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Presidente andrearen gutuna
Lagun eta kolaboratzaile maiteok:

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Manos Unidas erakundeko presidente gisa, ohorea da niretzat 2016ko Jardueren Memoria honetan jasotzen diren
urte osoko lanaren emaitzak zuekin partekatzeko aukera
izatea. Estatuko eta gure mugetatik haratagoko milaka
lagunen lankidetzari eta lanari zor dizkiogun emaitzak dira,
guztiek ere helburu beraren inguruan bat egiten dutelarik:
munduko gosearekin eta pobreziarekin amaitzea.
Dagoeneko denboran hain urruti azaltzen den 2016 hau, Manos Unidas bere
sorburura itzuli deneko urtea izan da, hots, bere lehenengo helburura. Gure
sortzaileek duela ia 58 urte egin zuten legez, guk ere gerra deklaratu diogu
goseari arlo guztietatik. Eta, izurri lotsagarri horrek muturra sartzeko zirrikiturik ez aurkitzeko, ahaleginak eta bi egitea erabaki dugu. Zeren, Frantzisko
aita santuak hainbat aldiz eskatu digun bezala, ez baikara ohitzen ezta konformatzen ere gosearen zenbakiekin, zenbaki bakoitzaren atzean bizi-historia
bat eta etorkizun bat izateko irrika dagoelako. Azken batean, mozkinak
saritzen eta ahulak baztertzen dituen nazioarteko sistema ekonomiko baten,
eta zaurgarritasuna eta bazterkeria areagotzen duten bizitzeko era eta kontsumo ohituren biktima diren pertsona horiengatik egiten dugu lan.
Joan den 2016ko kanpainaren goiburuak, “Ekin gogor gosearen aurka: EREIN”,
urtean zehar lanean jarduteko motiboa eman zigun, eta horixe izan da “gosearen aurkako borrokari” eskainiko diogun hirurtekoaren lehena. EREIN hitzak
elikaduraren lehenengo urratsa adierazten du, eta tokiko bazkide askoren eta
proiektuetan laguntzen diegun komunitateen lehentasunezko jarduera da.
Horregatik, Manos Unidas erakundean, haientzat baliabideak eta gaitasunak
ereitea erabaki genuen.

Manos Unidas erakundeko presidentea
Clara Pardo
Komunikazioaren koordinatzailea
Icíar de la Peña
Itzulpena
Garlo
garlo@garlo.eu
Depósito Legal: M- 15883-2017

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Hamabi hilabetez, ia 60 herrialdetan, erein genituen milioika pertsonei jaiotzetik bertatik babesten dien baina etengabe urratzen den eskubide bat posible egiteko aukera emango dieten haziak: elikadura izateko eskubidea. Hala
bada, hezkuntza, osasuna, emakumearen sustapena, gizarte sustapena erein
ditugu, eta, baita, nola ez, elikagaiak eta aukerak, eta eskubideak eta bizia…
erein dugu. Manos Unidasen ia 78.000 bazkide, kolaboratzaile eta lagunen
laguntzari esker gauzatutako ereintza izan da, beren laguntzarekin Asian,
Afrikan eta Amerikan 604 proiektu sustatzeko aukera eman digutelako.
Lerro hauen bitartez, neurritasuna eta gardentasuna nagusi diren lan baten
kontu-ematea aurkeztu nahi dugu, zeinak bi milioi pertsona baino gehiagoren
bizitza hobetzen lagundu duen. Eta, nire eskerrik beroenak GUZTIOI ematearekin batera, konpromiso handiago baterako deia egiten dut, oraindik milioika
pertsonek behar dutelako.
Clara Pardo
Manos Unidas erakundeko presidentea
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Nor

GARA
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Manos Unidas Espainiako Eliza Katolikoaren baitako Elkartea
da, garapen bidean diren herrialdeen laguntza, sustapen eta
garapenerako sorturikoa. Aldi berean, Garapenerako Gobernuz
Kanpoko Erakunde (GGKE) katolikoa eta sekularra da,
boluntarioz osatua.
Gure egitekoa da gosearen, nutrizio eskasaren, miseriaren,
gaixotasunen, azpigarapenaren eta hezkuntzarik ezaren
aurka borrokatzea, baita horiek guztiek eragiten dituzten
arrazoiei aurre egitea ere: bidegabekeria, pertsonen eta
herrien arteko ondasun eta aukeren banaketa desberdina,
ezjakintasuna, aurreiritziak, elkartasunik eza,
axolagabekeria eta giza eta kristau balioen krisia.

Unión Mundial de Organizaciones Feministas Católicas (UMOFC) zelakoak
“gerra goseari” deklaratu zuen. Espainian 1959an antolatu zen “Gosearen
Aurkako Kanpaina” Mujeres de Acción Católica elkartearen eskutik; hortik
abiatuta taxutu da egungo Manos Unidas.
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Fotos: Manos Unidas
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GURE GIZATALDEA

5.089 boluntario
77.540 bazkide eta laguntzaile
136 langile kontratatu
Manos Unidas erakundea boluntarioz osaturiko
erakundea da eta berezitasun hori da, gaur gaurkoz,
bere lanaren eta nortasunaren funtsezko ezaugarria.
Gure helburuak betetzeko 5.000 boluntario baino
gehiagoren (5.089 boluntario 2016an) laguntza eta
konpromisoa izan genuen, eta esan behar da nabarmen
gora egiten duela une jakin batzuetan, hala nola urteko
Kanpainaren aurkezpenean. Horrez gain, Erakundearen
gobernu organoak, nahiz Zerbitzu Zentraletako eta
Ordezkaritzetako lan arloetako arduradunen
lanpostuak borondatezko pertsonez osatuak daude.
Hara, 2016 urte amaieran, Manos Unidasek 136 langile
kontratatu eta 77.540 bazkide eta laguntzaileren lan
eskerga genuen, eta horien ekarpenak izan ziren
Erakundearen diru-sarrera pribatuen iturri nagusia.
Gainera, Erakundearen lana Hegoaldean dihardugun
tokiko 451 erakundeei esker gauzatzen da, guztiekin ere
etengabeko koordinazioa eta komunikazioa ditugularik.
Guztioi: boluntarioak, kontrataturikoak, bazkide,
laguntzaile,… eskerrik asko!
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Manos Unidasen elizbarrutiko egiturak lurralde osoan
presente egoteko aukera ematen digu, eta horrek gure
jarduerari funtsezko kapilaritatea eragiten dio eta gizarte osoan errotzea dakar berekin.

Sareak

Egitura
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Egungo mundu globalizatu, eta geroz eta pertsona, herrialde eta kontinenteen arteko harremanak beharrezkoagoak diren testuinguru honetan, Manos Unidas erakundeak ezinbestekotzat
jotzen du beste erakundeekin are gehiago koordinatzea munduan gosea eta pobrezia eragiten
duten arrazoiei kolektiboki aurre egiteko modua
bilatzeko.
Hori horrela, Manos Unidas estatuko nahiz nazioarteko sare eta erakundeetan ordezkatuta dago:
l Consejo Pontificio Cor Unum

Bai Madrilen dauden Zerbitzu Zentralek, bai elizbarrutietako 71 ordezkaritzek bi ildo osagarri eta elkarren
artean lotura dutenak partekatzen dituzte: espainiar
gizartea
sentsibilizatzea
eta
Hegoaldeko
herrialdeetan garapen proiektuak finantzatzeko
funtsak biltzea.

l CIDSE (Garapen eta Solidaritzarako
Nazioarteko Lankidetza)

l CONCORD (Laguntza eta Garapenerako
GKEen Lankidetzarako Konfederazioa)
l CONGDE (Espainiako Garapenerako
GKEen Koordinakundea)
l Hegoa fundazioa

l Pobreziaren aurkako Itun Globala
l Laikoen foroa

l Misioen Kontseilu Nazionala

Organigrama

Manos Unidas/Pilar Seidel

l Espainiako Boluntariotzaren plataforma
l Mundu Ituna

l UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas)

GOBERNU-ORGANOAK
BATZAR NAGUSIA
Presidentea

Elizbarrutietako egoitzetako 71 presidente-ordezkari

Zerbitzu Zentraletako ordezkari bat

Batzorde Iraunkorra

Batzar Nagusia da Manos Unidas erakundeko gobernu-organo gorena.
Batzordeko kideak urtean bi aldiz elkartzen dira.

