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presentació

El 2009, Mans Unides va celebrar el seu 50 aniversari. En diversos actes al llarg de l’any, la nostra institució va recordar la seva rica
història de solidaritat i va renovar, per continuar treballant amb més força, els seus compromisos fundacionals, plasmats d’una manera
especial en el manifest fet públic el dia 2 de juliol de 1955 per la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques (UMOFC), en què
s’afirmava, entre altres coses:
“Nosaltres, dones d’arreu del món, cridades per la natura a donar la vida, protegir-la i alimentar-la, no podem acceptar per més temps
que les fronteres de la fam s’inscriguin en el nostre globus amb traços de mort […] Totes unides i en connexió amb tots aquells que es
consagren a la mateixa tasca, podem molt més que no pas creiem. No cal més per escometre l’empresa. Declarem la guerra a la fam”.
Durant aquests 50 anys, Mans Unides ha mantingut la seva visió i ha aportat la seva contribució, de dons i recursos, en benefici
dels més pobres finançant més de 25.000 projectes de desenvolupament, la qual cosa significa que innumerables comunitats de germans
nostres han vist millorades les seves condicions de vida.
El 2009, la nostra campanya “Combatre la fam, projecte de tots” va estar centrada en la nostra missió d’origen unida al primer Objectiu del Mil·lenni (ODM), que persegueix eradicar la pobresa extrema i la fam. Recordàvem que acabar amb la fam és una qüestió de
justícia i responsabilitat personal i col·lectiva. Alhora, afirmàvem que és una obligació moral de tots treballar per fer possibles els canvis
de valors i de comportaments que permetin posar fi a aquesta situació d’extrema pobresa en què viuen moltes persones i que ofèn la
seva dignitat innata.
Després de cinquanta anys d’existència, continuem tenint cura del nostre carisma original, convençuts que hem de donar de franc
el que rebem de franc, que som responsables els uns dels altres, com a fills de Déu i germans, i de la necessitat d’adoptar al Nord estils
de vida més austers…
El 2009, Benet XVI va rebre Mans Unides, la Conferència Episcopal Espanyola ens va donar la paraula en la seva Assemblea Plenària
i ens va dedicar un document amb motiu del nostre L aniversari. També vaig tenir el privilegi de participar, com a presidenta de Mans
Unides, en la II Assemblea Especial per a Àfrica del Sínode dels Bisbes. En aquesta intensa experiència de comunió sempre va ser
present la necessitat de tractar Àfrica amb la dignitat, el protagonisme i el respecte que mereix. Això mateix ho aplica Mans Unides als
quatre continents on treballa, i en especial als col·lectius més pobres, a qui es dirigeixen els nostres projectes.
La trajectòria de Mans Unides ha volgut i vol continuar sent una història
d’amor cap a ells. Gràcies a tots els que feu possible aquesta trobada.

Myriam García Abrisqueta
Presidenta
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qui som?

Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya
per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament del Tercer Món.
Mans Unides és una organització no governamental per
al desenvolupament (ONGD), de voluntaris, catòlica i seglar.
La nostra missió és lluitar contra la fam, la nutrició deficient,
la misèria, la malaltia, el subdesenvolupament i la manca d’instrucció;
i treballar per eradicar les causes estructurals que les produeixen:
la injustícia, el repartiment desigual dels béns i les oportunitats
entre les persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis,
la insolidaritat, la indiferència i la crisi de valors humans
i cristians (Estatuts, art. 5è).
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els nostres orígens
La Campanya Contra la Fam al Món es va constituir el 1959 per les
Dones d’Acció Catòlica. Va sorgir com a resposta al Manifest llançat per la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques
(UMOFC) el 2 de juliol de 1955, en què més de cent associacions
femenines catòliques van declarar la “guerra a la fam”.

50 aniversari

Cartell Campanya III.

Cartell Campanya XX.

L’any 2009, Mans Unides va celebrar la Campanya L amb una sèrie
d’actes commemoratius a tot el país. 50 anys després de la valentia
de les primeres dones de l’Acció Catòlica, són molts els projectes
-més de 25.000- que han fet realitat el compromís de treballar per
eradicar les causes estructurals de la injustícia. Al llarg d’aquests
50 anys, no hem estat sols. Mans Unides ha caminat amb centenars
d’organitzacions, persones i famílies del Nord i del Sud. Som molts
i serem molts més els “cors que veuen i actuen” per guanyar la
guerra a la fam.

delegacions
Mans Unides és una organització d’àmbit nacional amb estructura
diocesana. Les 71 delegacions li atorguen una presència capil·lar
en tota la geografia del país i és una de les riqueses més importants
de Mans Unides. Les delegacions porten el missatge de Mans Unides ben a prop dels ciutadans, difonen els objectius de les campanyes, sensibilitzen sobre els problemes de la fam al món, recapten donatius per aplicar-los als projectes de desenvolupament i a
sensibilització. Per acomplir els seus objectius, cada delegació
posa en marxa una infinitat d’iniciatives: exposicions, concerts,
marxes i menjars solidaris, taules rodones, xerrades, rodes de
premsa, visites per a difusió de materials en parròquies i col·legis.
De la mateixa manera, manté contactes amb organismes públics i
privats, fundacions, empreses i mitjans de comunicació.

capital humà
Mans Unides és, per definició, una organització de voluntaris. Un
senyal d’identitat que es materialitza en els més de 4.500 voluntaris
que treballen de forma continuada al llarg de l’any. A més a més, i
segons els nostres Estatuts, els òrgans de govern estan compostos
per persones voluntàries. Però, al seu costat, un reduït nombre de
persones contractades són peça inseparable de l’anterior per dur
a terme la tasca de l’organització, sempre mantenint i respectant
els principis i criteris de Mans Unides.

