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carta de la presidenta

Benvolguts amics i col·laboradors,
Teniu a les mans la Memòria de Mans Unides de l’any 2013, en la qual us volem presentar un repàs breu de
l’activitat de l’organització al llarg de l’any.
En la campanya de 2013, Mans Unides va treballar per la igualtat efectiva de drets entre els homes i les dones.
Vam intentar fer una tasca social de sensibilització entorn d’aquesta matèria, amb el lema “No hi ha justícia
sense igualtat”. Les dones són, al món, les més afectades per la pobresa, la malnutrició i l’analfabetisme; en
algunes cultures no es respecta la seva llibertat de moviments ni la seva capacitat per prendre decisions, i
ben sovint són víctimes de violència física, sexual i psicològica. Mans Unides denuncia aquestes situacions de
desigualtat i recolza activitats orientades a la defensa de la dignitat de la dona, posant en marxa iniciatives
de prevenció i d’acompanyament en les situacions de més pobresa, afavorint la seva presència social i el seu
desenvolupament integral com a persona. Mans Unides té en compte la dona en tots els projectes que finança; està convençuda que incidir en el seu progrés és la manera més segura que les iniciatives repercuteixin
en el desenvolupament de tota la població.
“Doblement pobres són les dones que pateixen situacions d’exclusió, maltractament i violència, perquè sovint
es troben amb menors possibilitats de defensar els seus drets”, llegim en l’exhortació “Evangelii Gaudium”
del papa Francesc. L’any 2013 va ser el de l’arribada a la seu d’en Pere, a Roma, de l’“aire fresc” que porta
aquest pontífex, amb el qual rebem cada dia nous ànims per continuar el compromís en favor dels més pobres.
Va ser també l’any del comiat de Benet XVI, el pontífex que va optar per una renúncia voluntària després de
deixar-nos una gran herència doctrinal de la qual forma part l’encíclica “Caritas in veritate”, en la qual es critiquen, amb una lucidesa extraordinària, les regles internacionals que condemnen al subdesenvolupament
una part molt important del nostre planeta.
I com no hem de tenir en aquesta salutació un record ben especial per al poble filipí, que al novembre es va veure
commocionat després del pas del tifó Haiyan. Els nostres cors i els nostres esforços s’han bolcat amb ells.
Finalment, no podem oblidar que les dificultats econòmiques per les quals travessa el nostre país s’han deixat
notar també a Mans Unides, i en els que treballem en aquesta institució. El descens dels fons públics destinats
a la cooperació ha estat enorme. No obstant això, el nostre propòsit, enmig d’aquestes dificultats, és mantenir
l’atenció posada en els pobres del Sud, perquè se’ls continuï escoltant també a ells, perquè sabem que, malgrat tot, els desequilibris són moltíssim més grans allà que aquí. Que serveixin aquestes línies, i les pàgines
d’aquesta Memòria, per expressar el meu agraïment més efusiu a tots aquells que feu possible la continuïtat
d’aquesta tasca en favor de la dignitat de tots.

Soledad Suárez
Presidenta
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qui som?

mans Unides/Javier mármol

El 1955 la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines d’Acció Catòlica va declarar
“la guerra a la fam”. A Espanya, l’any 1959, les Dones d’Acció Catòlica van
recollir aquesta crida, i van constituir la “Campanya contra la Fam a Espanya”,
que posteriorment coneixem com Mans Unides.
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Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya per a l’ajuda, promoció i desenvolupament dels
països en via de desenvolupament. És alhora 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 falta 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).

EstrUCtUrA
Mans Unides té una estructura diocesana que li permet
ser present en tota la geografia espanyola. La missió
de les 70 delegacions és la sensibilització de la població
espanyola sobre la situació del món, i la recaptació de
donatius per finançar els projectes de desenvolupament als quals dóna suport l’organització. Mans Unides
compta també amb uns serveis Centrals a Madrid.

XARXES INTERNACIONALS
En un món globalitzat, les relacions entre persones, països i continents són necessàries
i enriquidores.
mans Unides és present en xarxes i organismes nacionals i internacionals:
● Consell pontifici Cor Unum

PErsONEs
El voluntariat és un dels senyals d’identitat de Mans
Unides. Des dels òrgans de govern de l’organització,
que han de constituir persones voluntàries, fins al treball de base. L’any 2013, 5.278 voluntaris han donat el
seu temps i el seu bon fer a l’organització de manera
regular.

● CIDSE (Cooperació Internacional per
al Desenvolupament i la Solidaritat)
● CONCORD (Confederació per a
la Cooperació de les ONG d’ajuda i
desenvolupament)
● CONGDE (Coordinadora d’ONG per
al Desenvolupament d’Espanya)

A més, l’any 2013 hem comptat amb el suport incondicional de 84.524 socis i col·laboradors, que han confiat
en el nostre treball per construir un món millor.

● LaFede.cat, Organitzacions per
la Justícia Global

La nostra tasca seria impossible sense tots ells: voluntaris, contractats, socis i col·laboradors, parròquies,
col·legis, empreses, associacions i fundacions, mitjans
de comunicació, i tots els que confien en nosaltres.

● pacte Global contra la pobresa

● Fundació Sur

● Fòrum de Laics
● Consell Nacional de missions
● plataforma del Voluntariat d’Espanya

Moltes gràcies a tots!