BATZORDE IRAUNKORRA
Batzorde Iraunkorra Batzar Nagusiaren mendeko gobernu-organoa da, eta, azken honen jarraibideak kontuan
hartuz, Manos Unidas erakundearen lana zuzendu du. Batzordeko kideak hilean behin elkartzen dira.
Presidentea
Clara Pardo*

Diruzaina
Tomás Rodríguez*

Konsteilaria
Mons. Carlos Escribano

Kontseilariordea
José Antonio Álvarez

Acción Católica elkarteko Idazk. Nag.

Bete gabe

* Maiatzaren 21era arte, Soledad Suárez izan zen presidentea;
irailaren 28ra arte, berriz, Tomás Rodríguez izan zen diruzaina.
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l Espainiako Fundraising Elkartea

Presidenteordea
Guadalupe Sierra

Batzar Nagusiko ordezkariak (5)
Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Elena Garvía,
Eladio Seco-Herrera

Idazkaria
José Valero

Zerbitzu Zentraletako
ordezkariak (3)
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Julián Jiménez

Manos UnidasCasilda de Zulueta
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ELIZBARRUTIETAKO ORDEZKARITZAK
ELIZBARRUTIKO ZUZENDARI TALDEA
Presidentea/Ordezkaria

Presidenteordea/Ordezkaria

Idazkaria

Diruzaina

KUDEAKETA-ORGANOAK
ZERBITZU ZENTRALAK
Zerbitzu zentralak erakundearen gobernu-organoek adosturiko akordioak gauzatzeko
ardura duten zerbitzu teknikoak eta administratiboak dira.
Presidentea
Clara Pardo
Zuzendaritza idazkaritza
Idazkaritza teknikoa
Idazkari Nagusia
Ricardo Loy

Baliabide eta Pertsonen
Administraziorako Arloa
Garapenerako Hezkuntza
Arloa

Komunikaziorako eta
Presentzia Publikorako Arloa
Finantza eta Planifikazio
Kudeaketarako Arloa

Ordezkaritzen Arloa

Proiektuen Arloa
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Zer egiten

DUGU
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Manos Unidas erakundeak, Ebanjelioan eta Elizaren Dotrina Sozialean oinarrituta, elkarren osagarri diren bi ildotara zuzentzen
du bere ekintza:
l Gosea eta pobrezia existen direla ezagutarazi eta
salatzea, eta egoera horien arrazoiak eta irtenbideak
zeintzuk diren lantzea.
l Behar hauek artatzera bideratutako garapen integraleko
programak, planak eta proiektuak finantzatzeko baliabide
ekonomikoak biltzea.
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Sentsibilizazioa

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
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Manos Unidas erakundearen laneko lehentasunetako bat Espainiako gizarteari,
ia 800 milioi pertsonen eguneroko bizitzaren barne, munduan gosea dagoela
ezagutzera ematea eta hura salatzea da. Helburu horrekin, gose hura sortzen
duten kausei modu kolektiboan aurre egin nahi diegu eta konponbiderik
hoberenak aurkitu nahi ditugu.
2016. urtean hiru urteko lan plan bati ekin genion, gure
fundaziotik aurrera egitera bultzatzen gaituen gogoa bizkortzen duena: Goseari aurre egin! Jakin badakigu, munduan gero eta aukera gehiago daudela guztiok duintasunez
bizi ahal izateko eta, hala ere, egiaztatu dezakegu globalizazioak ez duela gizarte justizia handiago ekarri, baizik
eta, axolagabekeria eta baztertzea nagusitu dira, baita
ustelkeria eta ahulagoan direnenganako interesik eza ere.
San Joan Paulo II.ak <<oparotasunaren paradoxa>> deitu
zuena eman da, hots: munduan guztiontzako janaria dago, baina ia 800 milioi lagun gosea pairatzen ari dira.
Goseak, munduan, elkarren mende dauden kausa asko
dituela kontuan hartuta, hiru urte hauetan, funtsezkotzat jo ditugun hirutan murgiltzen ari gara: elikadura eta

energia baliabideen okerreko erabilera; etekin handiagoena oinarri hartzen duen eta ahulagoak baztertzen
dituen nazioarteko ekonomia sistema bat, elikagaiak espekulatzeko erabiltzen duten merkantzia bilakatzen dituztelako; eta azkenik, eredu horren alde egiten duten
gure bizitza eta kontsumo estiloak.
Horrela, 2016ko Kanpainarako aukeratutako goiburua
“Ekin gogor gosearen aurka: EREIN” izan zen eta, gure
sentsibilizazio jardueren bidez, geure buruei proposatu
genien komunitateetan baliabideak eta gaitasuna ereitea, Estatuen artean erantzukizuna eta lankidetza ereitea
elikatzeko eskubidea berma dezaten eta Espainiako gizartean solidaritatea ereitea, guztion konpromisoarekin
bakarrik gosearekin amaitu ahal izango dugulako.
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Lotura Operazioa 2016
Ordezkaritzekin harreman estuan, estatu osoko partikularrak edo gizataldeak (ikastetxeak, parrokiak, enpresak
etab.) Manos Unidasek Hegoaldean laguntzen dituen
proiektu batekin edo batzuekin lotzera bideratutako jarduera da Lotura Operazioa.
Era honetan, hango komunitateen egoera, bizi-baldintzak, arazoak eta ekimenak ezagutarazten dituzten txostenen bitartez, pobretutako herrialdeekin sentiberatasun
eta konpromiso handiagoa lortzen laguntzen dugu. Horrez
gain, Lotura Operazioak, diru-bilketak bultzatzen ditu, “lotutako” proiektuak eta Manos Unidasek sustaturiko beste
batzuk finantzatzera bideratutako funts berean sartzen
direlarik.

Zuzeneko eta jatorri pribatuko
finantzabideak
Bestalde, Lotura Operazioa partikularrek edo erakunde
pribatuek zuzenean finantzatuko dituzten garapen proiektuak atzemateaz eta formulatzeaz arduratzen dira. Erakunde hauek Gizarte Erantzukizun Korporatiboko estrategiaren
bitartez euren funtsak berariazko proiektuetara bideratzen
dituzten enpresak, fundazioak eta elkarteak izan ohi dira
gehienetan n

434 Lotura Operazio
burutuak

71 proiektu deialdi

Zuzeneko Bidearen
bitartez onartuak

Manos Unidas

Sentsibilizazioa
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Arlo pribatuko
gure aliatuak
Manos Unidas erakundeak arlo pribatuarekin elkarlanean dihardu enpresek Garapen Iraunkorreko Helburuak
betetzen laguntzeko, eta osotasuna, gardentasuna, aukeren berdintasuna eta ingurumenaren babesa ezaugarri
dituen eredu ekonomikoaren garapena bultzatzeko.
Zentzu honetan, Manos Unidasek Nazio Batuen Mundu mailako Itunarekin duen konpromisoa berritu zuen 2016an,
hau da, giza eskubideak, laneko arauak, ingurumena eta
ustelkeriaren aurkako borrokan hamar ekintza-printzipioak
sustatzen dituen ekimena, zeinari enpresa handiak, txikiak
eta ertainak, enpresa elkarteak, hirugarren sektore, sindikatu eta hezkuntza erakundeak atxiki zaizkion. Ahalegin
honen emaitzetako bat da “hizkuntza komun” bat sortu
dela, erakunde ezberdinen artean hobeto ulertzeko.
Berebat, garapen proiektuen finantzaketarako erakunde pribatuekin eginiko itunak, Lotura Operazioa kasu,
funtsezko tresnak izan dira enpresetako langileak nahiz
beren bezeroak sentsibilizatzeko n
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Ordezkaritzek ilusioz
eginiko lana
Urtero, Manos Unidasek dituen 71 ordezkaritzek lana eta ilusioa uztartzen dituzte estatu osoan ehunka ekimen abian
jartzeko. Jarduera hauetako asko aspaldidanik burutzen dira, eta
gure Erakundearen egiazko ikur bihurtu dira, esaterako ogitarteko
operazioa, gosearen afariak, lasterketa solidarioak etab.
Hara, 2016an, urtero Kanpaina aurkeztearekin batera gertatzen den bezala, milaka boluntarioen irudimena eta irmotasuna aktibatu ziren, sentsibilizazioa eta diru-bilketa eskutik
joateko ekitaldiak eta guneak sortzen jarraitzeko: gosari solidarioak, dantza lehiaketak, erromesaldiak, magia saioak, filmen
aurremanaldiak, unibertsitateko ikastaroak, solasaldiak, eta.
Ordezkaritzen jarduera anitz hauek herri mailan egituratzen
dira hainbat gizarte eragileen laguntzarekin, esan nahi baita
parrokiak, gizataldeak, ikastetxeak, elkarteak, komunikabideak,
enpresak eta erakunde publikoak n
Ordezkaritzen lanari buruzko argibide gehiago Manos Unidas
erakundearen webgunean.

