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02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izq. Tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tel. 918 833 544
03003 ALACANT
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tel. 965 922 298
04001 ALMERIA
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (Lleó)
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536
05001 ÀVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tel. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tel. 924 248 951
22300 BARBASTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1r, 1ª. Tel. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687
10003 CÀCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tel. 927 214 414
11001 CADIS
Hospital de Mujeres, 26.
Tel. 956 214 972
12001 CASTELLÓ
San Luís, 15 entresuelo, 1º A.
Tel. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n.
Tel. 956 513 208
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2ª planta.
Tel. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15.
Tel. 923 482 035
16002 CONCA
Avda. Rep. Argentina, 27.
Tel. 969 222 022
14008 CÒRDOVA
Concepción, 4-1º C.
Tel. 957 479 578
07800 EIVISSA
Pere Francès, 12-2n. Tel. 971 312 774
15402 EL FERROL (La Corunya)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tel. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tel. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Baptista La Salle, 19-2n, 2a
Tel. 972 200 525

18009 GRANADA
Pza Campillo, 2-5º G y H.
Tel. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tel. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tel. 958 663 592
21003 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tel. 959 253 388
22700 JACA (Osca)
Seminario, 8-3º. Tel. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dupl.
Tel. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis)
Sevilla, 53. Tel. 956 180 156
15001 LA CORUNYA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tel. 981 205 659
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo.
Tel. 928 371 307
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2n. Tel. 973 269 104
24003 LLEÓ
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408
26004 LOGRONYO
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783
29015 MÀLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tel. 952 214 447
07701 MAÓ (Menorca)
Carreró des Mirador de ses Monges, 1
Tel. 971 369 936
30001 MÚRCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda.
Tel. 968 214 029
22002 OSCA
Pza. de la Catedral, 3-1º.
Tel. 974 226 556
32005 OURENSE
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161
34001 PALÈNCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tel. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminari, 4.
Tel. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tel. 948 210 318
10600 PLASÈNCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707

36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tel. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA. Tel. 923 261 547
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º.
Tel. 936 327 630 ext. 57
20005 SAN SEBASTIÀ
Loyola, 15-3º izda. Tel. 943 424 510
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tel. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha.
Tel. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.
Tel. 981 584 966
50001 SARAGOSSA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tel. 976 291 879
40001 SEGÒVIA
Seminario, 4 bajo. Tel. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati de Palau, 1-5. Tel. 973 351 266
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n.
Tel. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Av. Preixana, 16. Tel. 973 320 183
42002 SÒRIA
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Saragossa)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tel. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2n 2a.
Tel. 977 244 078
44001 TEROL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tel. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tel. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 baixos. Tel. 977 511 428
46003 VALÈNCIA
Avellanas, 14 bajo
Tel. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tel. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tel. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tel. 986 423 696
01004 VITÒRIA
Fueros, 6-1º izda. Tel. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tel. 980 532 091

Nom

M2016C

NIF

Cognoms

Domicili

Població

Codi postal

Província

Data naixement

Correu electrònic

Mòbil

PERIODICITAT

IMPORT
q 6€
o 20 €

o Anual

o Mensual

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

o .................... €

AUGMENTAR QUOTA
o 5 euros

o 30 euros

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

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Sisplau, envia’ns el comprovant
que et donarà l’entitat bancària)

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA
Titular compte

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

E S
TARGETA DE CRÈDIT

Caduca final 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.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’RD 1720/2007, pel qual se n’estableix el reglament de desplegament, t’informem
que les teves dades formen part d’un fitxer titularitat de Mans Unides, degudament registrat en el Registre General de Protecció de Dades, creat amb la finalitat de gestionar tot
allò relatiu a la teva condició de soci i col·laborador. Així mateix, Mans Unides utilitzarà les teves dades per mantenir-te informat sobre altres activitats de la nostra organització.
Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a Mans Unides – Dep. de Protecció de Dades, carrer Barquillo, núm. 38 3º 28004 Madrid o a l’adreça: protecciondedatos@manosunidas.org
No vull rebre informació de Mans Unides

q

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

Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent,
amb els límits legals establerts.
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Carta de la Presidenta
Benvolguts amics,