● associació Espanyola de Fundraising
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Organigrama de Mans Unides en 2013
ÒRGANS DE GOVERN
Assemblea General
L’assemblea General és l’òrgan suprem de govern de mans Unides.
Es reuneix dos cops l’any.
presidenta

70 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

Consiliari

Viceconsiliari

Vicepresidenta

Secretari

Soledad Suárez

Mons. J. José Omella

Jesús Vidal

Pilar Mendo

José Valero

Tresorer

Sec. gral. acció Catòlica

Tomás Rodríguez

Ricardo Loy

presidentes-delegades
representants de l’assemblea (5)
Benita Asensio, Mª Luisa Salas, ,
Lorena Arranz, Araceli Cavero,
Fco. Javier Fornell

Representants dels
Serveis Centrals (3)
Sonsoles Fernández-Iriondo,
Julián Jiménez, Clara Pardo

ORGANITZACIÓ EN L’ÀMBIT DIOCESÀ
Equip directiu diocesà
presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Delegada

Tresorera

Secretària

ÒRGANS DE GESTIÓ
serveis Centrals
Els Serveis Centrals són els serveis tècnics i administratius encarregats
de portar a la pràctica els acords adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
presidenta
Soledad Suárez
Secretari general

Secretaria Direcció
Secretaria Tècnica

Rafael Serrano
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Àrea d’administració
de Recursos i persones

Àrea de Comunicació
i presència pública

Àrea de Delegacions

Àrea d’Educació
per al Desenvolupament

Àrea de Gestió Financera
i planificació

Àrea de projectes

què fem?

mans Unides/marta Carreño

Mans Unides, inspirant-se en l’Evangeli i en la Doctrina social de l’Església, manté
dues línies de treball:
● Donar a conèixer i denunciar l’existència de la fam i del subdesenvolupament,

les seves causes i els seus possibles remeis.
●

reunir mitjans econòmics per finançar els programes, plans i projectes
de desenvolupament integral encaminats a atendre aquestes necessitats.
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L’any 2013, Mans Unides va celebrar la seva campanya LIV, amb el lema
“No hi ha justícia sense igualtat”. treballem pel reconeixement de la
igual dignitat d’home i dona. Només el ferm reconeixement d’aquesta
igualtat permetrà la construcció d’un món més just, on totes les persones puguin desenvolupar-se plenament.
En el món actual, l’educació juga un paper clau per acabar amb la desigualtat existent. Dues terceres parts dels analfabets del món són dones,
la qual cosa afecta greument la possibilitat d’afrontar la seva vida en
igualtat amb els homes.

Sensibilització
Una de les principals tasques de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar, davant la societat espanyola,
l’existència de la fam i del subdesenvolupament, així com les seves causes i possibles solucions.

La lluita contra la pobresa i la fam només és possible si
es compta amb una societat civil conscient, crítica i solidària, formada per ciutadans actius, coherents, i que
se sentin responsables i compromesos amb la construcció d’un món més just i solidari.
El nostre objectiu durant 2013 ha estat generar una
consciència més crítica en relació amb les realitats de
la pobresa, l’exclusió i la desigualtat que pateixen les
dones, i les seves dificultats d’accés a drets bàsics. A
través de l’educació per al desenvolupament hem fomentat processos de sensibilització, de canvi d’hàbits i
d’actituds. Nombrosos testimonis de dones ens han
mostrat que, en la lluita per la igualtat, s’han guanyat
ja moltes batalles, tot i que encara queda molt per fer.
Hem impulsat les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) a fi d’ampliar el nostre àmbit de sensibilització. Les xarxes socials, la formació en línia i el
Festival de Clipmetratges han mobilitzat milers de persones que s’han unit a la nostra lluita contra la fam i la
pobresa.

Mans Unides participa en diferents campanyes temàtiques nacionals i internacionals,
relacionades amb la nostra missió de lluita
contra la fam i la pobresa, i centrades en la
vinculació existent entre la justícia climàtica
i els problemes ambientals, la pobresa i la seguretat alimentària, i el gran desafiament del
desenvolupament sostenible.

Actualment, acompanya el procés de diàleg
internacional en relació amb els objectius de
desenvolupament sostenible i la nova
agenda global de desenvolupament a partir
del 2015, participa en el Comitè de Seguretat
Alimentària (FAO) i treballa, juntament amb
altres organitzacions, en la campanya mundial “Una sola família humana. Aliments per
a tots”.

Operació Enllaç
● En aquesta tasca de sensibilització, l’Operació Enllaç hi juga un paper fonamental, ja que, a través
de les iniciatives de desenvolupament que recolza Mans Unides, genera vincles entre persones o
grups de la societat espanyola i les comunitats beneficiàries, i els apropa la seva realitat i condicions
de vida. El 2013, Mans Unides va dur a terme 490 operacions Enllaç.

8

altres activitats
de sensibilització
A l’abril vam presentar
l’informe “El desafío del
hambre”, que aborda el
problema de la fam i la
seguretat alimentària des
de la perspectiva de la
realitat actual del nostre
món globalitzat.

mans Unides

Operació “Pincho Solidario”
aquest exemple de la delegació d’Orense és només
una mostra dels centenars d’activitats que es duen
a terme a tot Espanya durant la nostra Campanya.
Viatges amb els mitjans de comunicació

Al novembre, Mans
Unides va llançar una
nova iniciativa de sensibilització: “24 hores
que mouen el món”.
Aquesta iniciativa es
va dur a terme en 24
ciutats espanyoles,
amb més de 40 activitats diferents. Entre totes aquestes
destaquem “Encén
la flama”: una llum
de solidaritat va recórrer tot el planeta
gràcies a la participació dels socis locals i beneficiaris dels nostres projectes.