Klipmetrajeen VII.
jaialdia
“Dastatu gure errezeta gosearen aurka munduan borrokatzeko” goiburuarekin, lehiaketara aurkeztutako bideoek gosearekin amaitzeko ideiak islatu behar zituzten minutu batean. Enpresa eta
erakunde askoren laguntzari esker, gure jaialdia
hazten ari da kalitatean eta gizartean duen presentzian, eta hori, gainera, sentsibilizaziorako tresna txit
garrantzitsua da irakasleek euren ikasleekin egiten
duten lanerako.
Lehen Hezkuntza Eskolen kategorian sartzea
izan da Edizio honetako berrikuntza, eta parte hartzaileen errekorra hautsi zen jasotako 1.268 bideoekin: 1.268 minutuko gizarte salaketa, elkartasuna
eta itxaropena, edo 20 ordutik gorako sentsibilizazioa eta kontzientziazioa elikagaiak alferrik galtzearen kontrako borrokan n
clipmetrajesmanosunidas.org

Manos Unidas eta
CADENA 100
Beninen alde

Arrazoiak badaude, aitzakiak ez “24 ordu” IV. edizioa
Azaroan jarri genuen “24 egunak 24 orduentzat”, hots,
ekintza ezberdinak izan zituen sentsibilizazio kanpaina
globala.
Gizarte-egoera ahul eta behartsuena duten bizitza hobetzeko, gure konpromisoa bultzatzen dutenen 24 arrazoi
ezagutarazi genituen “Mundua argiztatu nahi dugu. Arrazoiak badaude, aitzakiak ez” goiburupean. Orotara, 41 jarduera burutu ziren Manos Unidasen Ordezkaritzetan, eta
4.875 lagunek hartu zuten parte “mundua argiztatzeko” ekimenean, manosunidas.org/24horas webgunearen bitartez,
1.282 argazki jaso ziren dozenaka herrialdeetatik “Piztu garra”
ekimenean parte hartzeko, eta 22 ikastetxek hartu zuten parte 743 marrazkirekin “Argia ematen duten ikastetxeak” lehiaketan. Kanpainak gizarte nahiz erakunde publiko zein pribatuko pertsona ezagunen laguntza eskuzabala jaso zuen n

Manos Unidas/Inma Polo

Sentsibilizazioa
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Apirilaren 9an, La noche de CADENA 100 kontzertua eskaini
zen Manos Unidasen alde eta Beninen proiektu solidario bat
gauzatzeko, eta aparteko artistez osaturiko zerrenda elkartu zen:
The Corrs, Fangoria, Jess Glynne, Estopa, Julieta Venegas, Alvaro
Soler, Efecto Pasillo, Omi, Morat eta Auryn G Anastacia.
2016. edizioko Kontzertu benefiko honek Beninen adingabeek
jasaten dituzten sexu abusuei buruz sentsibilizatzea eta “La
Maison du Soleil” harrera etxean eraikin berri bat egin eta hornitzeko dirua biltzea zuen helburu, zeinak aterpea, prestakuntza
eta laguntza eskaintzen dien ama txit gaztetxoei eta euren semealabei, kasu askotan sexu gehiegikerien eta nahigabeko haurdunaldien biktima diren neskatxak direlarik n

Manos Unidas 2016 Sariak
Ekainaren 28an ospatutako ekitaldi txit hunkigarrian banatu
ziren Madrilgo Beatriz eraikinean Manos Unidas sariak, zeinak 30
urte baino gehiagoan, ikastetxetik edo komunikabideetatik, herrialde behartsuenen errealitatea ezagutzera ematen dutenen lana
saritzen dituzten.
Manos Unidas Sari Berezia: Julián del Olmo, Pueblo de Dios
saioko zuzendaria (RTVE); Prentsaren saria: Quim Pujals eta Mª José
Carmona; Argazki-kazetaritza Saria: OM Colectivo-ko Juanjo Pérez
Monclús eta Javier Carvajal; Haur eta gazteentzako Kartelen Saria:
Xoel López, eta Haur eta gazteentzako Kontakizun Saria: Noa Pérez
eta Ainhoa Couceiro n
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Sentsibilizazioa
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Alda dezagun planeta
Zain ditzagun pertsonak
2016 izan da CIDSEko kide gisa sustatzen dugun kanpaina honen bigarren urtea, alegia; Europa eta Ipar Amerikako garapeneko erakunde katolikoen Nazioarteko Aliantza.
Haren bidez, mundu iraunkorragoa xede duten politiken
aldaketan eragiten eta gizartea, bizitza estilo iraunkorragoak barneratzeko, sentsibilizatzen saiatzen gara. Horretarako, planeta eta bertan bizi direnak zaintzen dituzten elikagai eta energia kontsumo eta ekoizpen moduetan murgiltzen gara.
Udaberrian, Aukeren Tour bat zabaldu genuen sare
sozialetan. Bertan, aditzera eman genituen 2015eko abenduan Parisen antolatutako Klima Aldaketaren Gailurrean
aurkeztutako kontsumo eta ekoizpen iraunkorreko esperientziak. Ekainean, Laudato Si’ urteurrenarekin bat egin
genuen eta gure kanaletatik Francisco Aita Sainduaren
Entziklikari buruzko edukiak zabaldu genituen. Elikaduraren Munduko Egunaren ospakizuna zela eta (urriak
16), Aldaketa Istorioak izeneko proiektuari ekin egin genion. Bertan, bideo laburren bidez, elikaduren ekoizpen eta
kontsumo iraunkorragoaren alde egiten duten istorio desberdinak kontatu genituen n

Komunikazioa eta
presentzia publikoa

Planeta zaintzen baduzu,
pobreziari aurre egingo diozu
Aurreikusitako bi urteko iraupenarekin, kanpaina hau
ekainean aurkeztu zen eta Bat egin Justiziaren alde izeneko lanaren barnean kokatzen da. Talde hau lankidetzan lan
egiten duten Espainiako Elizako erakundeek osatuta dago
(Caritas, CONFER, Justizia eta Bakea, Manos Unidas eta
REDES). Bere helburua egungo garapen eredua aldatzea da
–bidegabea, solidarioa ez dena eta jasangaitza-, pertsonen
eta komunitateen bizitza ohituren eta estiloen aldaketaren bitartez, Laudato Si’ entziklikaren edukia eta gomendioak sakonduz.
Kanpaina lau eremutan murgiltzen da: eremu eklesiastikoa, Gizarte Pastoraltzako Apezpiku Batzordearekin eta
erlijio kongregazioekin garatutako lanaren bidez; heziketa
eremua, haurrentzako zein helduentzako sentsibilizazio
materialak ekoiztuz; eremu politikoa, gure ordezkariei proposamenak aurkeztuz; eta, azkenik, komunikabideen eremua. Hori guztia, tokiko eremuan erabat sustraituta dagoen lan batetik, elizbarrutian jarduteari esker n
enlazateporlajusticia.org
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Alberto Novo

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

2016. urtean, gure sentsibilizazio lanari bultzada eman
genion, Espainiako gizarteari lan egiten ari garen herrialde
gutxietsienen errealitatea gerturatzen zioten mezuak eta
edukiak komunikatuz.
Horri dagokionez, nabarmendu behar ditugu <<Goseari aurre egin: Erein!>> gure Kanpainarako ekoiztutako
materialak. Horiek ehunak lagunei iritsi zitzaizkien irratiko
iragarkiak eta telebistako spot-ak, heziketa baliabideak,
bideoak, mezudun kamisetak eta Kanpaina zabaltzeko,
Zerbitzu Zentralek eta Ordezkaritzek abian jarri zituzten
ekimen guztien bidez.
2016an, Manos Unidas erakundeko lana 29.000 aldiz
baino gehiago agertu zen idatzizko komunikabideetan eta
kazetariekin tokira bertara lau bider bidaiatu ginen. Horri
esker, komunikabide nazional nagusienetariko batzuei
gure lana ezagutzera eman ahal izan genien. Era berean,
gure presentzia publikoa indartu genuen, web guneetan
eta sare sozialetan nabarmenduz (85.000 jarraitzaile lortu
genituen Facebook-en eta 35.000 Twitter-en), 60 jakinarazpen baino gehiago bidali genituen posta elektronikoz
gure base sozialera gure lanaren nobedadeen berri emateko eta lau hilabetez behingo aldizkari bat argitaratzen
jarraitzen dugu urtean, 380.000 ale inguru kaleratuz n
Gure sare sozialak
manosunidas.ongd

barquillo38

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Proiektuak
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604 proiektu
Lagundutako 2 milioi lagun baino gehiago
58 herrialde
39.829.082,26 euroko inbertsioa