Mans Unides/Irene H-Sanjuán

Com a presidenta de Mans Unides, és un honor per a mi
poder compartir amb vosaltres els resultats de tot un any
de feina recollits en aquesta Memòria d’activitats del 2016.
Uns resultats que devem a la col·laboració i a la tasca de milers de persones d’Espanya i de més enllà de les nostres
fronteres, unides per un objectiu comú: acabar amb la fam i
la pobresa al món.
Aquest 2016, que ja sembla tan llunyà en el temps, ha estat un any en què
Mans Unides ha tornat als seus orígens; al seu objectiu primer. Com van fer
les nostres fundadores fa gairebé 58 anys, hem declarat la guerra a la fam des
de tots els àmbits. I ens hem proposat que aquesta xacra vergonyant no trobi
cap escletxa per treure-hi el cap. Perquè, com tantes vegades ens ha demanat
el papa Francesc, no ens acostumem ni ens conformem amb les xifres de la
fam, perquè sabem que darrere cada número hi ha una història de vida i un
anhel de futur. I treballem per aquestes persones víctimes finals d’un sistema
econòmic internacional que prima el benefici i exclou els febles, i d’uns estils
de vida i consum que augmenten la vulnerabilitat i l’exclusió.
El lema de la campanya del 2016, «Planta-li cara a la fam: SEMBRA», ens va
donar el motiu principal del treball de l’any, primer del trienni que dedicarem
a la «lluita contra la fam». La paraula SEMBRA representa el primer pas de
l’alimentació i l’activitat prioritària de molts dels socis locals i de les comunitats a les quals acompanyem en els nostres projectes. Per això i per a ells, a
Mans Unides ens vam proposar sembrar recursos i capacitats.

Presidenta de Mans Unides
Clara Pardo
Coordinadora de Comunicació
Icíar de la Peña
Dipòsit Legal: M-15881-2017

Durant dotze mesos, vam sembrar, en gairebé 60 països, les llavors que permetran que milions de persones facin possible un dret que les empara des del
seu naixement i que és vulnerat constantment: el dret a l’alimentació. Hem
sembrat educació, sanitat, promoció de la dona, promoció social i també, com
no podia ser de cap altra manera, aliments i oportunitats i drets i vida… Una
sembra que es va materialitzar gràcies als prop de 78.000 socis, col·laboradors
i amics que ens van permetre, amb el seu suport, promoure 604 projectes a
Àsia, Àfrica i Amèrica.
Que serveixin aquestes línies per presentar la rendició de comptes d’un treball
caracteritzat per l’austeritat i la transparència, que ha contribuït a millorar la
vida de més de dos milions de persones. I, amb el meu agraïment a TOTS pel
vostre suport, aprofito per apel·lar des d’aquí a un compromís més gran perquè, encara, milions de persones ho necessiten.

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

Clara Pardo
Presidenta de Mans Unides
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Qui

SOM?

Memoria MU 2016_CATALAN.qxp_Maquetación 1 16/6/17 9:27 Página 4

Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya
per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament dels països més
desfavorits i en via de desenvolupament. És, alhora, una
organització no governamental per al desenvolupament (ONGD),
de voluntaris, sense ànim de lucre, catòlica i seglar.
La nostra missió és lluitar contra la pobresa, la fam, la nutrició
deficient, la malaltia i les carències en l’àmbit educatiu;
i treballar per eradicar les causes estructurals que les produeixen:
la injustícia, el repartiment desigual dels béns, la manca
d’oportunitats entre les persones i els pobles per a la defensa
dels seus drets, els prejudicis, la insolidaritat, la indiferència
i la crisi de valors humans i cristians.

El 1955, la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines d’Acció Catòlica
va declarar «la guerra a la fam». El 1959, les Dones d’Acció Catòlica
Espanyola van recollir aquesta crida i van llançar la primera «Campanya
contra la Fam a Espanya», a partir de la qual s’ha anat configurant
l’actual Mans Unides.

4

Fotos: Mans Unides
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EL nOSTRE EqUIP HUMà

5.089 voluntaris
77.540 socis i col·laboradors
136 treballadors contractats
Mans Unides es va constituir com una organització
de voluntaris i aquesta qualitat continua sent,
actualment, una de les seves principals fortaleses i
senyals d’identitat. Per complir els nostres objectius
comptem amb la feina i el compromís de més de 5.000
persones voluntàries (5.089 el 2016), xifra que augmenta
significativament en moments puntuals, com en el
llançament de la Campanya anual. A més, tant els
òrgans de govern de l’organització com els llocs de
responsables de les àrees de treball dels Serveis
Centrals i de les delegacions estan dirigits per
persones voluntàries.
Al tancament del 2016, Mans Unides comptava
amb 136 treballadors contractats i amb el suport
incondicional de 77.540 socis i col·laboradors,
les aportacions dels quals van constituir la màxima
font d’ingressos privats de l’organització.
A més, el treball de Mans Unides és possible gràcies
a les 451 organitzacions locals amb què treballem
al Sud i amb les quals mantenim una coordinació
i comunicació constants.
A tots ells: voluntaris, contractats, socis i
col·laboradors… moltes gràcies!