A Mans Unides sabem que aquest camí no el podem recórrer tot sols; per això participem amb altres organitzacions en diferents campanyes temàtiques relacionades amb la nostra missió, i estem
presents en xarxes i organismes tant nacionals
com internacionals.

Tres grups de periodistes van viatjar al Sud per conèixer
de primera mà els projectes als quals dóna suport mans
Unides. El 2013 van visitar Guatemala, Camerun i Índia.

mans Unides/Javier mármol

Festival de clipmetratges 2013/14

V edició

Concurs de Clipmetratges 2013-2014
Les 70 delegacions de Mans Unides tenen un
paper protagonista en aquesta tasca de sensibilització i recaptació de fons, desenvolupant nombroses activitats.

La V Edició del Concurs de Clipmetratges va arrencar
el 17 d’octubre amb el lema “El teu punt de vista pot
canviar el món”. aquesta activitat, que es du a terme
conjuntament entre els Serveis Centrals i les delegacions,
i que compta amb el suport de l’aECID, s’ha convertit
en un referent de participació i de sensibilització.
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Projectes
L’any 2013, Mans Unides va aprovar un total de 601 iniciatives de
cooperació al desenvolupament repartides en 57 països d’Àfrica,
Amèrica i Àsia, i va destinar la quantitat de 33.887.085 euros a
pal·liar els efectes de la pobresa, l’exclusió i la desigualtat.
Malgrat l’important descens de fons destinats a l’Ajuda a la Cooperació al Desenvolupament que el nostre país està experimentant,
un any més, i gràcies a les generoses aportacions dels nostres més
de 80.000 socis, donants i alguns organismes públics, hem aconseguit arribar a prop de 3.100.000 persones, a través de la nostra
immensa i valuosa xarxa de socis locals, que dia a dia s’entreguen
i lluiten per aconseguir un món més just i equitatiu per a les totes
les persones a qui servim.

El context en què Mans Unides ha intervingut ha estat
marcat per multitud d’esdeveniments, molts dels quals
recurrents, com poden ser els conflictes armats (Síria,
Sudan del Sud, RD Congo, Somàlia…), amb les incessants violacions de drets humans que comporten, o els
desastres naturals els efectes devastadors dels quals han
ocasionat milions de víctimes.

projectes per
continents
amèrica
21%
123

Àsia
34%
207
271
45%
Àfrica

Prova d’això són les periòdiques sequeres i inundacions
en regions com, per exemple, de la banya d’Àfrica, la
zona del Sahel o del Nord d’Índia, que continuen posant
de manifest la vinculació que hi ha entre l’augment de la
freqüència i intensitat d’aquests fenòmens naturals amb
el canvi climàtic causat per l’augment de les emissions
de CO2.
Mans Unides ha intentat respondre a aquestes tragèdies
mitjançant 27 accions d’emergència, per un import d’aproximadament 1.300.000 euros, beneficiant prop de
614.000 persones, víctimes de conflictes (refugiats sirians a Jordània, Sudan del Sud, Somàlia, República Centre Africana….), víctimes de la fam (Etiòpia, Eritrea, Mali,
Nord de Kenya…) o de desastres naturals (Filipines, Guatemala, Nord d’Índia, Haití..).
Els 601 projectes de desenvolupament aprovats durant
aquest any han contribuït principalment a la millora de
l’accés a l’aigua, al sanejament, a l’educació i a la sanitat
de poblacions, avui per avui, mancades d’aquests serveis
bàsics, i que els estats no els garanteixen.

mans UnidEs/Javier mármol

a més, acompanyem les comunitats en els moments de més
necessitat, com la recent tragèdia del tifó Haiyan a les Filipines, i a la qual mans Unides va respondre amb un primer enviament de fons (248.000 euros) per socórrer les víctimes.
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Així mateix, la millora de les capacitats locals a fi d’aconseguir una millor i més autonomia econòmica, la sensibilització i conscienciació en drets, principalment de les
dones, el treball en favor de la pau i la lluita contra la fam,
per mitjà del dret a l’alimentació, han estat les principals
claus des de les quals hem enfocat el nostre treball.

projectes per sectors
promoció
de la dona
13%

Mans Unides recolza projectes de desenvolupament
agrícola, educatius, sanitaris, de promoció social i
de promoció de la dona.
A més, atén poblacions en situació d’emergència,
i ofereix ajuda humanitària en circumstàncies
que així ho requereixin.

agrícola 15%

El 2013 es van finançar els projectes següents:

18%
Sanitari

promoció
Social
17%
37%
Educatiu

Agrícola: 89 projectes
Import: 7.152.913,44 euros
Beneficiaris: 109.544 directes

Educatiu: 221 projectes
Import: 10.597.773,58 euros
Beneficiaris: 107.648 directes

mans Unides/Luis antonio Curiel

Sanitari: 107 projectes
Import: 5.659.297,10 euros
Beneficiaris: 1.969.487 directes

Prom. Social: 104 projectes
Import: 6.529.171,55 euros
Beneficiaris: 738.014 directes

mans Unides

Prom. Dona: 80 projectes
Import: 3.947.929, euros
Beneficiaris: 162.219 directes
mans Unides/Javier mármol

mans Unides/Raquel Carballo

mans Unides/Javier Fernández
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Projectes de Mans Unides
al món el 2013
A més, continua donant suport econòmicament
a projectes d’exercicis anteriors.
L’any 2013, han estat un total de 920 projectes.
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4
15

10
9

18 16
18
24
3
2 20
25 7
11
àfrica
30
1. angola, 9 projectes 1

8

7 6 11

amèrica

12
3

1. Bolívia, 17 projectes
2. Brasil, 11 proj.

5

3. Colòmbia, 6 proj.

2. Benín, 13 proj.

4. Cuba, 1 proj.

2

5. Equador, 5 proj.
6. El Salvador, 4 proj.
7. Guatemala, 14 proj.

14

10. mèxic, 6 proj.