2016. urtean sustatu genituen 604 garapen ekimenek
zeharkako sektoreei heltzen diete, testuinguru bakoitzaren
araberako ikuspegi desberdinak murgilduz. <<Goseari aurre
egiteko>> helburuarekin, Manos Unidas elkarteak lan egiten
dugun komunitateen elikadura eta nutrizio segurtasuna
sustatu zuen. Horretarako, familiak eta komunitateak beren
buruen aski izatea eta ustiapenen iraunkortasuna xede duten
garapen prozesu anitzen alde egin genuen. Bertan, 10 milioi
euro baino gehiago inbertitu genituen. Era berean,
prestakuntza, aholkularitza eta elikatzeko inbertsioak behar
dituzten komunitateekin batera lan egiten jarduten dugu.
Hezkuntza eta prestakuntzaren kalitatea hobetzea eta guztion eskura jartzea, betidanik, Manos Unidas erakundearen
erronka garrantzitsua izan da. Gure Erakundearen ustez, ezinbestekoa da neska-mutilek txikitatik eskolara joateko aukera
izatea, horrek euren motor kognitiboaren garapenaren alde egiten duelako eta, horrenbestez, baita euren eta familien eta
komunitateen etorkizunaren alde ere. Horrela, 2016. urtetik, ia
43.000 neska-mutilek hezkuntza baldintza hobeak dituzte
sektore honetan ezarri diren 220 proiektuei esker. Gazteen lanbide heziketa eta emakumeei zuzenduriko prestakuntza zehatza lehentasunezko jarduera ildoen artean kokatu ziren. 41.000
gazte baino gehiagok laguntza jaso zuen iaz ekin egindako
hezkuntza programen eskutik.

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Manos Unidas erakundetik, gosearen aurka borroka egiten eta planetako herri ahulenen alde
egiten jarraitzen dugu, Afrikan, Latinoamerikan eta Asian lan egiten dugun tokiko erakundeen bidez. Gure printzipioekin beti bat egiten dugula, 2016. urtean, lehentasuna eman genien isolatuen dauden komunitateei, Giza Garapen indize baxuena dutenei, bestelako
laguntzarik ez dutenei. Pobrezia baldintza larrietan eta baztertze arriskuan bizi diren gizon
zein emakumeei lagundu genien, pertsona bakoitzari datxezkion eskubideak sustatuz,
sexua, arraza, kolorea eta erlijioa edozein izanda ere.

Bestalde, gizon eta emakumeen arteko eskubide eta aukera
berdintasunaren alde lan egiten dugu, eta horretarako,
alfabetizatze eta gaikuntza prozesuak sustatzen ditugu,
emakumeen autonomia eta gizarteko esparru guztietan parte
hartzeko gaitasuna indartzeko helburuarekin. Era berean, komunitateak eskubideetan eta betebeharretan hezten ditugu,
horiek hornitu behar dizkietenen aurrean erreklamatzeko
aukera ematen dieten erremintak eskuragarri izan ditzaten.
2016an abian jarritako 604 proiektu gehienak landa eremuan
garatu dira: era horretan, biztanleek euren inguruan jardun,
ingurumena zaindu eta tokiko kulturak eta bizitza baliabideak
errespetatzearen alde egin dugu. Horrez gain, Indigenei zuzenduriko 50 garapen ekipenen alde egin genuen (3.384.090 eurotan), euren lurralde tradizionalak legalki aintzat hartzeko, kanpoko erasoaldien aurka babesteko eta bertako biztanleei bizitza aukera eskaintzeko helburuarekin, euren kultura bera eta
ingurumena errespetatzeko helburuarekin. Era horretan, ekoizpen prozesuak, prozesu legalak, salaketa publikokoak, laguntza, prestakuntza eta oinarrizko premien arretako prozesuen
alde egiten dugu.
Mundu honen alde egiteko eta leku hobeago bilakatzeko helburuarekin, egunero ikasten eta hobetzen jarraitzen dugu, gure
bazkide eta laguntzaile guztien saiakerak ahalik eta emaitza
hoberenak izan ditzan pobreagoak diren eta premia gehien
dituzten herrien garapenean.
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Proiektuak munduan
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Manos Unidas erakundearen pro

Manos Unidas erakundeak
604 proiektu onartu ditu orotara,
58 herrialdetan,
39.829.082,26 euroko balioarekin.
Gainera, aurreko ekitaldietako proiektuak
ekonomikoki laguntzen jarraitzen dugu.
2016. urtean, 941 proiektu izan dira guztira.

PROIEKTUAK
ARLOKA %

Gizartea
sustatzeko
% 15

nEKazaritza
SUSTATZEKO

hEzKuntza
SUSTATZEKO

Zenbatekoa: 11.303.208,71 €
124.308 zuzenekoak

Zenbatekoa: 11.003.167,22 €
98.906 zuzenekoak

Manos Unidas/Paco Borges

Osasuna
sustatzeko
Emakumea
% 17
sustatzeko
% 12

220 proiektu

113 proiektu

14

Manos Unidas/Javier Mármol

Hezkuntza
sustatzeko
% 36

Nekazaritza
sustatzeko
% 19
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roiektuak munduan 2016. urtean

PROIEKTUAK
KONTINENTEKA %

Amerika
% 24

Asia
% 29

Afrika
% 47

75 proiektu
EmaKumEa
SUSTATZEKO

osasuna
SUSTATZEKO

GizartEa
SUSTATZEKO

,22 €
k

Zenbatekoa: 4.889.516,55 €
220.531 zuzenekoak

Zenbatekoa: 6.531.588,30 €
1.005.576 zuzenekoak

Zenbatekoa: 6.101.601,48 €
594.392 zuzenekoak

Manos Unidas/Javier Fernández

Manos Unidas/Javier Mármol

92 proiektu

Manos Unidas/Javier Mármol

104 proiektu

O
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Proiektuak Afrikan
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287 proiektu
17.383.447,88 euro
33 herrialde
Maroko
11

Egipto
5
Mauritania
8
Mali
2
senegal
13
Ginea
Bissau
1
sierra
Leona
10

txad
5

togo
13

Burkina
Faso
19

sudan
1

Nigeria
1

Ghana
11
Benin
18

Afrika
Etiopia
Erdialdeko Hego
11
Errep.
sudan
1
5
Kamerun
16
Uganda
somalia
15
2
Kenia
4
Gabon
1
ruanda
Kongoko
4
Errep. Dmkr.
Burundi
19
4
tanzania
9

Afrikako datu garrantzitsuak
HEZKUNtZ ArLOA
Proiektu kopurua:
Zenbatekoa:
Proiektuen % :

Eritrea
2

143
7.113.233 €

Angola
1

Malawi
12
Zambia
14

Mozambike
18

% 50

OsAsUN ArLOA
Proiektu kopurua:
Zenbatekoa:
Proiektuen %:

67
4.466.077 €

Zimbabwe
7

% 23

EMAKUMEArEN ArLOA
Proiektu kopurua:
Zenbatekoa:
Proiektuen % :

16

31
1.690.645 €
% 11

Madagaskar
20
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Nahiz eta Afrikak munduko baliabide naturalen herena eta
landu daitezkeen lurraldeen erdia eduki, oinarrizko
eskubideak eskuratzeak ia biztanle guztientzat amets bat
izaten jarraitzen du. 1.200 milioi lagun egunean
dolar 1 baino gutxiagorekin bizi dira eta 50 milioi haurrek
ezin dute eskolara joan. Angola, Nigeria edo Kongoko
Errepublika Demokratikoa bezalako lehengai ugariko
herrialdeetan, petrolioak, diamanteek edo koltanak ez
dute biztanleen ongizatearen alde egin, baizik eta euren
zorigaiztoen iturburu bilakatu dira. Afrika, halaber,
klima aldaketaren efektuak gehien pairatzen ari den
kontinentea da, lehorteak, kostaldeko higadura eta
uholdeetan adieraziz. Zenbait herrialdetan, pobreziak
okerrera egiten du talde armatuen indarkeriaren eraginez.
Horien eraginez, biztanleak era masiboan
lekuz mugitu behar dira, azpiegiturak suntsitzen dira,
ustelkeria, adinez txikiko pertsonen salerosketa eta
ustiaketa ematen dira.