socis i col·laboradors
Mans Unides compta amb un suport continuat i fidel dels seus
socis, les aportacions econòmiques dels quals representen una
part fonamental dels ingressos de l’organització. El 2009, 86.701
persones ens van donar suport amb les seves donacions.
A més a més, Mans Unides compta amb nombrosos col·laboradors
externs que aporten serveis professionals i assessoraments puntuals en matèries com ara el dret, l’economia, la publicitat…
La tasca de Mans Unides és possible gràcies a tots ells.
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Vivim en un món globalitzat, on les relacions entre persones, països i continents són necessàries i enriquidores. Mans Unides
forma part de diversos organismes internacionals i nacionals:
● Consell Pontifici Cor Unum, organisme de la Santa Seu que
coordina les institucions catòliques d’arreu del món dedicades
al desenvolupament i a la caritat.
● CIDSE, Cooperació Internacional per al Desenvolupament i la
Solidaritat, aliança de 16 organitzacions catòliques d’Europa i
Amèrica del Nord.
● CONCORD, Confederació per a la Cooperació d’ONGD per a
l’Ajuda i el Desenvolupament de què formen part més de 1.600
organitzacions europees.
● CONGDE, Coordinadora d’ONGD per al Desenvolupament d’Espanya, formada per organitzacions membre i coordinadores
autonòmiques dedicades a la cooperació internacional.1
● Fundació Sur, entitat independent i sense ànim de lucre dedicada a promoure la sensibilització social i l’estudi dels països
empobrits.
● Pacte Global contra la Pobresa, lloc de trobada de 20 coordinadores autonòmiques i regionals d’ONG, així com de nombrosos consells de cooperació i grups de treball.
● Fòrum de Laics, via de coordinació de les associacions catòliques a Espanya.
● Consell Nacional de Missions, òrgan de coordinació missionera a Espanya.
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1

Entre les quals la Federació Catalana d’ONGD.

organigrama de l’organització

relacions externes

Òrgans de Govern
Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern
de Mans Unides. Es reuneix dos cops l’any.
Presidenta
71 Presidentes-Delegades
de seus diocesanes
1 Representant dels
Serveis Centrals
Comissió Permanent

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
Myriam García Abrisqueta

Consiliari
Mons. J. José Omella

Viceconsiliari
Marcelino Casas

Vicepresidenta
Soledad Suárez

Secretària
Ana Álvarez de Lara

Tresorer
Tomás Rodríguez
Secret. Gral. Acció Catòlica
Ricardo Loy
Delegades representants
de l’Assemblea General (5)
Ángeles Díaz
Mª Elvira García
Ana María Lopidana
Elena Martinicorena
Rosa Pradas
Representants dels
Serveis Centrals (3)
Ignacio Ussía
Clara Pardo
Sonsoles Fernández
Begoña de Burgos López va presidir Mans
Unides fins al maig de 2009, moment en què
Myriam García Abrisqueta va ser escollida
nova presidenta de l’Organització.

Òrgans de Direcció
Equip Directiu Nacional

Presidenta

Vicepresidenta

Secretària

Tresorera

Equip Directiu Diocesà

Presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Delegada

Secretària

Tresorera

Òrgans de Gestió
Serveis Centrals

Els Serveis Centrals són els serveis tècnics i administratius encarregats de
dur a la pràctica els acords adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Presidenta
Myriam García Abrisqueta

Secretari General
Rafael Serrano

Campanyes

Dep. de Cofinançament

Àrea de Comunicació i Presència Pública

Dep. de Comunicació

Secció d’Empreses

Dep. de Mitjans

Àrea de Delegacions

Àrea Econòmica

Dep. Econòmic

Àrea d’Educació per al Desenvolupament

Dep. d’Educació

Dep. de Socis i Expansió

Dep. d’Estudis i Documentació

Gabinet de Relacions Externes

Àrea de Persones

Dep. de Formació

Dep. de Recursos Humans

Dep. de Voluntaris

Àrea de Planificació

Dep. d’Informàtica

Dep. de Recursos Materials

Dep. de Secretaria Tècnica

Gabinet de Qualitat

Àrea de Projectes

Dep. d’Àfrica

Dep. d’Operació Enllaç

Dep. d’Amèrica

Dep. d’Àsia

Dep. de Tecnologies Apropiades
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què fem?

Mans Unides centra tot el seu treball en dues activitats complementàries:
sensibilització de la població espanyola, perquè conegui i sigui conscient
de la realitat dels països en via de desenvolupament; i suport i
finançament de projectes a Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania per
col·laborar amb el desenvolupament dels pobles del Sud.
Eradicar la pobresa extrema i la fam és el primer Objectiu de
Desenvolupament del Mil·lenni; en sintonia, el lema de la Campanya de
Mans Unides per al 2009 va ser “Combatre la fam, projecte de tots”. Mans
Unides va convidar cada persona a assumir la seva pròpia responsabilitat
en la construcció d’un món millor, i continuar defensant l’“opció pels pobres”.
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Sensibilització
dejuni voluntari i jornada nacional
Des de 1970, per iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola, Mans Unides
celebra el segon diumenge del mes de febrer -el dia 8 l’any 2009- la seva Jornada
Nacional. La col·lecta que té lloc a les parròquies de tot Espanya està destinada
a la nostra organització.
I el divendres anterior, dia 6 en aquest cas, se celebra a tot Espanya el Dia del
Dejuni Voluntari, per solidaritat amb els milions de persones que dejunen per
necessitat tots els dies. El 2009 va tenir una rellevància especial, amb motiu del
50 aniversari, i les campanes de les principals catedrals i esglésies d’Espanya
van repicar alhora.

Eucaristia a la Catedral de l’Almudena de Madrid,
el diumenge de la Jornada Nacional de Mans Unides.

llançament de la campanya
L’acte de llançament va tenir lloc el dia 3 de febrer al Saló de la Mutua Madrileña.
Begoña de Burgos, presidenta de Mans Unides, va assenyalar que la Campanya
2009 treballaria “de manera continuada i amb una fe sense límits”, en la consecució del primer dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. La presidenta
va ressaltar i va agrair la fidelitat i la generositat de tantes persones que ens
donen suport any rere any perquè tots fan i forgen Mans Unides. Va presentar
l’acte el periodista i director de Pueblo de Dios, Julián del Olmo, i va comptar
amb Maria Giovanna Ruggieri, presidenta europea de la UMOFC, i la missionera
Nieves Crespo com a convidades d’excepció.