4. Burundi, 5 proj.
5. Camerun, 8 proj.

1

8. Haití, 12 proj.
9. Hondures, 4 proj.

3. Burkina Faso, 21 proj.

6. Txad, 3 proj.
7. Costa d’Ivori, 2 proj.
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8. Eritrea, 1 proj.
9. Etiòpia, 14 proj.

11. Nicaragua, 8 proj.

10. Gabon, 1 proj.

12. panamà, 1 proj.

11. Ghana, 9 proj.

13. paraguai, 5 proj.

12. Kenya, 18 proj.

14. perú, 25 proj.

13. Lesotho, 1 proj.

15. Rep. Dominicana, 4 proj.

14. madagascar, 9 proj.

Total: 123 projectes.
Valor: 9.322.192,01 euros.

15. malawi, 11 proj.
16. mali, 2 proj.
17. marroc, 6 proj.
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18. mauritània, 8 proj.

Mans Unides ha aprovat el 2013 un total de 601 projectes,
en 57 països, per un valor de 33.887.085,14 euros.

àsia
1. Bangla Desh, 4 projectes

5

2. Cambotja, 5 proj.

6

3. Filipines, 5 proj.

7

4. Índia, 186 proj.

4

8 6

1

8

5

2

31

12

22
29
1

26

9

21 28

10

9

8

27

0

5. Israel, 1 proj.

7

19. moçambic, 21 proj.

23
4

6. Jordània, 2 proj.

3

7. Sri Lanka, 2 proj.
8. Tailàndia, 1 proj.
9. Vietnam, 1 proj.

Total: 207 projectes.
Valor: 10.894.987,58 euros.

20. Nigèria, 3 proj.
21. Rep. Centreafricana, 1 proj.

15
32 19
14
33

22. Rep. Dem. Congo, 19 proj.
23. Rwanda, 5 proj.
24. Senegal, 6 proj.
25. Sierra Leone, 7 proj.
26. Somàlia, 3 proj.
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27. Sudan, 2 proj.
28. Sudan del Sud, 5 proj.
29. Tanzània, 7 proj.
30. Togo, 15 proj.
31. Uganda, 15 proj.
32. Zàmbia, 10 proj.
33. Zimbabwe, 7 proj.

Total: 271 projectes.
Valor: 13.669.905,55 euros.
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àfrica
El continent africà forma part de la nostra actualitat quotidiana,
no sols pels nombrosos conflictes que continuen assolant
el continent, sinó també, per motius una mica més encoratjadors,
com és el fet que vagi cobrant pes i importància en el marc
econòmic mundial.
Àfrica ha deixat de dependre únicament de l’Ajuda Oficial al
Desenvolupament (AOD), i rep molt més capital privat a través
de les inversions directes que fan els països coneguts com BRICS
(països emergents com Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica), l’emissió
de deute públic o les remeses que arriben dels immigrants.
Si bé Àfrica segueix sense poder renunciar a l’AOD, aquest nou escenari fa que
es plantegin nous reptes per al continent no exempts de problemes, com l’acaparament
de terres o l’espoli dels recursos naturals per part de les potències estrangeres.

a mans Unides estem molt atents a aquestes circumstàncies
i les seves conseqüències. per això, recolzem la seguretat
alimentària i l’agricultura familiar amb projectes dirigits
als petits agricultors procurant la seva capacitació i promovent la diversitat de conreus.

Un exemple d’aquesta línia de treball és
un dels projectes que hem recolzat a Tanzània, un projecte de formació i desenvolupament sostenible amb 18 grups d’agricultors, cadascun d’ells format per 315
persones, en el qual s’ha aconseguit millorar la productivitat en un 200%, i introduir nous mètodes de conreu en les
comunitats rurals mitjançant programes
de capacitació i l’enfortiment dels valors
del sistema cooperatiu.
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mans Unides/Javier mármol

amèrica
Amèrica Llatina és el continent de la desigualtat.
Les relacions entre els llatinoamericans -persones i païsosestan basades en la inequitat. Alguns països es troben fins i tot entre
els anomenats “emergents”, amb nivells de renda elevats, però en tots
aquests la majoria dels seus habitants pateixen nivells de pobresa absoluta.
Coexisteixen els gratacels amb les faveles, els centres urbans enlluernadors
amb les comunitats rurals més retardades, les modernes instal·lacions industrials
i financeres amb l’agricultura obsoleta, la màxima riquesa amb la màxima pobresa…

El 2013, els projectes productius agropecuaris representen ja
el 50% del total. Bona part d’aquests s’emmarquen en l’agricultura familiar. Contribueixen a garantir la seguretat alimentària. mitjançant processos de diversos anys de durada, es van
cobrint diverses etapes: capacitació, producció i comercialització, col·laborant al desenvolupament de les famílies. En segon
lloc, els projectes socials representen la quarta part del total.
molts d’aquests són de suport a emprenedors, unitats productives, drets humans,…