5

L’estructura diocesana de Mans Unides ens permet ser
presents en tot el territori espanyol, la qual cosa aporta a la nostra activitat una capil·laritat essencial i un gran
arrelament en la nostra societat.

Xarxes

Estructura
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En el context de globalització actual i creixent interdependència entre persones, comunitats, països i continents, Mans Unides considera imprescindible enfortir la coordinació amb altres organitzacions a fi i efecte de fer front de manera col·lectiva a les causes que provoquen la fam i la pobresa
al món.
Així, som presents en diverses xarxes i organismes nacionals i internacionals:
l Consell Pontifici Cor Unum

l CIDSE (Cooperació Internacional per
al Desenvolupament i la Solidaritat)

Tant els Serveis Centrals, amb seu a Madrid, com les
71 delegacions diocesanes comparteixen dues línies
de treball complementàries i relacionades: la sensibilització de la població espanyola i la recaptació de fons
per finançar projectes de desenvolupament als països
del Sud.

l COnCORD (Confederació per a
la Cooperació de les OnG d’ajuda
i desenvolupament)

l COnGDE (Coordinadora de OnG per
al Desenvolupament d’Espanya)
l Fundació Sur

l Pacte Global Contra la Pobresa
l Fòrum de Laics

l Consell nacional de Missions

l Plataforma del Voluntariat d’Espanya

Organigrama

Mans Unides/Pilar Seidel

l Associació Espanyola de Fundraising

l UMOFC (Unió Mundial d’Organitzacions
Femenines Catòliques)
l LaFede.cat, organitzacions per
la Justicía Global

òRGAnS DE GOVERn
ASSEMBLEA GENERAL
Presidenta

71 Presidentes-Delegades diocesanes

1 Representant dels Serveis Centrals

Comissió Permanent

L’Assamblea General és l’òrgan suprem de govern de Mans Unides.
Es reuneix dos cops l’any.

COMISSIÓ PERMANENT
La Comissió Permanent és l’òrgan de govern que, subordinat a l’Assemblea Genral i
seguint les seves directrius, dirigeix el funcionament de Mans Unides. Es reuneix un cop al mes.
Presidenta
Clara Pardo*

Tresorer
Tomás Rodríguez*

Consiliari
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliari
José Antonio Álvarez

Sec. Gral. Acció Catòlica
Vacant

* Fins al 21 de maig va ocupar el càrrec de presidenta Soledad Suárez,
i el de tresorer el va ocupar Tomás Rodríguez fins al 28 de setembre.
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l Pacte Mundial

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

5 Presidentes-Delegades
representants de l’Assemblea
Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Elena Garvía,
Eladio Seco-Herrera

Secretari
José Valero

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

Mans UnidesCasilda de Zulueta
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DELEGACIOnS DIOCESAnES
EQUIP DIRECTIU DIOCESÀ
Presidenta-Delegada

Vicepresidenta-Vicedelegada

Tresorera

Secretària

òRGAnS DE GESTIÓ
SERVEIS CENTRALS
Els Serveis Centrals són els serveis tècnics i administratius encarregats de
portar a la pràctica els acords adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
Presidenta
Clara Pardo
Secretaria Direcció
Secretaria Tècnica
Secretari General
Ricardo Loy

àrea d’Administració de
Recursos i Persones

àrea de Comunicació
i Presència Pública

àrea de Delegacions

àrea d’Educació
per al Desenvolupament

àrea de Gestió Financera
i Planificació

àrea de Projectes

7

Què

FEM?
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Mans Unides, inspirant-se en el valor ètic de la solidaritat, en
l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església, promou dues línies de treball:
l Donar a conèixer i denunciar l’existència de la fam i
de la pobresa, les seves causes i les seves possibles
solucions.
l Reunir mitjans econòmics per finançar els programes,
plans i projectes de desenvolupament integral dirigits
a atendre aquestes necessitats.