Presentació de la Campanya a la Mutua Madrileña de Madrid.

fòrum 50 aniversari
Al fòrum 50 aniversari de Mans Unides, que es va celebrar els dies 13 i 14 de
març al centre d’Estudis Teològics de Sevilla, es va posar en relleu com la crisi
financera agreuja encara més la situació dels desfavorits. La trobada va estudiar
la lluita contra la fam i els seus desafiaments en un moment en què la xifra de
famolencs supera els 1.000 milions de persones.
La conferència inaugural va ser a càrrec del president del Consell Pontifici Cor
Unum, el cardenal Joseph Cordes. Un altre dels convidats, el director del Programa Mundial d’Aliments per a Amèrica Llatina i el Carib, Pedro Medrano, va
dibuixar un ampli panorama de la situació en la lluita contra la pobresa en
aquesta zona del món.
El fòrum va comptar amb una taula rodona sobre “la lluita contra la fam en un
món en crisi”, que va presidir Antonio García Lizana, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Màlaga, i va oferir tres panells d’experiències dedicats
als tres continents. La trobada va tenir com a convidat il·lustre el cardenal de
Sevilla, monsenyor Amigo Vallejo, i va clausurar-la el bisbe consiliari de Mans
Unides, monsenyor Omella, i la presidenta, Begoña de Burgos.

Fòrum 50 aniversari de Mans Unides, celebrat a Sevilla.

operació enllaç
És una activitat orientada a vincular particulars o grups de persones de la societat espanyola amb un dels projectes que Mans Unides dóna suport al Sud.
Amb això es vol contribuir a aconseguir més sensibilitat i compromís cap als països del Sud, mitjançant una sèrie d’informes que donen a conèixer la situació i
les condicions de vida d’aquells a qui es dóna suport. A més a més, persegueix
recaptar fons que seran destinats al finançament d’aquests projectes, tot i que,
si no es cobreix l’import total d’aquest, Mans Unides garanteix que aquest es
durà a terme. El 2009, Mans Unides va dur a terme 699 operacions Enllaç.

Nou fullet d’Operació Enllaç.

Cartell d’Operació Enllaç.

educació
El departament d’Educació és l’encarregat d’elaborar els materials educatius
destinats als centres educatius. Aquests materials es fan cada any per als nivells
d’infantil, primària i secundària, s’hi reflecteixen els temes que s’aborden dins
cada campanya anual, i consten d’una carpeta, diferenciada per a cadascun
dels nivells, que inclou activitats, recursos i documentació. Juntament amb la
creació de materials, el departament organitza i imparteix també una gran quantitat de cursos per a professors, i diversos tallers a col·lectius concrets d’educació formal i informal.

DVD
Materials educatius
per a la campanya
2009/2010.
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Viatge a Mali

comunicació
Les tasques de comunicació que es duen a terme a Mans Unides tenen com a
finalitat promoure la presència de l’organització a la societat espanyola i als mitjans de comunicació, difonent el nostre missatge i el nostre treball per sensibilitzar com més persones millor.

Viatge del programa Pueblo de Dios de TVE a Madagascar el 2009.

El 2009, un grup de periodistes va viatjar amb la presidenta de l’organització a
Moçambic, on es van visitar projectes de desenvolupament de què van informar
en els seus mitjans respectius. A més a més, dos programes de televisió es van
desplaçar a països del Sud per fer-ne reportatges: Pueblo de Dios de TVE, dirigit
per Julián del Olmo, que va viatjar a Benín i a Madagascar, i Es posible, de Canal
Sur, que va viatjar a Paraguai.
Per contribuir al fet que la imatge que tenim dels pobles del Sud sigui el més
completa possible, Mans Unides fa també nombrosos materials informatius i publicitaris: butlletins impresos i electrònics, fullets informatius, cartells, anuncis
de premsa, de ràdio i de TV, encartaments, vídeos, agendes, calendaris…
A més a més, cada any té lloc una nova edició dels premis Mans Unides per a
premsa, premsa digital, ràdio, televisió i cartells, que es convoquen per reconèixer la feina dels professionals dels mitjans que destaquen en la tasca de
donar a conèixer els desequilibris nord-sud. El 2009, el lliurament de guardons
va tenir lloc a l’Auditori de CaixaForum de Madrid.

Premiats i patrocinadors dels concursos de Mans Unides 2009.

En matèria de publicitat, el 2009 vam difondre un espot de TV i una falca de ràdio
en què recordàvem que, tot i que es poden fer servir molts números de telèfon
per demanar menjar, des de fa 50 anys també n’hi ha un per combatre la fam, el
número de Mans Unides.

especial 50 aniversari
● vídeo “50 anys ben fets”
Elaborat pel programa Pueblo de Dios, ofereix una visió àmplia de la nostra institució i de la tasca que
ha dut a terme en els cinquanta anys d’existència, amb imatges agafades en projectes de desenvolupament de diversos països.
Pelegrinatge de Mans Unides a Roma.

Exposició Cinquanta anys
de Mans Unides a
Marchena, Sevilla.

Portada del llibre Declararon
la guerra al hambre. Cincuenta
años en la vida de Manos Unidas.

● pelegrinatge a Roma
Del 28 al 30 de setembre, més de 100 persones procedents de diversos llocs d’Espanya van pelegrinar
a Roma com a acció de gràcies pels fruits repartits pel món en aquests anys. Durant l’audiència general
a la plaça de Sant Pere, Benet XVI va felicitar públicament Mans Unides pels 50 anys de vida i la feina
feta en favor dels pobles en desenvolupament i la va convidar a donar un nou impuls a la vida de fe, esperança i caritat, “perquè el vostre treball continuï sent signe eficaç de la presència del Senyor Jesús
enmig dels qui més pateixen”.
● exposició fotogràfica “Cinquanta anys de Mans Unides”
L’exposició “Cinquanta anys de Mans Unides” ha recorregut -i continua recorrent- Espanya amb motiu
d’aquest aniversari especial. Consta de 25 panells amb una sèrie de fotografies procedents en la seva
totalitat dels arxius de Mans Unides, acompanyades de textos explicatius, tant dels objectius de l’organització com de dades fonamentals de cadascun dels continents on es desenvolupa la nostra feina. Per
completar l’exposició es van editar una guia i una sèrie de pòsters amb les fotos més significatives.
● llibre de l’aniversari “Declararon la guerra al hambre. Cincuenta años en la vida de Manos Unidas”
Pedro Escartín, vicari general de la diòcesi de Barbastre-Montsó i consiliari de l’Acció Catòlica General
va escriure el llibre Declararon la guerra al hambre. Cincuenta años en la vida de Manos Unidas, que
recull detalladament la història de l’organització des dels seus orígens fins als nostres dies. Inclou, a
més a més, un quadernet de fotografies.
● Presència de Mans Unides a la II Assemblea Especial per a Àfrica del Sínode dels Bisbes
Del 4 al 25 d’octubre va tenir lloc a la Ciutat del Vaticà la II Assemblea Especial per a Àfrica del Sínode
dels Bisbes, sota el tema de “L’Església a Àfrica al servei de la reconciliació, la justícia i la pau”. La presidenta de Mans Unides va participar-hi com a auditora en reconeixement a la tasca duta a terme per
la nostra associació al continent africà al llarg dels seus cinquanta anys d’història.
● “Missatge amb motiu del L aniversari de Mans Unides” de la Conferència Episcopal Espanyola
Al novembre de 2009, la CEE va fer públic un missatge de felicitació, agraïment i estímul a la nostra organització. A l’acte de lliurament del document va anar la Comissió Permanent de Mans Unides. La presidenta, Myriam G. Abrisqueta, va ser convidada a dirigir la paraula a l’Assemblea Plenària de l’Episcopat.