Hegoaldeko Afrika kaltetzen jarraitzen du. Osasun-etxe
berriak eraikiz, hornikuntzak hornituz eta osasun langileak
prestatuz, osasun sistemak hobetzearen alde egiten ari
gara, lanean dihardugun herrialde desberdinetan.

Testuinguru zail honetan, iaz, herrialde gehienetan
nekazaritza esparruko proiektu gehiago garatu genituen,
elikadura segurtasuna sendotzeko eta nekazarien
gaikuntza indartzeko helburuarekin. Era berean,
lehentasunezko izaerarekin, ura eskuratzeko proiektuak
finantzatu genituen, presagain, putzu eta banaketa bideen
bitartez, urik ezak elikaduran, higienean, abeltzaintza
hazkuntzan eta laborantzan eragiten dituen kalteen aurka
borroka egiteko. Esparru honetan, hainbat proiektu burutu
ditugu Kenyan, Kamerunen eta Tongon besteak beste.

Aurrera pausuak eman diren arren,
oraindik egiteko bide luzea geratzen da
eta Afrikako emakumeek, horri
dagokionez, zeregin nagusia dute.
Horregatik, Manos Unidas
erakundeak genero ardatza sartzen
du bere proiektu guztietan,
emakumeei genero indarkeriaren eta
diskriminazioaren aurkako
eguneroko borrokan laguntzeko.
Uste dugu emakumea Afrikako
eragile garrantzitsua dela eta, haiekin,
Afrikako herriek aurrera egiten
jarraituko dute erresilientziarekin
eta makaldu gabe, bere
komunitateetarako gero
eta seguruagoa eta
bidezkoagoa den errealitate
bat eraikitzeko.

Manos Unidas/Marta Carreño

Manos Unidas

Gero eta ugariagoak diren gaixotasunek, edateko urik ezak
areagotuta, argi utzi dute bertako sanitatea oso hauskorra
dela, Sierra Leonan izandako ebola krisialdiak adierazi zuen
bezala. Horrela, berriro diogu oso garrantzitsua dela osasun
sistema sendoak finkatzea eta eskualdeen arteko
koordinazioa indartzea, antzeko egoerarik berriro gerta ez
dadin. Bestalde, malariak eragin handia izaten jarraitzen
du eta IHESAk, nahiz eta gutxiago, batez ere Saharaz

Hezkuntzaren eremuan azpiegiturekin eta
irakasleen prestakuntzarekin oraindik arazo
larriak daude. Horregatik, maila desberdinetan
eskolak eraikitzearen ez ezik, hezkuntza kalitatea
hobetzearen aldeko apustua egiten jarraitzen
dugu, irakasle gaituen prestakuntzari laguntza
eskainiz. Lanbide heziketari dagokionez,
emaitzak positiboak dira, proiektuetan
parte hartu zuten gazte askok dirusarrera ituri berriak sortu ahal izan
zituztelako, lan merkatuan sartu,
kooperatibak eratu edo auto enpleguko
proiektuak garatu baitzituzten.

Elikadura segurtasuna eta landa garapena ndomen, Kamerun.
Orain kakahuete, mandioka, ñame eta makabo uzta ona dugu eta garai honetan ez da
goserik pasa duen familiarik izan. Haziak eta ongarriak gorde ditugu aurrerago ereiteko
eta landan garatutako lanari esker, halaber, familia bertan integratu da, guztiontzako
emaitza onak lortzeko gogor saiatu eta lan egin baitu. Amak eta seme-alabak ereiteaz
arduratu gara eta senarrek aurretik lan bikaina egin dute lurra prestatzeko. Ikusi dugu
denok beharrezkoak garela.
Hermine Ndjengoes,
Vie et Enviroment tokiko nekazaritza taldeko presidentea
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Proiektuak Amerikan
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Latinoamerika eta Karibea ezegonkortasun politikoa,
ekonomia hazkuntzako murrizketa eta gizarte sektoreko
inbertsio publikoen atzerapena (hezkuntza, osasuna,
nekazaritza hedapena, etab.) pairatzen ari dira. Egoera
horren ondorioz, desberdintasunak eta gatazkak
areagotu dira eta baztertuagoak dauden zenbait
herrietarako azken urteotan lortutako hainbat
aurrerapenek atzera egin dute, batez ere nekazariei
eta Indigenei dagokienez.
Gatazka horietako askok baliabide naturalen
eskuragarritasunarekin eta kontrolarekin zerikusia dute
eta askotan giza eskubideen aktibisten indarkeriara eta
kriminalizatzera zuzentzen dute, esaterako, Berta
Cáceres, Hondurasen eraila 2016ko martxoan, edo
Guaraní-Kaiowá de Mato Grosso do Sul (Brasil) bezalako
komunitate osoak edo Ekuadorreko Shuar indigenak.
Lurra bereganatzea, erauzketak, basoak suntsitzea
edo klima aldaketaren efektuaren eraginez,
komunitate asko egoera larrian daude eta euren
elikadura burujabetza arriskuan dago, hauskorrago
bilakatuz eta bizitza duina lortzeko aukerak murriztuz.
Egoera honetan, Manos Unidas erakundeak 2016an
burutu duen lanak elikadura burujabetzari zuzenduriko
proiektuak sakondu zituen eta familia eta ekologia

18

nekazaritzari lehentasuna eman zion, ekoizpen prozesu
osoa kontuan hartuz, hots; ekoizpenetik merkaturatzera
eta nutriziora arte. Era berean, komunitateak
sendotzeko eta tokiko erakundeak sendotzea xede
zuten esku-hartzeak ugaldu genituen, euren eskubideak
aitortu eta interesak defendatu ahal izateko.

2016an Amerikan ﬁnantzatutako
proiektuen % 50 nekazaritza eta
abeltzaintzako sektoreari zegokion

Era berean, tokiko eta nazioarteko prozesuetan eta
sareetan lan egiten jarraitzen dugu, besteak beste
REPAM (Red Social Pan-Amazónica), Iglesias eta
Minería edo CIDSE. Horiek guztiek kontinentearen
erronkei erantzun eraginkorragoa eskaintzeko eta
giza eskubideak defendatzeko estrategiak ezartzeko
helburua dute. Koordinazio esfortzu honen barruan,
nabarmendu behar da azaroan Liman antolatu genuen
tokiko bazkideen topaketa. Bertan, kontinenteko
elikadura burujabetzarekin lotutako ideia ugari
elkar trukatu ziren.
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143 proiektu
12.190.724,83 euro
14 herrialde
Haiti

Mexiko
11

12
Dominikar Errep.
4

Manos Unidas/Ana Pérez

Honduras
7
Guatemala
14

12
El salvador

Nikaragua
6

Panama
3

Amerikako datu garrantzitsuak
Kolonbia
9

NEKAZArItZA ArLOA
Proiektu kopurua:

72

Zenbatekoa:

7.102.955 €

Proiektuen % :

Ekuador
18

% 50

GIZArtE ArLOA
Proiektu kopurua:

34

Zenbatekoa:

1.846.590 €

Proiektuen % :

% 24

Brasil
5

EMAKUMEArEN ArLOA
Proiektu kopurua:

15

Zenbatekoa:

Peru
22

1.320.058 €

Proiektuen % :

% 10

Bolivia
13

Manos Unidas/Concha Sáez

Paraguai
7

isla Ccapi Los uros, Peruko
komunitate indigenekin.

Manos Unidasen proiektua abian jarri aurretik, gobernuek erabat ahaztuta
zeukaten gure komunitatea. Eskuz egindako arrantzua, arrautzak biltzea,
hegaztien ehiza eta sasoiko beste zeregin batzuk ziren gure lan nagusiak.
Proiektuak, ordea, aurrerapen nabarmena eragin du gure ohiko
prozesuetan, eta gure diru-sarrerak nabarmen hobetu ditugu: horrek
guztiak gaur egun komunitate gisa etengabe hobetzera eta egunero lan
egitera bultzatzen gaitu.
Rody Suaña, presidente komunala
Garapen osoko proiektua
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Proiektuak Asian
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174 proiektu
10.254.909,55 euro
11 herrialde
Libano
6
Irak
3

Israel 3

Palestina
3
1
Jordania

India
143
Vietnam
thailandia
1
1
Kanbodia
6

Filipinak
6

Asiako datu garrantzitsuak
HEZKUNtZA ArLOA
Proiektu kopurua:

65

Zenbatekoa:

3.094.144 €

Proiektuen % :

% 37

GIZArtE ArLOA
Proiektu kopurua:

37

Zenbatekoa:

2.116.805 €

Proiektuen % :

% 21

EMAKUMEArEN ArLOA
Proiektu kopurua:

29

Zenbatekoa:

1.856.484 €

Proiektuen % :

% 17

Manos Unidas

Emakumeentzako programa komunitarioa
indiako uttar Pradesh estatuan.