8

Sensibilització

Mans Unides/Mª Eugenia Díaz
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Una de les prioritats del treball de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar davant
la societat espanyola l’existència de la fam, com a part de la vida diària de gairebé 800
milions de persones, a fi i efecte de fer front de manera col·lectiva a les causes que la
provoquen i trobar-hi les millors solucions.
El 2016 vam iniciar un pla de treball triennal que revitalitza

taris i energètics; un sistema econòmic internacional basat

l’interès que ens impulsa des de la nostra fundació: Planta-

en el màxim benefici i que exclou els més febles en convertir

li cara a la fam! Sabem que al món han crescut les possibi-

els aliments en mercaderia sobre la qual es pot especular;

litats perquè totes les persones puguin viure dignament i,

i, finalment, els nostres estils de vida i consum que afavo-

tanmateix, constatem que la globalització no ha caminat

reixen aquest model.

cap a una major justícia social sinó que ha prevalgut la in-

Així, el lema escollit per a la Campanya de 2016 va ser

diferència i l’exclusió, la corrupció i el desinterès pels més

“Planta-li cara a la fam: Sembra” i, mitjançant les nostres

vulnerables. Es produeix el que Sant Joan Pau II va anome-

activitats de sensibilització, ens vam proposar sembrar re-

nar «paradoxa de l’abundància»: al món hi ha menjar per a

cursos i capacitats a les comunitats, sembrar responsabili-

tots, però hi ha gairebé 800 milions de persones que passen

tat i cooperació entre els estats perquè garanteixin el dret

fam. Sabent que la fam al món té moltes causes interde-

a l’alimentació i sembrar solidaritat en la societat espa-

pendents, en aquest trienni ens estem centrant en tres que

nyola, perquè només amb el compromís de tots és possible

ens semblen fonamentals: el mal ús dels recursos alimen-

acabar amb la fam.
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Operació Enllaç el 2016
En estreta relació amb les delegacions, l’Operació Enllaç és una activitat orientada a vincular particulars o grups
de persones (col·legis, universitats, parròquies, empreses,
col·lectius professionals) de la societat espanyola amb un
o alguns dels projectes als quals Mans Unides dona suport al Sud.
Es contribueix així a aconseguir més sensibilitat i compromís amb els països empobrits, mitjançant informes
que apropen a la població espanyola la situació, les condicions de vida, els problemes i les iniciatives de les comunitats a les quals donem suport. Operació Enllaç promou, a
més, la recaptació de recursos que s’inclouen en un fons
comú destinat a finançar el projecte «enllaçat» i d’altres
impulsats per Mans Unides.

Via de finançament directe i privat
D’altra banda, Operació Enllaç s’ocupa també de la
captació i formulació de projectes de desenvolupament
que seran finançats directament per particulars o entitats
privades. Aquestes entitats són majoritàriament empreses, fundacions i associacions que destinen fons a projectes específics a través de la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa n

434 Operacions Enllaç
dutes a terme

71 convocatòries de projectes
aprovades a través
de Vía Directa

Mans Unides

Sensibilització
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Els nostres aliats
en el sector privat
Mans Unides treballa en aliança amb el sector privat
perquè les empreses contribueixin al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i al desenvolupament d’un model econòmic que es caracteritzi per la
integritat, la transparència, la igualtat d’oportunitats i la
protecció mediambiental.
En aquest sentit, Mans Unides va renovar el 2016 el seu
compromís amb el Pacte Mundial de nacions Unides –iniciativa que promou deu principis d’acció en matèria de
drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció–, a què s’han adherit grans empreses, pimes, associacions empresarials, tercer sector, sindicats i
institucions educatives. Un dels resultats d’aquest esforç
és la generació d’un «llenguatge comú» per a una millor entesa entre les diverses entitats.
Així mateix, les aliances amb entitats privades per al
finançament de projectes de desenvolupament, com en el
cas d’Operació Enllaç, van ser també una eina fonamental
per a la sensibilització tant dels treballadors de les empreses com dels seus clients n
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La il·lusió i el treball
de les delegacions
Cada any, les 71 delegacions de Mans Unides uneixen treball
i il·lusió per engegar centenars d’iniciatives en tot el territori espayol. Moltes d’aquestes activitats es fan des de fa dècades i són
ja veritables icones de la nostra organització, com és el cas de les
operacions bocata, els sopars de la fam, les curses solidàries…
El 2016, com ocorre cada any amb el llançament de la Campanya, la imaginació i la tenacitat de milers de voluntaris van tornar a activar-se per continuar creant nous esdeveniments i espais
on la sensibilització i la recaptació de fons van plegades: esmorzars solidaris, concursos de ball, pelegrinatges, tardes de màgia,
preestrenes de cinema, cursos a les universitats, tertúlies, etc.
Aquesta activitat intensa de les delegacions s’articula en
l’àmbit local amb la col·laboració de diversos agents socials, com
ara parròquies, col·lectius, centres educatius, associacions, mitjans
de comunicació, empreses i institucions públiques n
Mes informació sobre el treball de les delegacions
al web de Mans Unides.