Moment del Sínode per a Àfrica.
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Projectes de
Desenvolupament
Mans Unides finança projectes de desenvolupament agrícola, sanitari,
educatiu, social i de promoció de la dona, amb l’objectiu d’ajudar al desenvolupament integral de les persones als països del Tercer Món. A
més a més, atén poblacions en situació d’emergència i d’ajuda humanitària en catàstrofes i en altres circumstàncies que així ho requereixin.
Per a Mans Unides, el desenvolupament és un procés que ha de portar
a transformacions i canvis socials tant al Nord com al Sud, de manera
que s’aconsegueixen condicions de vida digna per a totes les persones.
Els projectes neixen de les necessitats que sent la població dels països
menys desenvolupats, i són una eina per afavorir el desenvolupament
dels pobles, la seva educació, alimentació, atenció sanitària, etc. En definitiva, contribueixen a l’eradicació de la pobresa.
La col·laboració de Mans Unides no es destina mai a fins bèl·lics, partidistes o que impliquen violència o agressió a l’home o a la natura.

cicle d’un projecte
El cicle parteix d’una sol·licitud o desig de canvi, passa per un procés de
coneixement i anàlisi de la realitat a canviar, i acaba per prioritzar una
acció per fer aquest canvi. Els passos dins el procés són: recepció de la
sol·licitud d’una organització local del Sud; estudi i discussió de la sol·licitud per l’equip de la zona geogràfica corresponent; comunicació amb
el soci local, sol·licitant la documentació i informació necessàries, i elaboració d’una fitxa d’estudi; proposta d’aprovació o rebuig del projecte,
indicant la via de finançament; decisió final d’aprovació o rebuig per part
de la Comissió Permanent. Si el projecte s’aprova, se’n farà un seguiment
narratiu i financer, es realitzarà un viatge de seguiment i un treball d’avaluació.
Lamentablement, la limitació dels nostres recursos ens permet donar suport només a una part de les sol·licituds que rebem.

participació dels destinataris
Donem suport a aquells projectes que són fruit de la reflexió i l’anàlisi, i
fomentem la participació de la població beneficiària, ja que la implicació
dels destinataris és condició indispensable per a la sostenibilitat futura
de les iniciatives.
Insistim en la necessitat que la població local adquireixi els coneixements tècnics suficients perquè els projectes puguin funcionar un cop
conclòs el suport extern, perquè el nostre objectiu no es limita a resoldre
necessitats puntuals, sinó a afavorir els processos que permetin la identificació dels problemes i la recerca de solucions per part dels beneficiaris. A més a més, els projectes exigeixen un seguiment pròxim, la qual
cosa significa un contacte directe amb les nostres contraparts, responsables dels projectes al Sud.
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37,43%
Àfrica

26,01%
Amèrica

AGRÍCOLA
92 projectes

EDUCATIU
261 projectes

SANITARI
130 projectes

P
8

Import: 9.542.567,62 euros

Import: 12.871.857,44 euros

Import: 8.266.759,78 euros

Import: 4

Beneﬁciaris: 219.939 directes
1.916.620 indirectes

Beneﬁciaris: 199.363 directes
2.372.998 indirectes

Beneﬁciaris: 1.653.684 directes
7.379.511 indirectes

Beneﬁciar

amèrica
1. Bolívia, 16 projectes (proj).
2. Brasil, 17 proj.
3. Colòmbia, 13 proj.
4. Equador, 10 proj.
5. El Salvador, 21 proj.
6. Guatemala, 13 proj.
7. Haití, 29 proj.

món

8. Hondures, 6 proj.
9. Mèxic, 5 proj.
10. Nicaragua, 9 proj.
11. Paraguai, 8 proj.
12. Perú, 26 proj.
13. Rep. Dominicana, 7 proj.

Total de projectes aprovats: 180
Valor: 13.643.597,90 euros
Beneficiaris: 300.093
1

àfrica
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1. Angola, 11 projectes
2. Benín, 10 proj.
3. Burkina Faso, 10 proj.
4. Burundi, 6 proj.
5. Camerun, 15 proj.
6. Txad, 4 proj.
7. Costa d’Ivori, 3 proj.
8. Egipte, 1 proj.
9. Eritrea, 1 proj.
10. Etiòpia, 12 proj.
11. Ghana, 11 proj.
12. Kenya, 9 proj.
13. Madagascar, 10 proj.
14. Malawi, 9 proj.
15. Mali, 8 proj.
16. El Marroc, 2 proj.

17. Mauritània, 14 proj.
18. Moçambic, 20 proj.
19. Nigèria, 10 proj.
20. Níger, 2 proj.
21. Rep. Centreafricana, 3 proj.
22. Rep. Dem. Congo, 22 proj.
23. Rwanda, 6 proj.
24. Senegal, 8 proj.
25. Sierra Leone, 5 proj.
26. Sudan, 5 proj.
27. Tanzània, 6 proj.
28. Togo, 9 proj.
29. Uganda, 17 proj.
30. Zàmbia, 4 proj.
31. Zimbabwe, 6 proj.

Total de projectes aprovats: 259
Valor: 15.506.247,48 euros
Beneficiaris: 1.644.905

projectes per
continents

àsia i oceania
1. Bangla Desh, 3 projectes
2. Cambotja, 2 proj.
3. Filipines, 7 proj.
4. Índia, 197 proj.
5. Iraq, 2 proj.
6. Israel, 2 proj.
7. Laos, 1 proj.
8. Líban, 3 proj.