A Ambato, Equador, com en molts llocs d’Amèrica Llatina, la població té com a principal problema la manca d’aigua apta per a
consum humà. Les famílies consumeixen
l’aigua que prenen directament de les sèquies, i que ben poques vegades bullen,
amb la consegüent repercussió en la salut
de la població, particularment dels nens,
que és el grup més vulnerable. El projecte
gira entorn de dos eixos: la construcció física del sistema d’aigua, i la capacitació a
la població en temes organitzatius i de salut. L’organització farà sostenible el manteniment de la instal·lació d’aigua. Aquest és
un dels 10 projectes de salut als quals hem
donat suport, el 2013, a Amèrica Llatina.

mans Unides/mª Eugenia Díaz
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àsia
El continent asiàtic s’ha vist marcat, al llarg de l’any 2013, per tragèdies naturals i conflictes provocats
per l’home: terratrèmols, tifons, pluges, guerres, etc.
Índia, malgrat comptar amb un dels índexs de creixement econòmic més alts del món, continua sent
un país pobre: prop del 25% de la població viu per sota del llindar de la pobresa, i les desigualtats són
importants. La immensa majoria de les dones no tenen accés a una educació formal, i, com en altres
regions del món, són víctimes de pobresa, desnutrició, analfabetisme, assetjament sexual, violacions,
maltractament físic i psicològic i tràfic amb fins de prostitució o treball forçat. Es van registrar gairebé
25.000 casos de violació l’any passat. A això, s’hi uneix l’infanticidi femení, una de les pitjors xacres
d’aquest país. En la cultura hindú, a les nenes se les percep com una càrrega, perquè quan es casen
es perden per a la família, i a més cal donar-los el dot.
Al Sud-est Asiàtic, un dels problemes més importants és el del tràfic de persones. A Cambotja, només a la
capital, Phnom Penh, es calcula que hi ha 8.000 menors en la indústria del sexe, i 28.000 serfs domèstics.
A més, els conflictes i les situacions de pobresa generen grans desplaçaments de població. A tailàndia,
hi viuen diversos milions d’immigrants no registrats, principalment de Birmània. A síria, la guerra civil
ha provocat que augmenti el nombre de refugiats sirians als països veïns. La majoria d’aquests refugiats
són nens, dones i ancians que viuen sense una identitat legal.
Però, sens dubte, la notícia més desoladora ha estat el pas
del tifó Haiyan, que va assotar Filipines i va afectar altres
països com Vietnam, on va provocar inundacions i
esllavissaments de terra.

mans Unides ha procurat donar resposta a aquestes situacions. per a Filipines, on treballa des de
fa 25 anys, es va obrir un compte d’emergència
els fons del qual estan destinats a assegurar la supervivència de la població i la reconstrucció de
nombroses aldees. a més, ha recolzat la població
refugiada en els diversos països amb projectes
que van des del més immediat, com facilitar aliments, medicines i suport psicològic i allotjament, fins a afavorir la creació d’oportunitats en
educació i integració laboral. I, com una constant
en la nostra tasca, ha volgut enfortir el paper de
la dona a través de l’educació i del treball, creant
grups comunitaris per prevenir la violència domèstica, buscant la seva participació en tots els
processos de presa de decisions, i ajudant-la a generar els seus propis ingressos.
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mans Unides/Javier mármol

per què ho fem?

“Els diners han de servir
i no governar”

En la seva exhortació “Evangelii Gaudium” (“L’alegria
de l’Evangeli”), el papa Francesc critica l’economia “sense
rostre” i sense un objectiu humà, generadora d’exclosos,
de persones que són tractades, afirma, com a “sobrants”,
i demana una acció enèrgica dels polítics per a una reforma
financera capaç de posar l’economia al servei de l’ésser
humà. “Els diners han de servir i no governar!”, assenyala.
“Cal recordar sempre -afirma també- que el planeta és de
tota la humanitat i per a tota la humanitat, i que el sol fet
d’haver nascut en un lloc amb menors recursos o menor
desenvolupament no justifica que algunes persones visquin amb menor dignitat. Cal repetir que els més afavorits han de renunciar a alguns dels seus drets per posar
amb més liberalitat els seus béns al servei dels altres. Per
parlar adequadament dels nostres drets necessitem ampliar més la mirada i obrir les orelles al clamor d’altres pobles o d’altres regions del propi país. Necessitem créixer
en una solidaritat que ha de permetre a tots els pobles
arribar a ser per si mateixos artífexs del seu destí” (n 190).
Amb aquestes i altres paraules, el papa Francesc ens
convida a no baixar la guàrdia davant els desequilibris del
món, a continuar treballant a favor d’una situació més
justa. I una manera de fer-ho és recolzar la tasca d’organit-

mans Unides/Javier mármol

zacions com Mans Unides. Aquesta associació té una gran
fiabilitat, i molts anys d’experiència al servei dels més pobres, plasmada en les innumerables escoles, dispensaris,
maternitats, pous d’aigua, iniciatives agrícoles i altres. El
seu tarannà és auster. No fa aquesta tasca per compte
propi, o en fidelitat a un carisma particular, sinó en nom de
la mateixa Església espanyola, que vol ser prop dels més
pobres i ser per a ells “Bona Samaritana”. Sí, l’Església, comunitat de batejats, vol ser, en paraules de Sant Joan XXIII,
“com la font del poble a què acudeixen tots a apaivagar la
seva set”.
Per això, benvolguts socis, col·laboradors i treballadors
de Mans Unides, rebeu la meva felicitació i la meva gratitud
perquè feu, any rere any, amb les vostres mans, els vostres
diners, les vostres oracions i l’entrega de les vostres persones, que tot això sigui possible, i que l’esperança no desaparegui del cor de les comunitats més pobres del món.
Que Déu us beneeixi i que visqueu amb la pau que dóna
saber que heu fet el que havíeu de fer, és a dir, compartir
el que sou, i el que teniu, amb els més necessitats!