VII Festival
de Clipmetratges
Amb el lema «Assaboreix la nostra recepta per
lluitar contra la fam al món», els vídeos presentats
a concurs havien de plasmar en un minut idees per
acabar amb la fam. Gràcies a la col·laboració de
nombroses empreses i institucions, el nostre festival continua creixent en qualitat i presència en la
societat i representa, a més, una eina important de
sensibilització per al treball dels docents amb el
seu alumnat.
La novetat d’aquesta edició va ser la incorporació del nivell de primària en la categoria d’Escoles
i es va batre el rècord de participació amb 1.268 vídeos rebuts: 1.268 minuts de denúncia social, solidaritat i esperança; o el que és el mateix, més de
20 hores de sensibilització i conscienciació en la
lluita contra el desaprofitament d’aliments n
clipmetrajesmanosunidas.org

Mans Unides i
CADENA 100
per Benín

Hi ha raons, no hi ha excuses IV edició de les “24 hores”
Al novembre de 2016 vam llançar «els 24 dies per a les
24 hores», una campanya global de sensibilització que va
comptar amb diverses accions.
Amb el lema «Volem Il·luminar el món. Hi ha raons. No
hi ha excuses», vam difondre 24 raons que impulsen el
nostre compromís per millorar la vida de les persones més
desfavorides. Es van dur a terme 41 activitats a les delegacions de Mans Unides, 4.875 persones van participar en
l’acció d’«il·luminar el món» a través de la web manosunidas.org/24horas, es van rebre 1.282 fotos de desenes de
països per participar en l’acció d’«Encén la flama» i 22 col·legis van participar amb 743 dibuixos en el concurs «Col·legis
que donen llum». La campanya va comptar amb la col·laboració desinteressada de figures destacades en l’àmbit
social i entitats públiques i privades n

Mans Unides/Inma Polo

Sensibilització
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A La nit de CADEnA 100, concert celebrat el 9 d’abril a benefici de Mans Unides i el seu projecte solidari a Benín, s’hi va
aplegar un extraordinari cartell d’artistes format per The Corrs,
Fangoria, Jess Glynne, Malú, Estopa, Julieta Venegas, Álvaro
Soler, Efecto Pasillo, Omi, Morat i Auryn & Anastacia.
L’edició de 2016 d’aquest concert benèfic tenia l’objectiu
de sensibilitzar sobre l’abús sexual a persones menors d’edat i
reunir fons per a la construcció i l’equipament d’un nou edifici
al centre d’acollida «La Maison du Soleil», que ofereix sostre,
formació i suport a mares ben joves i els seus fills, en molts
casos noies que han estat víctimes d’abusos sexuals i embarassos no desitjats n

Premis Mans Unides 2016
En un acte emotiu celebrat el 28 de juny a l’Edifici Beatriz de
Madrid es van lliurar els Premis Mans Unides que, des de fa més
de 30 anys, distingeixen aquells treballs que donen a conèixer la
realitat dels països més desfavorits des de l’escola i els mitjans de
comunicació.
Premi Especial Mans Unides: Julián del Olmo, director de Pueblo
de Dios (RTVE); Premi de Premsa: Quim Pujals i Mª José Carmona;
Premi de Fotoperiodisme: Javier Carbajal i Juanjo Pérez Monclús,
d’OM Colectivo; Premi de Cartells per a nens i joves: Xoel López, i
Premi de relats per a nens i joves: Noa Pérez i Ainhoa Couceiro n
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Canviem pel planeta
Tinguem cura de les persones
El 2016 va ser el segon any d’aquesta campanya que
promovem com a membres de CIDSE, l’aliança internacional d’organitzacions catòliques de desenvolupament d’Europa i Amèrica del Nord. A través d’aquesta tractem d’incidir en el canvi de polítiques cap a un món més sostenible
i sensibilitzar la societat per a l’adopció d’estils de vida
sostenibles, centrats en formes de consum i producció
d’aliments i energia que tinguin cura del planeta i les persones que l’habiten.
A la primavera, vam difondre a les xarxes socials un
Tour de les Alternatives, que va visibilitzar experiències
de consum i producció sostenibles presentades a la Cimera
de Canvi Climàtic feta a París al desembre de 2015. Al juny,
ens vam sumar a l’aniversari de Laudato Si difonent pels
nostres canals continguts relacionats amb l’Encíclica del
papa Francesc. Amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació (16 d’octubre), vam iniciar el projecte Històries de Canvi
en què, a través de vídeos breus, expliquem diverses iniciatives que afavoreixen una producció i consum d’aliments més sostenible n