36,56%
Àsia i Oceania

PROM. DONA
88 projectes

9. Myanmar, 2 proj.
10. Papua-Nova Guinea, 1 proj.
11. Malàisia, 1 proj.
12. Sri Lanka, 4 proj.
13. Tailàndia, 4 proj.
14. Timor, 2 proj.
15. Vietnam, 22 proj.

Total de projectes aprovats: 253
Valor: 12.266.472,24 euros
Beneficiaris: 6.713.523

PROM. SOCIAL
121 projectes

4.504.009,13 euros

Import: 6.231.123,65 euros

ris: 5.138.234 directes
10.992.025 indirectes

Beneﬁciaris: 1.447.301 directes
7.038.678 indirectes

Mans Unides ha aprovat el 2009
un total de 692 projectes, a 58 països,
per un valor de 41.416.317,62 euros.
A més a més, continua donant suport
econòmic a projectes d’exercicis anteriors.
L’any 2009 han estat un total de 1.031 projectes.

5 sectors de treball
Des dels indrets més remots d’Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia
i Oceania arriben cada dia a Mans Unides sol·licituds que
s’estudien i analitzen al detall i que han de complir un requisit bàsic: els destinataris, vertaders protagonistes del
procés, han de ser també els impulsors de les propostes i els
encarregats de posar-les en marxa. Un cop estudiades i aprovades, aquestes iniciatives es desenvolupen en comunicació
directa amb els seus destinataris i responsables, garantint que
els fons que rep de la societat espanyola arriben al seu destí.

L’acció de Mans Unides als països del Sud té cinc sectors de treball: agrícola (millora del nivell de vida dels
camperols); educatiu (formació de nens, joves i adults);
sanitari (prevenció i curació de malalties); de promoció
social (increment del sentit i la responsabilitat comunitaris); i de promoció de la dona (reconeixement dels
seus drets i desenvolupament de capacitats). Aquest
darrer és, alhora, un eix transversal, que es troba present en tots els sectors abans esmentats.

Distribució dels projectes per SECTORS
Agrícola
13%

Promoció Social
17%

Promoció
de la Dona
13%
38%
Educatiu

19%
Sanitari

Promoció de la dona:
una prioritat present en
tots els projectes
La promoció de la dona és una tasca d’importància constant.
L’experiència i la realitat ens demostren que invertir en la
dona com a generadora d’ingressos familiars, educadora dels
seus fills i ciutadana responsable és un valor segur, i els seus
beneficis comprenen no sols el reduït àmbit de la seva família,
sinó el de la seva comunitat, i, per tant, el del seu país.
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Agrícola
L’agricultura, la ramaderia i la pesca, sectors primaris i bàsics,
són el principal mitjà de treball i manteniment d’un elevat nombre
de persones al món. Malgrat la seva enorme importància,
aquests sectors es veuen amenaçats per mesures comercials
injustes i per la manca de recursos per al seu desenvolupament,
que forcen moltes famílies a l’emigració, a la recerca de noves
oportunitats a les ciutats. Els projectes a què Mans Unides dóna
suport en aquest sector cerquen promoure l’agricultura, la ramaderia i la pesca, i millorar el nivell de vida dels camperols mitjançant iniciatives molt diverses.

Educatiu
L’educació es troba entre les grans prioritats necessàries per al
desenvolupament. La constitució de societats basades en la justícia i la igualtat, en què les persones vegin respectats la seva
dignitat i el seu desenvolupament integral com a éssers humans,
depèn, en gran manera, del seu foment.
La creació i l’equipament d’escoles o de centres de formació
professional, la formació i capacitació de la població infantil i
adulta, els cursos que permeten augmentar les taxes d’alfabetització o l’aprenentatge dels adults… són algunes de les metes
a les quals Mans Unides dóna suport en aquest sector.

Promoció social
La persona no està completa si no participa com a ésser social
de la seva relació amb les persones que viuen al seu voltant. A
través dels altres s’adquireixen els valors fonamentals que orienten la vida. Per això, els projectes d’aquest sector de treball
estan dirigits a conscienciar la població sobre el sentit de la responsabilitat comunitària i a millorar la qualitat de vida de les comunitats. Amb aquesta finalitat, es dóna suport a activitats tan
variades com la construcció d’infraestructures, la formació de
líders, l’adequació d’instal·lacions socials o aquelles dirigides a
la promoció dels Drets Humans.

Sanitari
Sense salut no es poden assolir els objectius de desenvolupament més elementals. Quan aquesta manca, es fa difícil qualsevol tasca de progrés. Mitjançant el suport a projectes en aquest
camp, Mans Unides pretén prevenir les malalties mitjançant la
creació, l’equipament i la millora de dispensaris i hospitals, la
promoció de campanyes de vacunació i de medicina preventiva,
la capacitació de promotors de salut i altres serveis.
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per què ho fem?

“Hi ha més alegria a donar
que a rebre”
Les dones d’Acció Catòlica que van posar en marxa a
Espanya la Campanya contra la Fam als anys 1959-1960 van
convocar un Dia de Dejuni Voluntari, i en aquest sol·licitaven
aportar allò estalviat en menjar per ajudar els que moren de
fam. En la seva petició bategava una intencionalitat doble:
ascètica i pedagògica. Volien compartir el dolor d’aquells
que no poden menjar i créixer en solidaritat amb ells. El primer any van recollir 500.000 pessetes (3.000 euros).
Aquella llavor, com mostra aquesta memòria, ha crescut
sent ﬁdel al seu carisma originari, la qual cosa dóna a Mans
Unides una ﬁsonomia peculiar dins el conjunt de les organitzacions dedicades al desenvolupament.
Els esdeveniments i les celebracions amb motiu del 50
aniversari estan sent senzills, com cal esperar d’una organització com Mans Unides. Jo en subratllaré només dues
en aquest breu comentari.
El primer és el llibre Declararon la guerra al hambre. Cin-
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cuenta años en la vida de Manos Unidas, de Pedro Escartín,
vicari general de la Diòcesi de Barbastre-Montsó. Aquesta
obra ha estat un preciós regal per a Mans Unides, perquè
estudia i recull per primer cop amb detall l’origen i la història
de l’associació, i la posa a disposició de tothom. La història
de Mans Unides -ens recorda Pedro Escartín- és una meravellosa i impressionant aventura davant un problema absolutament desproporcionat, la fam. «També és la història
d’una extraordinària sensibilitat cap als germans que pateixen i d’una generosa implicació personal. Però sobretot és
la resposta de la fe, que assegura que cinc pans i dos peixos, l’únic que tenim, són suficients si Jesús pronuncia
sobre ells la benedicció i comença a partir-los».
El segon és el Missatge amb motiu del L aniversari de
Mans Unides, aprovat per la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola d’octubre de 2009.
Aquest document recorda les tres fams contra les quals