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

Javier Cuadrado

●
●

●

●
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La recaptació de Mans Unides l’any 2013 ha estat de 44.236.617 euros.
El 89,6% dels nostres ingressos prové de fonts privades,
i el 10,4% prové del sector públic.
Del total de les despeses, el 90,6% ha anat destinat als fins de Mans Unides
(el 84,8% a Projectes de desenvolupament i el 5,8% a Sensibilització).
Els socis, amb un 39,1% dels ingressos, són la base fonamental de Mans Unides.

● Socis

ORIGEN DELS INGRESSOS

DISTRIBUCIó DE LES DESpESES

INGRESSOS PRIVATS: 89,6%

FINS DE MANS UNIDES: 90,6%

i donants (1)

● parròquies

17.078.957.-

i entitats religioses

10.452.058.-

● Col·legis

1.238.727.-

● Emergències
● Herències

● Sensibilització
● projectes

2.568.612.-

de desenvolupament (3)

TOTAL FINS DE MANS UNIDES

37.254.651.-

39.823.263.-

278.000.-

i llegats

7.132.591.-

● altres

2.932.659.-

TOTAL SECTOR PRIVAT

PROMOCIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS: 2,0%
● promoció

i captació de recursos

898.993.-

39.112.992.ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA: 7,4%

INGRESSOS PÚBLICS: 10,4%
● agència

● administració

Espanyola de Cooperació
2.418.764.-

Internacional al Desenvolupament
● administració

Local i autonòmica

2.121.746.-

TOTAL SECTOR PÚBLIC

4.540.510.-

INGRESSOS DE RECAPTACIÓ: 100%
ALTRES INGRESSOS (2)

43.653.502.583.115.-

TOTAL INGRESSOS 2013:

44.236.617.-

Origen dels ingressos

(de recaptació)
parròquies i entitats
SECTOR púBLIC
religioses
10,4% 23,9%
Herències
i llegats

10,3% altres*

16,3%

i estructura

3.231.910.-

TOTAL DESPESES 2013:

43.954.166.-

SUpERÀVIT aNY 2013*

282.451.-

(1) Inclou donatius particulars, associacions i fundacions,
empreses i anònims.
(2) Inclouen resultats extraordinaris, la devolució/cancel·lació
d’ajudes atorgades en anys anteriors, diferències de canvi
positives i provisions aplicades.
(3) Aquesta xifra correspon als projectes aprovats més les
anualitats dels diferents convenis amb el suport de l’AECID.
* El superàvit de l’any 2013 es destinarà a l’aprovació de nous
projectes durant l’any 2014.

Distribució de les despeses
projectes de
desenvolupament
84,8%

promoció i captació de
recursos
2,0%
7,4%
administració
i estructura

39,1%

Socis i donants

5,8%
Sensibilització

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

Criteris de distribució de les despeses
Les despeses es divideixen entre les destinades al compliment dels fins de Mans Unides i les despeses de funcionament.
● DESPESES DE SENSIBILITZACIÓ: Inclou les despeses de l’Àrea d’Educació per al Desenvolupament,
així com les dedicades a aquest fi per l’Àrea de Comunicació.
● DESPESES DE PROJECTES: Inclou l’import del total dels projectes aprovats en l’exercici, a més de les despeses de gestió,
personal, auditories i avaluacions de projectes finançats.
● DESPESES DE FUNCIONAMENT:
◗ Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de l’Àrea de Comunicació destinades a captar fons i a promocionar
l’activitat de l’organització.
◗ Despeses d’administració i estructura. Són les despeses originades en la gestió i administració de l’organització.
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transparència
mans Unides és una organització compromesa fermament amb la transparència dels seus
fons. De fet, és un dels nostres valors com a institució i és fidel reflex de la nostra aposta
per respondre davant la societat.

Espaudit Gabinete de Auditoría, SA, ha auditat els nostres comptes anuals.

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

Mans Unides està qualificada per
optar a finançament per l’agència
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Mans Unides compleix tots els
blocs de l’eina de transparència i
bon govern de la Coordinadora
d’ONGD
d’Espanya.

Podeu trobar l’informe complet de l’auditoria a:
www.manosunidas.org
També està disponible en format paper
a les delegacions de Mans Unides.
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agraïments
La tasca que duem a terme en favor dels països més pobres seria impossible sense els amics i col·laboradors de mans
Unides. Una llarga llista de voluntaris, contractats, socis, donants individuals i col·lectius, empreses, bancs, associacions
i fundacions donen suport a aquesta 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 incloem la relació d’entitats que cofinançen projectes
de desenvolupament perquè ja figuren en el nostre “Llibre de projectes”, editat conjuntament amb aquesta memòria.

Empreses

◗ CUZA, S.A.
◗ DERCOSA, S.A.
◗ DESGUACE PARIS S.L.
◗ EDIFICIOS AFELSA S.L.
◗ EL CORTE INGLES S.A.
◗ EMPRESA PLANA S.L.
◗ EMPRESAS COMERCIALES E
INDUSTRIALES VALENCIANAS, S.L.
◗ FERROVIAL S.A.
◗ FIDELO S.L.
◗ GESTINMÉDICA, S.L.
◗ GMV EUROLIFT S.A.
◗ HERMANOS CLEMENTE PÉREZ S.L.
◗ KH LLOREDA S.A.
◗ LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.U.
◗ LIBECROM, S.A.
◗ LLOVET DE FORTUNY S.A.
◗ L’OREAL ESPAÑA, S.A.
◗ MANUFACTURAS CEYLAN S.L.
◗ MANUFACTURAS RUIZ S.A.