Comunicació i
presència pública

Alberto Novo

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

Si tens cura del planeta
combats la pobresa
Amb una durada prevista de dos anys, aquesta campanya es va presentar al juny i s’emmarca en el treball d’Enllaça’t per la Justícia, grup format per organitzacions de l’Església espanyola que treballen en cooperació (Cáritas, CONFER, Justícia i Pau, Mans Unides i REDES). El seu objectiu
és contribuir a transformar el model de desenvolupament
actual –injust, insolidari i insostenible– a través del canvi
d’hàbits i estils de vida personals i comunitaris, aprofundint en el contingut i les recomanacions de l’encíclica Laudato Si.
La campanya se centra en quatre àmbits: l’eclesiàstic,
mitjançant el treball amb la Comissió Episcopal de Pastoral
Social i les congregacions religioses; l’educatiu, amb la producció de materials de sensibilització per a nens i adults; el
polític, amb la presentació de propostes als nostres representants; i, finalment, l’àmbit dels mitjans de comunicació.
Tot això des d’un treball molt arrelat en allò local, gràcies a
la nostra presència diocesana n
enlazateporlajusticia.org
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Durant el 2016 vam impulsar la nostra tasca de sensibilització mitjançant la comunicació de missatges i continguts
que apropessin a la societat espanyola la realitat dels països
més desfavorits on treballem.
En aquest sentit, destaquen els materials produïts per
a la nostra Campanya «Planta-li cara a la fam: Sembra »,
que van arribar a centenars de milers de persones a través de
falques de ràdio i espots de televisió, recursos educatius, vídeos, samarretes amb missatge i totes les iniciatives que van
engegar els Serveis Centrals i les delegacions per difondre la
Campanya.
El 2016, el treball de Mans Unides va aparèixer en més
de 29.000 ocasions en mitjans de comunicació escrits i vam
fer quatre viatges amb periodistes al terreny, fet que ens va
permetre donar a conèixer el nostre treball a alguns dels principals mitjans de comunicació nacionals. Així mateix, vam
enfortir la nostra presència pública mitjançant una activitat
intensa al web i les xarxes socials (vam arribar als 85.000 seguidors a Facebook i 35.000 a Twitter), vam enviar més de
60 comunicacions per correu electrònic a la nostra base social informant de les novetats del nostre treball i vam continuar publicant una revista quadrimestral amb una tirada
pròxima als 380.000 exemplars l’any n
Les nostres xarxes socials
manosunidas.ongd

barquillo38

@ManosUnidasOnGD

@manosunidas
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604 projectes
Més de 2 milions de persones recolzades
58 països
39.829.082,26 € d’inversió

Les 604 iniciatives de desenvolupament a què vam donar supoirt el 2016 aborden sectors transversals, amb diversos enfocaments segons cada context. Amb l’objectiu de «plantarli cara a la fam», Mans Unides va promoure la seguretat alimentària i nutricional de les comunitats amb què treballem.
Per a això, vam donar suport a múltiples processos de desenvolupament que busquen l’autosuficiència i sostenibilitat
d’explotacions familiars i comunitàries, amb una inversió
de més de 10 milions d’euros. Així mateix, continuem acompanyant totes aquelles comunitats que necessiten formació,
assessoria i entrades per alimentar-se.
La millora de la qualitat i la universalitat de l’accés a l’educació i formació conforma des de sempre un important repte
per a Mans Unides. Per a la nostra organització, és imprescindible que totes les nenes i els nens accedeixin a l’escola
des de l’edat més primerenca, ja que això enforteix el seu
desenvolupament motor i cognitiu i, per tant, el seu futur i
el de les seves famílies i comunitats. Així, des del 2016, gairebé 43.000 nens i nenes gaudeixen de millors condicions
educatives gràcies a 220 projectes implementats en aquest
sector. La formació professional de joves, així com la formació específica a dones també van figurar entre les línies d’acció prioritàries. Més de 41.000 joves van rebre el suport dels
programes educatius iniciats l’any passat.