lluitaven les fundadores de Mans Unides: de pa, de cultura
i de Déu. Recorda igualment com ja des dels primers anys les
dones que van posar en marxa l’organització van treballar
totes les matèries relacionades amb l’educació per al desenvolupament, perquè tenien clar que no havien de limitarse a recolzar les comunitats del Sud, sinó que havien de canviar aquí les formes insolidàries de pensar, sentir i actuar.
«Hi ha més alegria a donar que a rebre» (Fets 20, 35),
recorda el document dels bisbes, alhora que convida a preservar com un tresor la identitat cristiana i missionera d’aquesta
associació. «També els associats de Mans Unides han de
continuar tenint cura de les seves inspiracions originals:
l’obertura a l’altre, l’interès per les persones, la fina sensibilitat davant el patiment, l’acollida i el do gratuït», aﬁrma.
Una organització com aquesta no és només acció, sinó
també, i fonamentalment, un conjunt de valors a viure i a
transmetre.
El 50 aniversari és una bona ocasió per donar les gràcies, i aquest document ho fa. Gràcies a les moltes persones anònimes que donen suport a Mans Unides en l’ombra.
Gràcies als associats, col·laboradors i treballadors d’a-

questa Organització, que han posat «el seu saber, el seu
temps, els seus béns, el seu cor i els seus afanys» al servei
dels més pobres. El document els envia un missatge de «felicitació, agraïment i estímul». Sense ells, aquests 50 anys
fecunds no haurien estat possibles. Però un agraïment especial als qui van exercir el càrrec de presidentes de l’associació i als bisbes consiliaris. I gràcies als missioners que
amb el seu bon fer i el seu coneixement de la realitat dels països en via de desenvolupament saben canalitzar les sol·licituds i ajudes perquè siguin eﬁcaces i portadores d’esperança. El bon fer i el lliurament generós de tots han produït
bells fruits de solidaritat generadora de vida i d’esperança.
És un goig i un gran do poder treballar i col·laborar amb
Mans Unides. Amb l’ajuda de Déu seguirem endavant treballant amb il·lusió i generositat aportant el nostre granet
de sorra en l’intent d’eradicar la fam al món.

+ Juan José Omella Omella
Bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo
i Consiliari de Mans Unides
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els nostres comptes

● La recaptació de Mans Unides l’any 2009 ha estat
de 54.021.970 euros.
● El 77,2% dels nostres ingressos provenen de fonts privades,
i només un 22,8% prové del sector públic.
● Del total recaptat, el 92,1% va destinat a les finalitats
de Mans Unides (el 87% a Projectes de desenvolupament i
el 5,1% a Sensibilització).
● Els socis, amb un 34,7% dels ingressos, són la base fonamental
de Mans Unides.
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RESULTATS ECONÒMICS DE 2009
INGRESSOS
Euros

Percentatge

Socis i donants (1)

18.282.680.-

34,7%

Parròquies i entitats religioses

14.095.781.-

26,7%

1.654.444.-

3,1%

Col·legis

0.-

0,0%

Herències i llegats

3.651.493.-

6,9%

Activitats de sensibilització

Emergències

1.970.128.-

3,7%

Subvencions privades

257.556.-

0,5%

Ingressos financers

515.314.-

1,0%

Altres ingressos privats

292.377.-

0,6%

40.719.773.-

77,2%

Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament

4.426.667.-

8,4%

Administració Local i Autonòmica

7.583.608.-

14,4%

TOTAL SECTOR PÚBLIC

12.010.275.-

22,8%

INGRESSOS DE RECAPTACIÓ

52.730.048.-

100%

TOTAL SECTOR PRIVAT

1.291.922.-

ALTRES INGRESSOS (2)

54.021.970.-

TOTAL INGRESSOS ANY 2009

DESPESES
Euros
Sensibilització
Projectes de desenvolupament:
- Projectes (3)
- Gestió de projectes

Percentatge

2.725.604.-

5,1%

46.541.836.-

87,0%

44.304.741.-

82,8%

2.237.095.-

4,2%

TOTAL FINALITATS DE MANS UNIDES

49.267.440.-

92,1%

PROMOCIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS

1.015.172.-

1,9%

ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA

3.236.849.-

6,0%

53.519.460.-

100%

TOTAL DESPESES ANY 2009
SUPERÀVIT ANY 2009*

502.509.-

(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 a 692 projectes aprovats, més la tercera de les quatre anualitats dels Convenis d’Etiòpia i Senegal.
* El superàvit de l’any 2009 es destinarà a l’aprovació de nous projectes durant l’any 2010.
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Origen dels ingressos

Fons públics

22,8%
Socis i
donants

Parròquies i
entitats religioses

34,7%

26,7%

77,2%
Fons privats

3,1% Col·legis
6,9% Herències i llegats
Administració Local
14,4%
i Autonòmica

8,4%

3,7% Activitats de sensibilització
2,1% Altres*

Agència Espanyola de Cooperació
Internacional al Desenvolupament

Administració i estructura

* Subvencions privades, ingressos financers
i altres ingressos privats

Despeses

6,0%
1,9% Promoció i

Sensibilització

5,1% Administració i estructura
6,0%
1,9% Promoció i captació

captació de
recursos

de recursos

92,1%
Finalitats de Mans Unides*

87,0%
* Finalitats de Mans Unides: Projectes de
desenvolupament, gestió de projectes i sensibilització.