◗ NETOBRIL, S.A.
◗ OSORMEGO S.L.
◗ REAL SOCIEDAD S.L.
◗ RSB ARTESANIA DIGITAL S.L.
◗ SAICARJE S.L.
◗ TUBIO Y RÍOS, S.L.
◗ UNIVERSAL DE ALIMENTACION S.A.
◗ ZARDOYA OTIS S.A.
◗ ZURICH INSURANCE PLC

Associacions i fundacions
◗ A.P.A. COLEGIO ESCUELAS PÍAS
SAN FERNANDO
◗ AMAS DE CASA BESANA
◗ ANTIGUAS ALUMNAS COLEG.
CONSOLACIÓN (ALORA)
◗ ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
◗ ASOCIACIÓN JUVENIL BRIJOVEN
◗ ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA
(AVILA)

VULL COL·LABOrAr AMB MANs UNIDEs

▲

◗ AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.
◗ ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA
◗ ALONSO INCEPTIO S.L.
◗ AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.
◗ BANCO SABADELL S.A.
◗ BANCO SANTANDER
◗ BIOENOS, S.L.
◗ BON PREU S.A.
◗ BUSINESS MORALES S.L.
◗ CAIXABANK, S.A.
◗ CAJA DE AHORROS LA INMACULADA
◗ CARTONAJES SANTORROMAN, S.A.
◗ CERRO CANELA, S.L.
◗ CIFRAIMPORT S.L.
◗ CLINICAS DR.JUAN CABRERA S.L.
◗ COMPAS NORTE, S.A.
◗ CONFEDERACION ESPAÑOLA
DE CAJAS DE AHORROS
◗ CRE INGENIEROS S.L.
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Emplenant aquest cupó, trucant al 902 40 07 07, o a www.manosunidas.org
ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES
Nom ...............................................................................................................................................................

Cognoms .........................................................................................................................................................

NIF ............................................................... Data naixement .........................................................................

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Sabadell: ES67 0081 4146 2500 0114 9217
BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904

CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002
Popular: ES02 0075 0001 8506 0640 0006

(Si us plau, envia’ns el comprovant que et donarà l’entitat bancària)
Domicili complet .............................................................................................................................................

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA
............................................................................................. Codi postal .......................................................
Titular Compte ................................................................................................................................................
Població .................................................................. Província .......................................................................

Número de compte IBAN
Correu electrònic ............................................................................................................................................

Mira el teu talonari, llibreta o extracte i emplena les dades totalment.

Telèfon mòbil ........................................................ Un altre telèfon.................................................................

ImpORT

pERIODICITaT

aCTUaLITZaCIó QUOTa

❑ 6€
❏ 20 €
❏ ............... €

❏ mensual
❏ Un sol cop
❏ ........................

❏ l’IpC anual
❏ un 5%
❏ ..............%

Els donatius a Mans Unides desgraven un 25% del seu import en la quota de l’IrPF o, si s’escau,
el 35% en la quota de l’impost sobre societats, en ambdós casos amb els límits legals establerts.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les teves dades formen part d’un fitxer titularitat
de Mans Unides, declarat en el Registre General de Protecció de Dades, creat amb la finalitat de gestionar els donatius rebuts per
l’organització. Així mateix, Mans Unides utilitzarà les teves dades per mantenir-te informat sobre altres activitats de la nostra
organització. Pots exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita a Manos Unidas
Dep. de Protección de Datos, calle Barquillo, núm. 38 - 28004 Madrid, o per correu electrònic a :
protecciondedatos@manosunidas.org

❏

TARGETA DE CRÈDIT
Caduca fi de:
................ / ................
Signatura del titular:

Data: ........................ de .................................................. de 201.......
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) Mans Unides a enviar instruccions
a l’entitat del deutor per carregar en el seu compte i (B) l’entitat per fer els càrrecs en el seu compte seguint les
instruccions de Mans Unides.

No vull rebre informació de Mans Unides
per a qualsevol consulta pots dirigir·te a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

▲

◗ ASOCIACION NIÑOS EVACUADOS EL 37
◗ ASOCIACIÓN PADRES COLEGIO
SAGRADO CORAZÓN (ZARAGOZA)
◗ ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
◗ ASOCIACIÓN SAN ANTONIO (ZAMORA)
◗ CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA
◗ CÁRITAS MADRID
◗ CENTRO CULTURAL POPULAR DE CORDOBA
◗ COFRADÍA JESÚS RESCATADO
◗ CORTE DE HONOR NTRA. SRA. DEL PILAR
(ZARAGOZA)
◗ FECAM (FED. EMPRES. CANARIOS)
◗ FUNDACION ABARGUES
◗ FUNDACIÓN ABEL MATUTES
◗ FUNDACIÓN BENEFICA SAGRADO CORAZON
◗ FUNDACIÓN CAJA GRANADA
◗ FUNDACIÓN COPRODELI
◗ FUNDACION EDUCACION MARIANISTA
DOMINGO LAZ
◗ FUNDACION EDUCACIÓN Y EVANGELIO
◗ FUNDACION EDUCATIVA SOLIDARIA
◗ FUNDACION ENRIQUE ESTEVE
◗ FUNDACIÓN FUENTES DUTOR
◗ FUNDACION HISPANICA GRUPO BANCO
POPULAR
◗ FUNDACION HOSPITAL DE POBRES
(REQUENA)
◗ FUNDACION JOSE MARIA IMAZ
◗ FUNDACION L&L BHAGWANDAS SIRWANI
PALACIO ORIENTAL
◗ FUNDACION LAGUNTZA
◗ FUNDACION NARANJO GALVAN