Mans Unides/Irene H-Sanjuán

Des de Mans Unides continuem lluitant contra la fam i donant suport a les poblacions
més vulnerables del planeta a través d’organitzacions locals amb què treballem a àfrica,
Amèrica Llatina i àsia. Fidels als nostres principis, durant el 2016 vam prioritzar les
comunitats més aïllades, les que tenen un Índex de Desenvolupament Humà més baix,
les que no compten amb altres ajudes. Vam donar suport a dones i homes que viuen
en condicions de pobresa extrema i risc d’exclusió, promovent drets inherents a cada
persona amb independència del seu sexe, raça, color i religió.

D’altra banda, treballem per afavorir l’equitat de drets i la
igualtat d’oportunitats d’homes i dones, i per a això donem
suport a processos d’alfabetització i capacitació dirigits a enfortir l’autonomia de les dones i la seva capacitat per participar en tots els àmbits de la societat. Així mateix, facilitem
la formació de les comunitats en drets i deures perquè tinguin accés a les eines que els permetin reclamar-los davant
els responsables de proveir-los.
Gran part dels 604 projectes posats en marxa el 2016 es duen
a terme en el medi rural; afavorint així la permanència de la
població en el seu entorn, la cura del medi ambient i el respecte
a les cultures i mitjans de vida locals. També vam donar suport
a 50 iniciatives de desenvolupament dirigides a població indígena (per un import de 3.384.090 €), amb l’objectiu que els
seus territoris tradicionals siguin legalment reconeguts, protegits enfront d’agressions externes i ofereixin als seus habitants
alternatives de vida des del respecte a la seva pròpia cultura i
al medi ambient. Així, donem suport a processos productius,
legals, de denúncia pública, d’acompanyament, de formació i
d’atenció a necessitats bàsiques.
Amb la intenció de contribuir a fer d’aquest món un lloc millor,
continuem aprenent i millorant cada dia perquè l’esforç de
tots els nostres socis i col·laboradors doni els millors fruits en
el desenvolupament dels pobles més empobrits i necessitats.
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Projectes de Mans Un

Mans Unides ha aprovat
el 2016 un total de 604 projectes
en 58 països per un valor
de 39.829.082,26 euros.
A més, continuem donant suport econòmicament
a projectes d’exercis anteriors.
L’any 2016 van ser un total de 941 projectes.

% DE PROJECTES
PER SECTORS

Agrícola
19%

Sanitari
17%

220 projectes

113 projectes
AGríCOlES

EDUCATIUS

Import: 11.303.208,71 €
124.308 beneﬁciaris

Import: 11.003.167,22 €
98.906 beneﬁciaris

Mans Unides/Paco Borges

Dona
12%

Social
15%

14

Mans Unides/Javier Mármol

Educatiu
36%
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Unides al món el 2016

% DE PROJECTES
PER CONTINENTS

Amèrica
24%

Àsia
29%

Àfrica
47%

SANITArIS

SOCIAlS

Import: 4.889.516,55 €
220.531 beneﬁciaris

Import: 6.531.588,30 €
1.005.576 beneﬁciaris

Import: 6.101.601,48 €
594.392 beneﬁciaris

Mans Unides/Javier Mármol

DONA

Mans Unides/Javier Fernández

Mans Unides/Javier Mármol

2€
s

92 projectes

104 projectes

Mans Unides/Javier Mármol

75 projectes
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287 projectes
17.283.447,88 euros
33 països
El Marroc
11

Egipte
5
Mauritània
8
Mali
2
Senegal
13
Guinea
Bissau
1
Sierra
Leone
10

Txad
5

Togo
13

Burkina
Faso
19

Sudan
1

Nigèria
1

Ghana
11
Benín
18

rep.
Etiòpia
Centreafricana Sud
11
1
Sudan
5
Camerun
16
Uganda
Somàlia
15
2
Kenia
4
Gabon
1
rwanda
rep.Dem.
4
Congo
Burundi
19
4
Tanzània
9

Dades destacades d’Àfrica
SECTOr EDUCATIU
Nombre de projectes:
Import:
% de projectes:

Eritrea
2

143
7.113.233 €

Angola
1

Malawi
12
Zàmbia
14

Moçambic
18

50%

SECTOr SANITArI
Nombre de projectes:
Import:
% de projectes:

67
4.466.077 €

Zimbabwe
7

23%

SECTOr DONA
Nombre de projectes:
Import:
% de projectes:

16

31
1.690.645 €
11%

Madagascar
20
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En aquest context difícil, l’any passat vam incrementar
els projectes agrícoles en la majoria dels països a fi de
refermar la seguretat alimentària i reforçar la capacitació
dels pagesos. De la mateixa manera, vam finançar, amb
caràcter prioritari, projectes d’accés a l’aigua per mitjà
de preses, pous i vies de distribució per lluitar contra
els efectes que la seva carència té sobre l’alimentació,
la higiene, la cria de bestiar i els conreus. En aquest
àmbit hem dut a terme projectes a Kenya, Camerun
i Togo, entre d’altres.