Projectes de desenvolupament

Criteris de distribució de les despeses
Les despeses, tal com surten a la pàgina 20, es classifiquen entre les destinades al compliment de les finalitats de Mans Unides i les despeses de funcionament.
● DESPESES PER A FINALITATS DE MANS UNIDES:
- Sensibilització. Aquest apartat recull les despeses de l’Àrea d’Educació per al Desenvolupament, incloent-hi les despeses del personal contractat dedicat
exclusivament a l’elaboració de materials educatius, coordinació de campanyes, celebració de fòrums i seminaris, etc.
- Projectes. Inclou l’import del total dels projectes aprovats en l’exercici.
- Gestió de projectes. Són les despeses dels viatges fets per a la identificació i supervisió de projectes, les despeses de personal de l’Àrea de Projectes i les
despeses ocasionades per les auditories i per les avaluacions de projectes finançats.
● DESPESES DE FUNCIONAMENT:
- Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de l’Àrea de Comunicació destinades a captar fons i a publicitar l’activitat de l’organització.
- Despeses d’administració i estructura. Són les despeses originades en la gestió i l’administració de l’organització, és a dir, les despeses de Presidència, Recursos
Humans, Informàtica, Secretaria General, Gabinet de Qualitat, Econòmic, Gestió de Socis, Gestió de Delegacions i Relacions Externes.
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Evolució dels ingressos
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Transparència
Auditoria externa
Els nostres comptes han estat auditats, amb un informe favorable,
per ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORÍA, S.A.
Els qui vulguin tenir l’informe complet de l’auditoria el trobaran a:
www.manosunidas.org
Qui el vulgui en format paper pot sol·licitar-lo a les delegacions
de Mans Unides.

Fundació Lealtad
Mans Unides compleix tots els requisits de transparència
i bones pràctiques establerts per a les ONG per
la FUNDACIÓ LEALTAD: www.fundacionlealtad.org

AECID
Mans Unides ha estat declarada per l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID)
com a entitat qualificada per optar a la via de finançament
de convenis de col·laboració.
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agraïments
La feina que fem 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 tasca mitjançant donacions, cofinançant projectes de desenvolupament, patrocinant iniciatives o prestant serveis molt diversos. És especialment rellevant l’aportació de col·legis i parròquies. A tots ells, moltes gràcies.
La limitació de l’espai disponible no ens permet citar-los tots. No hi incloem la relació d’entitats que cofinancen projectes de desenvolupament per figurar al nostre Llibre de Projectes, editat conjuntament amb aquesta memòria.

Empreses
◗ A. Feliciano
◗ Aarbei Cartera E Inversiones
◗ Agropecuaria S. Sebastián
◗ Aguas Minerales De Firgas
◗ Aguirre Zamora Asociados
◗ Almadraba Cabo Plata
◗ Anadore y Ferlo
◗ Apen Informática
◗ Arci Ibérica
◗ Artegraf
◗ Asociación de la Prensa
◗ Ator Motor
◗ Autobuses La Villavesa
◗ Axemia Confecciones
◗ Bansabadell Vida
◗ Barlovento Comunicaciones
◗ Barracuda Hoteles
◗ Belabarce
◗ Bon Preu
◗ Brentor Consulting Inc.
◗ Business Morales
◗ Calzados Pablo
◗ Can Xiol
◗ Carburos Metálicos
◗ Cargo Empalme
◗ Caro In Action
◗ Carpintería Metálica S. Mateo
◗ Cartonajes Santorromán
◗ Cbs Outdoor Spain
◗ Centro Médico Medicina Avanzada
◗ Cerámica Utzubar
◗ Cerro Canela
◗ Chocrón Serrano
◗ Cifras Import
◗ Clínicas Dr. Juan Cabrera
◗ Club El Candado Campo de Golf
◗ Comunic. y Produc. del Sur
◗ Congelados Peymar
◗ Consultors Esportius de Balears
◗ Cooperativa del Campo San Isidro
◗ Cooperativa Guadalquivir
◗ Corporación Empresarial Igor
◗ Cre Ingenieros
◗ Cursos Audiovisuales Unq
◗ Delagencia Comunication
◗ Deseo Sin Limites
◗ Desguaces Paris
◗ Devon Holding
◗ Domingo Alonso
◗ Duer Aures
◗ Ecointegral

◗ Edificios Afelsa
◗ El Corte Inglés
◗ El Pozo Alimentación
◗ Emp. Comerc. e Ind. Valencianas
◗ Empresa Plana
◗ Era 7 Information Tegnologies
◗ Espais Promocions Immobiliaries
◗ Espaudit
◗ Estaliunaya
◗ Explot. Agrícola Ventosilla
◗ Explot. Agrícolas Virgen de Fátima
◗ Eyodesa
◗ Farmacia Cb Fernández y González
◗ Faustina Heras
◗ Ferrero Ibérica
◗ Fidelo Vilarreal
◗ Fomento de Desarrollo Comercial
◗ Fortuny Artigas
◗ Fulgencio Spa
◗ Geograma
◗ GMV Eurolift
◗ Gomarfo
◗ Gómez Liñan Hermanos
◗ Grupo Horizontes
◗ Guadalmina Golf
◗ Habana 200
◗ Hermanos Clemente Pérez
◗ Hidral
◗ Hermanos Gómez Liñán
◗ Hospital Pro. Ntra. Sra. de Sonsoles
◗ Ikerlan Soc. Coop.
◗ Imprenta Rápida Llorens
◗ Informática Lanzarote
◗ Inproquisa
◗ International Business Machines
◗ Inversiones Jamie
◗ Inversiones Ereño
◗ Inversiones Gayarre
◗ Jardines del Barrio
◗ La Ceres Industrial
◗ Libecrom
◗ Llobet de Fortuny
◗ Lokimica
◗ Manero Constructor
◗ Manganorte
◗ Mantecados Gamito Hermanos
◗ Manufacturas Ruiz
◗ M.C.Z.Z. Dolina Asociados
◗ Metalúrgicas Martínez
◗ Miguel García Sánchez e Hijos
◗ Misisuga
◗ Monte Cardo

◗ Monte Corinto
◗ Netobril
◗ Nuclenor Centrales Nucleares
◗ Oleaginosas del Ebro
◗ Olvasoft
◗ Optim
◗ Orona
◗ Osormego
◗ Pan Foix
◗ Panaderías Navarras
◗ Paulus Blanco
◗ Peñola Mendosa XXI
◗ Porcelanosa
◗ Publicitaria Jove
◗ Recauto
◗ Recreativos Saetabis
◗ Reiter Solutions
◗ Revista del Vallès
◗ Saicarje
◗ Sony España
◗ SOS Cuétara
◗ Supermercado Pujol
◗ Tarafa Editora de Publicaciones
◗ Tech Data España
◗ Toral Consultores
◗ Trosnimisu
◗ Universal de Alimentación
◗ Urbanizadora Villamartín
◗ Valles Preu
◗ Vetesa
◗ Villarreal Fidelo
◗ Vistalegre Miramar
◗ Vodafone España
◗ Yellow Rose Investiment
◗ Zarabuilding