20

Indiako Sandila izeneko herrixka txiki batean bizi den nerabea da Mamta.
Diru premia nagusi den familia batekoa izaki, ezkontzarako emana izan
zen bere borondatearen aurka, 12 urte besterik ez zituenean. Ezkonduta
sei hilabete jasangaitz eta bortxazko bizitu ondoren, senarrarekin bizi zen
aita-amaginarreben etxea abandonatu eta bere herrixkako etxera itzultzea
erabaki zuen. Han bere betiko lagun taldeak harrera egin eta ikasketekin
jarraitzera bultzatu zuten. Proiektuari, eta prestakuntza proiektu eta
diru-sarrerak sortzeari esker, Mamta erizaintzako laguntzaile ikasketak
burutzen ari da eta bere herrixkan bizi da etxekoekin batera.

timor
1
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Ekialde Ertaina izan da Manos Unidas-en azken urteotako
esfortzua murgildu den beste eskualdetako bat. Zonalde
honetako egoera, Bigarren Mundu Guda ondoren, inoiz baino
aztoratuagoa dago. Siria eta Irak arteko gatazken ondorioz,
milioika lagun lekuz aldatu behar izan dira mugen barruan eta

horietatik at. Lekualdatze horiek Turkia, Libano, Jordania edo
Egiptora zuzendu dira, alegia, baliabide ugari ez dituzten eta
Europarantz zuzentzen diren errefuxiatu ugari iritsi ondoren,
gainezka dauden ondoko herrialdeak, bertako osasun eta
hezkuntza sistemak kolapsatuz. Manos Unidas erakundeak
herrialde hauekin lankidetzan jarraitzen du, osasun
laguntzako proiektuen, haur, gazte eta emakumeentzako
heziketa programen eta elikadura laguntzako larrialdizko
proiektuen bidez.
Asiako hego-ekialdean, 2016. urtean, Filipinetan kolaboratzen
jarraitzen dugu herrialdeko larrialdi osteko berreraikuntza
lanetan, Haiyan tifoia igaro eta hiru urte ondoren. Gure lana,
batez ere, Cebú irlan suntsitu ziren heziketa azpiegiturak
berreraikitzean oinarritu zen. Kanbodian, hainbeste
hamarkada gudan eman ondoren, guztiz kaltetuta dagoen
ekonomia finkatzeko erronka handiaren aurrean, lana landa
garapenari eta ahulagoak diren biztanleentzat enplegua eta
diru-sarrera sortzeko ekimenen aldeko laguntzari zuzendu
zaie. Ekialdeko Timorren, biztanleen erdian ez ikasiak eta
pobreziaren atalasepean bizi direla, Manos Unidas-ek landa
eskola txikien alde egin zuen eta landa inguruko gazteen
gaikuntza profesionala eta enplegagarritasuna hobetzea
sustatu zuen.

Icíar de la Peña

Asia da Manos Unidas-ek aztergai duen kontinente
jendetsuena eta zabalena. Oso zonalde desberdinetan
egiten dugu lan, esaterako; Libano, Ekialdeko Timor edo India.
Herrialde horretan, non garapenerako zuzenduriko baliabide
gehienak biltzen diren, kalte handia jaso du, gobernuak 500
eta 1.000 errupien billeteak zirkulaziotik kentzea erabaki
ondoren. Horrek arazo larriak sortu ditu biztanle
gutxietsienengan, ez baitituzte bankuak eskuragarri eta
eskudiruaren mende daude euren egunerokotasunean.
Harekin batera, ez dugu ahaztu behar, landa eremuko
biztanleen egoera latza, pobreziak gogor astinduta, esparru
guztietan emakumeengana ematen den indarkeria, oraindik
bigarren mailako hiritartzat jotzen dituen eta haurren arteko
ezkontzaren alde dagoen gizarte batean. Egoera horretan,
Manos Unidas erakundeak emakumeei zuzenduriko
proiektuetan murgildu du bere lana, komunitatearen
prestakuntzan eta sendotzean eta aurrezte eta kreditu
taldeetan eragin handia sortuz.
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Manos Unidas garapeneko GKEa da, eta epe ertain eta luzeko proiektuetan, komunitateen autonomia
bilatzen duten garapen ekimenetan oinarritzen da bereziki bere lana. Halarik ere, tokiko erakundeei han
bertan ematen diegun etengabeko laguntza eta funtsak berehalakoan bidaltzeko dugun gaitasunari esker,
hainbat katastrofe eta krisi humanitarioek gehien kaltetutako pertsonen eta komunitateen beharrak artatzeko
aukera izan genuen 2016an. Hala, joan den urtean 2.281.565 euro bideratu eta 235.000 pertsona inguru lagundu
genituen, larrialdiko 34 proiektuen bitartez.

Manos Unidas/Marta Carreño

afrika
120.271

14

proiektu

lagundutako pertsonak

750.914 €

s

Larrialdiak
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Juba-n, hego sudaneko hiriburuko barne desplazatuen
eremuetan, 37.000 lagun inguru bizi dira baldintza hagitz
txarretan. Egoera hori arintzeko, larrialdiko bi proiektu
finantzatu genituen 205.003 eurorekin, eta hala, oinarrizko
higiene, elikagai eta ur edangarririk ez zuten 4.105 lagunek jaso
zuten gure laguntza.

s

Etiopian, gosetearen ondorioei aurre egiteko, eta elikadura
txarraren kasu larrienak atzemateko asmoz, 34.000 pertsona
baino gehiagori laguntza eman genion –horien artean 4.700 haur
eta 4.400 baino gehiago emakume haurdun eta bularreko haur–
larrialdiko hiru proiektuen bitartez, 118.807 euroko laguntzarekin.
Horrez gain, larrialdi proiektuak laguntzen ditugu herrialde hauetan:
Burkina Faso (1), Txad (1), Eritrea (1), Malawi (2) Mozambike (2),
Kongoko Errepublika Demokratikoa (1) eta Somalia (1).

asia

6 proiektu

406.088 €
28.450 lagundutako pertsonak

s

haiyan tifoia igaro eta hiru urtera, herrialdearen larrialdiosteko berreraikitze lanak egiten jarraitzen duten Filipinetan.
Gure egitekoa, 2016. urtean, Cebú irlan erabat suntsituta
geratutako hezkuntzako azpiegiturak berreraikitzea izan zen,
272.000 euroko proiektuarekin.

s

Reuters_ErikdeCastro

Bestalde, melor tifoiak eragindako larrialdi humanitarioa
artatu genuen 52.000 euro baino gehiagoko proiektu batekin,
eta horri esker, Samar irlako komunitate kaltetuek laguntza
jaso ahal izan zuten.

amerika

14 proiektu

85.907 lagundutako pertsonak 1.124.563 €

s

Manos Unidas

Horrez gain, 4 larrialdi proiektu lagundu ditugu Indian.

