta pots dirgir-te a:
socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent,
amb els límits legals establerts.
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Respuesta comercial
Autorización nº 12.979
B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94

Franquear
en destino

Mans Unides
Premi Príncep d’Astúries
de la Concòrdia 2010

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

DOBLEGAR PER AQUÍ

I el 2018 continuem treballant...

COMPARTEIX
El QUE IMPORTA

Memòria
d’activitats

2017
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VULL COL·LABORAR AMB MANS UNIDES
Emplenant aquest cupó, trucant de franc al 900 811 888, o a mansunides.org

DELEGACIONS DE MANS UNIDES
(adreces)
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02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izq.
Tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tel. 918 833 544
03003 ALACANT
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H.
Tel. 965 922 298
04001 ALMERIA
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (Lleó)
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536
05001 ÀVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tel. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. Tel. 924 248 951
22300 BARBASTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1r, 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
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. 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
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana, 16. Tel. 973 320 183
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. A, 2n 2a.
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

Nom

M2017C

NIF

Cognoms

Domicili

Població

Codi postal

Província

Data naixement

Correu electrònic

Mòbil

PERIODICITAT

IMPORT
q 6€
o 20 €

o Anual

o .................... €

AUGMENTAR QUOTA

o Mensual

o 5 euros

o Una sola vegada o Trimestral
o ..................... o Semestral

o 30 euros

o 20 euros

o 50 euros

o ...................... o 150 euros

ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES
Bankia:
CaixaBank:
Ibercaja:
Santander:

ES06 2038 0603 2860 0103 6580
ES18 2100 2261 5902 0013 9842
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904

(Sisplau, envia’ns el comprovant
que et donarà l’entitat bancària)

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA
Titular compte

Número de compte IBAN
Mira el teu talonari, llibreta o extracte i emplena’n les dades completament.

ES
TARGETA DE CRÈDIT
Caduca final de: .......... / ...........
Signatura del titular:

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

q Vull informar-me sobre herències i llegats
q Estic considerant incloure en la meva herència Mans Unides
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable:
Finalitat:
Legitimació:
Destinataris
de cessions:
Drets:

MANS UNIDES
Gestió de socis i donatius
Enviament de comunicacions informatives
q No vull rebre comunicacions de Mans Unides
Consentiment de l’interessat

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) Mans Unides a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar
en el seu compte i (B) l’entitat per fer els càrrecs
en el seu compte seguint les instruccions de Mans
Unides.

Agència Tributària
Accedir, rectiﬁcar i suprimir les dades, així com
altres drets, com s’explica a la informació addicional.
+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

Per a qualsevol consulta pots dirgir-te a:
socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent,
amb els límits legals establerts.
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Respuesta comercial
Autorización nº 12.979
B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94

Franquear
en destino

Mans Unides
Premi Príncep d’Astúries
de la Concòrdia 2010

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

DOBLEGAR PER AQUÍ

I el 2018 continuem treballant...

COMPARTEIX
El QUE IMPORTA

Memòria
d’activitats

2017