Bancs i Caixes d’Estalvi
◗ Banco Popular
◗ Banco de Valencia
◗ Banco Sabadell
◗ BBVA
◗ Caixa Manlleu
◗ Caixa Manresa
◗ Caixanova
◗ Caixa Terrassa
◗ Caja Círculo Católico de Burgos
◗ Caja de Ah. del Mediterráneo
◗ Caja de Segovia
◗ Caja Duero
◗ Caja Extremadura
◗ Caja Laboral
◗ Caja Murcia

◗ Caja Rural de Albal
◗ Caja Rural Central
◗ Caja Rural de Albacete
◗ Caja Rural de Onda
◗ Caja Rural S. Vicente Ferrer
◗ Cajasur
◗ Ceca
◗ La Caixa
◗ Santander

Associacions i Fundacions
◗ Acotemun
◗ Antig. Alum. Col. Consolación
◗ Asoc. Enrique Rayerri
◗ Asoc. Amas de Casa de Toledo
◗ Asoc. Cofradías Ciudad Real
◗ Asoc. Amas Casa (Melgar)
◗ Asoc. Garenok
◗ Cáritas
◗ Centros de Cultura Popular
◗ Colectivo Brihuela
◗ Cottolengo Alicante
◗ Fundación Abel Matute
◗ Fund. Canaria Iohannes Baptista
◗ Fundación Catalana Alejandre
◗ Fundación Ecología y Desarrollo
◗ Fundación Empresa y Sociedad
◗ Fundación Enrique Esteve Balet
◗ Fundación Fuentes Dutor
◗ Fund. Hosp. de Pobres de Requena
◗ Fundación Jesús Serra
◗ Fundación José Mª Imaz
◗ Fundación La Caixa
◗ Fundación Launtza
◗ Fundación Naranjo Galván
◗ Fundación Privada Miarnau
◗ Fundación Puig Porret
◗ Fundación Royan Villar
◗ Fundación Univ. C. San Antonio
◗ Hermandad El Salvador del Mundo
◗ Hermandad Oración en el Huerto
◗ Misión Católica de Fo Bouré

Mitjans de Comunicació
Mans Unides agraeix especialment a tots els mitjans de comunicació, d’àmbit estatal, autonòmics
i locals (diaris, revistes, emissores
de ràdio i televisió) la difusió dels
nostres missatges i la publicació
gratuïta dels nostres anuncis.

A tots, moltíssimes gràcies
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delegacions
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALACANT
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H
Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERIA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (Lleó)
Hnos. La Salle, 2 - bajo / Tel. 987 60 25 36
05001 ÀVILA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRE (Osca)
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 56 14
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1r 1ª/ Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º dcha. / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÀCERES
General Ezponda, 14, 1.º / Tel. 927 21 44 14
11001 CADIS
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓ
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9 / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
16002 CONCA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
14008 CÒRDOVA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
07800 EIVISSA (Balears)
Pere Francès, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
15402 EL FERROL (La Corunya)
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONA
S. J. Baptista La Salle, 19, 2.º 2.n / Tel. 972 20 05 25
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / Tel. 958 22 66 20

19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
3 de Agosto,7-1º D. / Tel. 959 25 33 88
22700 JACA (Osca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ (Cadis)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUNYA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.n / Tel. 973 26 91 04
24002 LLEÓ
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha. / Tel. 987 24 84 08
26004 LOGRONYO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 3 / Tel. 982 25 55 67
28013 MADRID
Pza. del Callao, 4 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
29015 MÀLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
07703 MAÓ (Menorca)
Bastió, 1 / Tel. 971 36 99 36
52001 MELILLA
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Roberto Cano, 2 - Bajo
30001 MÚRCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda.
Tel. 968 21 40 29
32005 ORENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
22002 OSCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 PALÈNCIA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Balears)
Seminari, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64 1.º / Tel. 948 21 03 18
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10600 PLASÈNCIA (Càceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20005 SANT SEBASTIÀ
Loyola, 15, 3.º Izda / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 16 / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
50001 SARAGOSSA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79
40001 SEGÒVIA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SÒRIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARASONA (Saragossa)
San Antón, 11 - 1.º / Tel. 976 64 03 42
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2 n 2 a / Tel. 977 24 40 78
44001 TEROL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Cruera, 5, baixos / Tel. 977 51 14 28
25700 URGELL, La Seu (Lleida)
Pati de Palau, 1-5. / Tel. 973 35 00 54
46003 VALÈNCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo
Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda Camprodon, 2 / Tel. 93 886 15 55
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITÒRIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91

treballem

L’OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNI NÚM. 1:
“Eradicar la pobresa extrema i la fam”

I EL NÚM. 7:
“Garantir la sostenibilitat del medi ambient”

Contra la fam,
defensa la Terra

Col·labora-hi, truca al telèfon 902 40 07 07
23

CAMPANYA CONTRA LA FAM
08037 BaRcELona
Pau claris, 190. 1r. 1ª
Tel.: 93 487 78 78

25002 LLEida
av. Blondel 11, 2n.
Tel.: 973 26 91 04

25250 SoLSona - BELLPUiG
av. Preìxana, 16.
Tel.: 973 32 01 83

25700 URGELL, La Seu (Lleida)
Pati de Palau, 1-5
Tel.: 973 35 00 54

07800 EiViSSa
Pere Francès, 12, 2n.
Tel.: 971 31 27 74

07703 Maó (MEnoRca)
Bastió, 1.
Tel.: 971 36 99 36

43001 TaRRaGona
Rambla nova, 119, esc. a 2n 2ª
Tel.: 977 24 40 78

08500 Vic
Ronda camprodon, 2.
Tel.: 93 886 15 55

17002 GiRona
S. J. Baptista de La Salle, 19. 2n, 2a.
Tel.: 972 20 05 25

07001 PaLMa dE MaLLoRca
Seminari, 4.
Tel.: 971 71 89 11

43500 ToRToSa
cruera, 5. Baixos.
Tel.: 977 51 14 28