Ekuadorko kostaldea astindu zuen lurrikarak 663 hildako eta 28.775 desplazatu utzi
zituen herrialdean. Tokiko gure bazkideen bitartez, eskualderik kaltetuenekin lankidetzan
jardun genuen eta 17.000 lagun baino gehiagori lagundu 875.557 euroko 10 proiektuen
bitartez. Lehenengo fasean 600 familien oinarrizko beharrak asetzeko erabili genituen,
eta bigarren fasean, kaltetutako etxebizitzak eta ikastetxeak berreraikitzeko lanetan
oinarritu zen gure laguntza.

s

haitin izandako matthew urakanaren aurrean, osasun kit-ak eman, eta osasun arloko
langileak eramateari ekin genion. Ondoren, izurritearen ernaberritzea gelditzeko ekintzak
burutu ziren, baita etxebizitzak eta bideak konpondu, eta komunitateen ekoizpen
gaitasuna berrantolatu ere, galdutako uzta modu azkarrean berreskuratu ahal izateko.
Manos Unidasek 63.900 pertsonari lagundu zien, 224.891 euroko hiru proiekturen bitartez.
Horrez gain, larrialdi proiektuak laguntzen ditugu Paraguai herrialdean.
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Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Zergatik egiten

DUGU
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“Ez dago aitzakiarik
gure senideen
sufrimenduaren aurrean”
Zinez zorionekoa naiz Manos Unidas erakundeari Kontsiliario Nazional gisa lagundu diezaiokedalako. Elizbarrutietako hainbat Ordezkaritzetan burutzen den lanaren, eskainitako hainbat ordu eta ilusioaren kontzientzia hartzen zoazenean, ez dago eskerrak ematea besterik, hainbeste
konpromiso hartu eta behartsuenen alde egiten duten lan eskergarengatik. Bai, eurak dira garrantzitsuak.
Ahalegin ugari egin arren, errealitateak munduan dagoen
pobrezia latza eta bihotz urratzailea erakusten digu, eta
euren giza duintasuna berreskuratua ikusi nahi dutenen alde
lan egiteko prest dauden esku asko behar ditu. Orduan, bai,
orduan hartzen du gure lanak erabateko zentzua, hainbat eta
hainbat lagunen lanak, beren sormen eta ausardiarekin
Frantzisko aita santuak Errukiaren tresna bilakatzeko Eliza
osoari luzatzen dion proposamena geure egiten dugunean,
errukizko egintzak eskuzabaltasunez eguneratzearen
bitartez: “Errukizko egintzek pertsona baten bizitzako alderdi
guztiak ukitzen dituzte. Egiazko kultur iraultza bat burutu
dezakegu gorputza eta espiritua ukitzen dakiten keinu hauen
soiltasuna oinarri hartuta, hau da, pertsonen bizitza. Kristau
elkarteak bere egin dezakeen lana da, kontuan izanik
Jaunaren Hitzak axolagabekeriatik eta indibidualismotik beti
ateratzeko deia egiten diola, bizitza erosoa eta arazorik
gabea eramateko arriskua izaten delako. “Behartsuak beti
dituzue zeuen artean” (Joan 12,8) esaten die Jesusek bere
ikasleei. Ez dago konpromisorik eza zuritu dezakeen
aitzakiarik, Bera haietako bakoitzarekin identifikatu dela
jakin dakigunean” (Frantzisko, Misericordia et Misera 20).
Ez dago aitzakiarik gure senideen sufrimenduaren
aurrean. Horregatik gure herriko eliza katolikoak, duela urte
batzuetatik hona, presente egon nahi du herrialderik behartsuenetan, premiazkoak diren beharrak artatuko dituzten
garapen proiektuak bultzatzeko, eta erantzun irmoa
eskatzen dutenak, Aita santuak guztioi, eta katolikoak
garenoi bereziki eskatzen digun bezala: “Oraino gosea eta
egarria pairatzen duten herrialde osoak daude, eta kezka
larria sortzen dute jatekorik ez duten umeen irudiek. Jendetza
ikaragarriak mugitzen dira herrialde batetik bestera janari,
lan, etxe eta bakearen bila. Gaixotasuna, era eta mota

guztietako gaixotasuna da laguntza, babesa eta kontsolamendua eskatzen duen atergabeko sufrimenduaren kausa
bat. Espetxeetako bizi-baldintza gizagabeek, sarri askotan
sufrimendu larriak eragiten dituzte, lehendik ezarriak dituzten zigorrez gain. Analfabetismoa oso zabaldua dago oraindik, eta horrek neska-mutikoak heztea eragozten du, eta
esklabotza modu berriak jasateko arriskuan jartzen ditu.
Harat-honat zabaldutako indibidualismoaren kulturak, Mendebaldean batez ere, elkartasun zentzua eta besteekiko erantzukizuna galtzea dakar berekin. Jainkoa bera ezezagun bat
da asko eta askorentzat; horrek islatzen du pobreziarik handiena eta giza bizitzaren duintasuna aitortzeko oztoporik
handiena”. (Frantzisko, Misericordia et Misera 18).
Guztiz beharrezkoa da herrialderik behartsuenetan garapen proiektuak abian jartzeko Elizak, Manos Unidasen
ekintzen bitartez, estatuan duen presentzia hau. Berrogei eta
hemezortzi urte hauetan hainbeste fruitu eman dituen
fundatzaile haien ahaleginak, erabateko zentzua du gaur
oraindik. Eta halaxe antzematen da Erakunde osoaren lanean
eta hor burutzen diren hainbat eta hainbat zereginetan.
Zerbitzu Zentraletan laguntzen eta lan egiten dutenen
konpromisotik hasi, eta gure Ordezkaritza guztietan garatzen
dituzten guztietan.
Behar-beharrezkoa da, sufritzen duen lekuan sufritzen
duela, pertsonaren garapen integralaren alde apustu egitea.
Horregatik, zinez eskertzen eta bultzatzen zaituztet atergabe eta eskuzabaltasunez behartsuen alde lanean jarraitzera. Erakundeko kide, bazkide, boluntario, ongile eta langileok munduaren erdian Jainkoaren errukia presente egiteko
orduan burutzen duzuen artisautzako lan honek, gainezka
egindako maitasuna eta besteekiko egiazko ardura erakusten du, guretzako dohain bat bezala beti hartzen dugularik.
(Cfr. Frantzisko, 2017ko Garizumarako mezua). Eskerrik asko
eta aurrera.
+ Carlos Escribano Subías
Calahorra eta La Calzada-Logroñoko gotzaina
eta Manos Unidas erakundeko kontsiliarioa
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Manos Unidas/Javier Mármol

Gure

KONTUAK
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47.620.623 eurokoak izan ziren
Manos Unidas erakundearen diru-sarrerak 2016. urtean

Gure diru-sarreren % 87 iturri pribatuetatik dator.
% 13 baino ez dator sektore publikotik

90,2%

Jasotako guztizkoaren
manos unidas erakundearen
helburuetara bideratzen da % 85,1 Garapen proiektuetara,
eta % 5,1 Sentsibilizazio kanpainetara

Bazkideak dira, diru-sarreren %38,3arekin,
Manos Unidas erakundearen muina eta euskarria

gardentasuna
Manos Unidas, bere funtsen GARDENTASUNEAN irmoki konprometitutako erakundea da.
Izatez, erakunde bezala, gardentasuna da gure balioetariko bat, eta burutzen ditugun jarduerei
buruz gizartearen aurrean erantzuteko apustuaren isla garbia da.
ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORÍA SA enpresak ikuskatu ditu gure urteko kontuak.
(ikus 26. or.)

Gainera, Manos Unidas
erakundeak Fundación Lealtadek
ezarritako gardentasunaren eta
jardun zintzoaren printzipioak
betetzen ditu.
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Manos Unidas erakundea
Garapenerako Nazioarteko
Elkarlanerako Agentzia
Espainiarrak (AECID) finantzatzeko
aukera izan dezan kalifikatua dago.

Manos Unidas erakundeak
Espainiako GGKEen
Koordinakundearen
gardentasun tresnaren eta
kudeaketa onaren atal guztiak
betetzen ditu.
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DIRU-SARREREN JATORRIA

GASTUEN BANAKETA

Funts pribatuak: % 87,0

Manos Unidas erakundearen helburuak: % 90,2

Bazkideak eta dohaintzagileak (1)

18.117.948.-

sentsibilizazioa

Parrokiak eta entitate erlijiosoak

10.472.149.-

Garapen-proiektuak (3)

39.829.082.-

1.127.440.-

Proiektuen kudeaketa

1.765.761.-

Ikastetxeak
Larrialdiak

787.674.-

Herentziak eta legatuak

2.861.609.-

SEKTORE PRIBATUA, GUZTIRA

41.206.801.-

Funts publikoak: % 13,0

Sustapena eta baliabideak eskuratzea: % 2,8
sustapena eta baliabideak eskuratzea

1.356.699.-

Administrazioa eta egitura: % 7,0

Europar Batasuna
Manos Unidas/Javier Mármol

44.089.387.-

MANOS UNIDAS ERAKUNDEAREN HELBURUAK, OROTARA

7.839.979.-

Besterik

590.000.-

Administrazioa eta egitura

3.458.558.-

Nazioarteko Elkarlanerako
Agentzia Espainiarra (NEAE)

2.138.909.-

tokiko administrazioa eta Administrazio autonomikoa

3.425.133.-

SEKTORE PUBLIKOA, GUZTIRA
BILDUTAKU SARRERAK GUZTIRA % 100

BESTELAKO SARRERAK (2)
sarrEraK Guztira, 2016. urtEan:

n

2.494.545.-

6.154.042.-

GastuaK 2016. urtEan, Guztira: 48.904.645.2016AN DEFIZItA*

-1.284.022.-

47.360.843.259.780.-

47.620.623.-

GAstUEN BANAKEtA (%)
% 90,2

% 9,8

Manos Unidasen helburak

Besterik

Baliabideak sustatzea
eta hautematea % 2,8

DIrU-sArrErEN JAtOrrIA (%)
% 87,0

% 13,0

Pribatua

Publikoa

sentsibilizazioa

% 5,1
Adm. eta Egitura

NEAE
Europar
Batasuna % 1,3 % 4,5

tokiko Adm. eta
Adm. Autonomikoa

% 7,2

Besteak: Ikastetxeak, Larrialdiak,

% 10,1
% 22,1
Parrokiak eta
erlijioerakundeak

%7

% 16,6
Herentziak
eta legatuak

sentsibilizazio-jarduerak,
Dirulaguntza pribatuak,
Diru-sarrera finantzarioak
eta beste diru-sarrera
pribatu batzuk.