◗ FUNDACION NTRA. SRA. DE
LA MISERICORDIA (SEGOVIA)
◗ FUNDACIÓN PEDRO NALVALPOTRO
◗ FUNDACIÓ PRIVADA MIARNAU
◗ FUNDACIÓN PRO CULTURA LITERARIA
◗ FUNDACION REINA SOFIA
◗ FUNDACION SEVILLANA ENDESA
◗ FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
◗ FUNDACION VIC VEDRUNA
◗ FUNDACIÓN VICTORIA (MÁLAGA)
◗ GIZABERRI MUNGIA
◗ GRUPO HORIZONTES
◗ ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS
DE VALENCIA
◗ INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
◗ INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA
◗ LA OBRA MÁXIMA
◗ MUJERES DE ACCION CATOLICA (CALATAYUD)
◗ PROCLADE BETICA

◗ RADIO POPULAR S.A.
◗ SIERRA SPAIN SHOPPING CENTERS SERVICE S.L.
◗ SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.
◗ SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN S.L.

Patrocinis
◗ BANCO POPULAR
(PREMIOS PRENSA ESCRITA Y DIGITAL)
◗ CAIXABANK
(PREMIO CARTELES)
◗ DIP. GUADALAJARA
(CONCIERTO DE NAVIDAD)
◗ FUNDACIÓN DE PwC
(PREMIOS RELATOS Y CARTELES INFANTILES)
◗ OBRA SOCIAL LA CAIXA
◗ SANTANDER
(PREMIO TELEVISIÓN)

Convenis

Mitjans de comunicació

◗ BANCAJA
◗ BANSABADELL VIDA S.A.
◗ BERMAX 5000 S.L.
◗ CAIXABANK S.A.
◗ DONATOR WORLD S.L.
◗ FUNDACIÓN JESÚS SERRA
◗ HERMANSOS MATEO LORENZO S.A.U.
◗ HIDROALTAUX S.L.
◗ IBERWATER S.L.
◗ INTERNACIONAL BUSINES MACHINES S.A.

mans Unides agraeix especialment
a tots els mitjans de comunicació,
nacionals, 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

Fes-te’n soci.
Col·labora-hi.

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización nº 12.979
B.O.C. Nº15 del 11/02/94

Franquear
en destino

Apartado nº: 1.154 F.D.
28080 Madrid

DELEGACIONS DE MANS UNIDES (adreces)

I el 2014 continuem
treballant perquè
més persones vegin
millorades les seves
vides, gràcies al suport
incondicional de milers
de persones sòcies i
col·laboradores de
Mans Unides.
És aquest esperit de
comunió, de solidaritat,
de gratuïtat i
de justícia el que
a tots ens mou a
continuar lluitant per
UN MÓN NOU.

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)
Martínez Salazar, 8 - 1º / Tel. 987 60 25 36
05001 ÀVILa
Plaza del Rastro, 2 - bajo / Tel. 920 25 39 93
06005 BaDaJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BaRBaSTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / Tel. 974 31 56 14
08037 BaRCELONa
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBaO
Pza. Nueva, 4, 3.º / 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 África, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13001 CIUDaD REaL
Caballeros, 7 - 2ª planta / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDaD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
16002 CONCa
Avda. Rep. Argentina, 27 / Tel. 969 22 20 22
14008 CÒRDOVa
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
07800 EIVISSa (Balears)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
15402 EL FERROL (La Corunya)
Magdalena, 153, 1.º dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETaFE (madrid)
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONa
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª /
Tel. 972 20 05 25
18009 GRaNaDa
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / Tel. 958 22 66 20
19005 GUaDaLaJaRa
Avd. 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
Cardenal Cisneros, 11 / 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 DE La FRONTERa (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 GRaN CaNaRIa
Angel Guerra, 26 - bajo /
Tel. 928 37 13 07
25002 LLEIDa
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
24003 LLEó
Sierra Pambley, 6 - 3º C / Tel. 987 24 84 08
26004 LOGRONYO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88

27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
28013 maDRID
Gran Vía, 46 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
29015 mÀLaGa
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
07701 maó (menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 /
Tel. 971 36 99 36
30001 múRCIa
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. /
Tel. 968 21 40 29
22002 OSCa
Pza. de la Catedral, 8 / Tel. 974 22 65 56
32004 OURENSE
Mestre Vide, 2 - bajo / Tel. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 paLÈNCIa
Gil de Fuentes, 12 - 2º Izq. / Tel. 979 75 21 21
07001 paLma DE maLLORCa (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 pampLONa
Avda. Baja Navarra, 64, 1.º / Tel. 948 21 03 18
10600 pLaSÈNCIa (Cáceres)
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, 26, 3º Dcha. / 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 TaRaZONa (Saragossa)
San Antón, 11 - 1.º / Tel. 976 64 47 81
43001 TaRRaGONa
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 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)
Mercaders, 2 - bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pati Palau, 1-5 / Tel. 973 35 22 30
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 de Camprodón, 2 /
Tel. 902 702 032 - Ext. 3140
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
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