% 85,1
Garapen
proiektuak

% 38,3
Bazkideak
eta emaileak

(1) Dohaintza partikularrak, elkarte eta fundazioak, enpresak eta anonimoak hartzen ditu.
(2) Honakoak hartzen ditu barne: ezohiko emaitzak, aurreko urteetan emandako laguntzen
itzulketa/deuseztapena, aldaketa-diferentzia positiboak eta aplikatutako probisioak.
(3) Onartutako proiektuetatik eta Garapenerako Nazioarteko Elkarlanerako Agentzia
Espainiarrak (AECID) urtero lagundutako hitzarmen ezberdinetatik ateratzen da zifra hau.
* 2016. urtean izandako defizita aurreko kanpainetako superabitarekin konpentsatzen da.

GASTUEN BANAKETA APLIKATZEKO IRIZPIDEAK
Gastuak, Manos Unidas erakundearen helburuak betetzera bideratutakoen eta funtzionamenduko gastuen artean banatzen dira.
l SENTSIBILIZAZIO GASTUAK:
Sail honek Garapenerako Hezkuntza Arloaren gastuak
jasotzen ditu, baita Komunikazio Arloak helburu hauetarako
xedaturikoak ere.
l PROIEKTUEN GASTUAK: Urteko ekitaldian onarturiko
proiektuen guztizko zenbatekoa jasotzen du.

l FUNTZIONAMENDU GASTUAK:
w Baliabideak sustatzea eta biltzea. Diru-laguntzak biltzera eta
erakundearen jarduera iragartzera bideraturiko Komunikazio
Arloko gastuak jasotzen ditu.

w Administrazio eta egitura gastuak. Erakundearen
kudeaketan eta administrazioan sorturiko gastuak dira.
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auditoriaren txostena

Eskerrak

Auditoriaren txosten osoa PDF formatuan eskura daiteke gure webgunean
(www.manosunidas.org) edo paperean gure Ordezkaritzetan eta Zerbitzu Zentraletan.

Herrialderik behartsuenen alde egiten dugun lana ezinezkoa litzateke Manos Unidasen adiskide eta laguntzailerik
gabe. Asko dira lagundu diguten boluntarioak, langileak, bazkideak, laguntza ematen duten norbanakoak eta talde
edo elkarteak (ikastetxeak, parrokiak…), enpresak, bankuak, elkarteak eta fundazioak. Batzuek dirua emanez, besteak
garapen-proiektuak finantzatuz, ekimen jakinetan lagunduz edo mota askotako zerbitzuak eskainiz.
Garapen-proiektuetan finantza-kide ditugunak ez dira hemen aipatuko, Txosten honekin batera argitaratzen den
“Proiektuen Liburua”n agertuko baitira.
Manos Unidasek bereziki eskertzen die estatuko, autonomiko nahiz tokiko komunikabide guztiei (egunkari, aldizkari,
irrati kate eta telebista) gure mezuak doan hedatzeagatik eta gure iragarkien doako argitalpena egiteagatik.

Guztiei, mila esker!
26

MANOS UNIDAS ORDEZKARITZAK
(helbideak)
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
03003 aLiCantE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
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. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BarBastro (huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BarCELona
Pau Claris, 190-1º, 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
Doctor 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. 971 312 774
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
28013 MaDriD
Gran Via, 46-4º. 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, 98-91 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
15705 santiaGo DE CoMPostELa
(a Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.
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
25250 soLsona-BELLPuiG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
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. A, 2º 2ª.
Tfno. 977 244 078
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

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

Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org
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ETA 2017AN
LANEAN JARRAITZEN DUGU
IZAN ERE...

MUNDUAK EZ DU JANARI GEHIAGO BEHAR

JENDE KONPOMETITU GEHIAGO BAIZIK

Jardueren
Memoria

2016

MANOS UNIDAS ERAKUNDEAREN BAZKIDE-LAGUNTZAILE IZAN NAHI DUT
Bete kupoi hau, deitu 900 811 888 telefonora edo egin manosunidas.org helbidean.

MANOS UNIDAS ORDEZKARITZAK
(helbideak)

aurkibidea
3
4
8

Presidente andrearen gutuna
Nor gara?
Zer egiten dugu?
9 Sentsibilizazioa
13 Proiektuak
Zergatik egiten dugu?
Gure kontuak
Eskerrak
Manos Unidas erakundearen
ordezkaritzak

Azaleko argazkia: Manos Unidas/Javier Mármol

2

Alberto Prieto

23
24
26
27

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
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
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. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 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
Doctor 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. 971 312 774
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
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. 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
15705 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
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
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. A, 2º 2ª.
Tfno. 977 244 078
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

Izena

M2016E

IFZ

Deitura

Helbide osoa

Herria

Posta kodea

Probintzia

Jaiotze data

Posta elektronikoa

Telefono mugikorra

ZENBATEKOA
q 6 euro
o 20 euro

ALDIROKOTASUNA

KUOTAREN EGUNERATZEA

o Behin bakarrik o Hiru hilean behin
o ..................... o Sei hilean behin

o 30 euro

o Urtero

o ................. euro

o Hilero

o 5 euro

o ......................

o 20 euro

o 50 euro

o 150 euro

DIRU SARRERA ETA TRANSFERENTZIEN BIDEZ DOHAINTZAK EGITEKO KONTUAK
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: 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
(Bidal iezaguzu, arren, banketxeak
emango dizun frogagiria)

SEPA ZUZENEKO ZORDUNKETA EGITEKO HELBIDERATZE AGINDUA
Kontuaren titularra

IBAN kontu zenbakia
Begiratu zure libreta edo kontuaren laburpena eta bete itzazu datuak bere osotasunean.

E S
KREDITU TXARTELA

Iraungitze data:
................ / ................
Titularraren sinadura:

Data: 201.................ko ...................................... ren.....................
Helbideratze agindu honen sinaduraren bitartez, zordunak (A) baimena ematen dio Manos Unidasi zordunaren erakundeari bere kontuan
zorduntzeko eta erakundeari (B) Manos Unidasen aginduak jarraituz zorduntzeak bere kontuan sartzeko.
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Lege Organikoan xedatutakoaren arabera (15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa), bai eta berau garatzen duen Erregelamenduan jasotakoaren
arabera ere (1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa), jakinarazten dizugu zure datuak Manos Unidas erakundearen jabetzako fitxategi batean jasoko ditugula. Fitxategi hori Datuak
Babesteko Erregistro Nagusian inskribatuta dago, eta haren helburua bazkide eta kolaboratzaile zaitugun aldetik zurekin lotutako alderdiak kudeatzea da. Horrez gain, Manos Unidas erakundean
antolatzen ditugun beste jarduera batzuen berri emateko ere baliatuko ditugu zure datuak. Zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu edota aurkaratu nahi izanez gero, bidali idatzi bat, posta
arruntez (Manos Unidas. Dpto. de Protección de Datos. Calle Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid) edota posta elektronikoz (protecciondedatos@manosunidas.org).

q Ez dut Manos Unidasen informaziorik jaso nahi.

Para cualquier consulta puedes dirigirte a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Manos Unidas erakundeari eginiko dohaintzek dagokion zerga-arintzea dute,
ezarritako lege-mugaren barruan betiere.

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org
Manos unidas
Adiskidetasunaren Asturiasko
Printzea saria 2010