En el camp educatiu continuen havent-hi seriosos
problemes d’infraestructures i formació del
professorat. Per això, continuem apostant no
sols per la construcció d’escoles en els diversos
nivells, sinó per la millora de la qualitat de
l’educació mitjançant el suport a la formació de
docents qualificats. Quant a la formació
professional, els resultats són positius,
ja que molts dels joves que van participar
en els projectes van poder generar noves
fonts d’ingressos en accedir al mercat
laboral, formar cooperatives o
desenvolupar projectes d’autoocupació.
Malgrat els avenços, encara queda molt
camí per recórrer i les dones africanes
tenen, en aquest sentit, un paper
principal. Per això, Mans Unides
incorpora l’eix de gènere en tots els
seus projectes, a fi de donar
suport a les dones en la seva lluita
quotidiana enfront de la violència
de gènere i la discriminació.
Creiem que la dona és el gran
motor d’Àfrica i, amb elles, els
pobles africans continuaran
avançant, amb resiliència i
sense defallir, per construir una
realitat cada cop més segura i
justa per a les seves
comunitats.

Mans Unides

La propagació de malalties, agreujada per la manca
d’aigua potable, ha revelat la fragilitat de la sanitat a la
zona, com es va demostrar en la crisi de l’ebola a Sierra
Leone. Així, ens reafirmem en la importància d’ajudar a
forjar sistemes de salut robustos i enfortir la coordinació
regional perquè situacions similars no tornin a produirse. D’altra banda, la malària continua tenint una gran
incidència i la sida, encara que ha disminuït, continua

afectant principalment l’Àfrica Subsahariana. Amb la
construcció de nous centres, el subministrament
d’equipaments i la formació de personal sanitari,
estem contribuint a millorar els sistemes sanitaris en
els diferents països on treballem.

Mans Unides/Marta Carreño

Malgrat que Àfrica disposa de la tercera part dels
recursos naturals i la meitat de les terres conreables
del món, l’accés als drets bàsics continua sent un somni
per a la majoria dels seus habitants. 1.200 milions de
persones viuen amb menys d’1 dòlar al dia i 50 milions
de nens no tenen accés a l’educació. Als països rics en
primeres matèries com Angola, Nigèria o República Democràtica del Congo, veiem com el petroli, els diamants
o el coltan no han contribuït al benestar de la població
sinó que s’han convertit en la font de les seves desgràcies. Àfrica és també el continent que més pateix els
efectes del canvi climàtic en forma de sequeres, erosió
costanera i inundacions. En alguns països, la pobresa
s’agreuja a conseqüència de la violència de grups armats
que provoquen desplaçaments massius de població,
destrucció d’infraestructures, corrupció, tràfic i
explotació de persones menors d’edat.

Seguretat alimentària i desenvolupament rural a Ndom, Camerún.
Ara tenim bona collita de cacauet, mandioca, nyam i macabo i cap família ha passat
fam durant aquest temps. Hem guardat llavors i adobs per a sembres posteriors i la
feina al camp ha contribuït, a més, a la integració de la família, que s’ha esforçat i
treballat unida per obtenir bons resultats per a tots. Les mares i els fills ens hem
encarregat de la sembra i la collita, i els nostres marits han fet un bon treball previ
de preparació del terreny. Hem vist que tots som necessaris.
Hermine ndjengoes,
presidenta de l’agrupació agrícola local Vie et Enviroment

17

Projectes Amèrica
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Amèrica Llatina i el Carib travessen un període
d’inestabilitat política, de reducció del creixement
econòmic i de retrocés de les inversions públiques en
el sector social (educació, salut, extensió agrària, etc.).
Aquesta situació ha provocat que les desigualtats i els
conflictes s’hagin aguditzat i que, fins i tot, es
reverteixin alguns dels avenços obtinguts en els últims
anys per a les poblacions més excloses, especialment
pagesos i indígenes.
Molts d’aquests conflictes tenen a veure amb l’accés i
el control dels recursos naturals i molts cops condueixen
a la violència i criminalització d’activistes de drets
humans com Berta Cáceres, assassinada a Hondures
al març del 2016, o de comunitats senceres com els
Guaraní-Kaiowá de Mato Grosso do Sul (Brasil) o
els indígenes Shuar d’Equador.
L’acaparament de terra, les activitats extractives,
la desforestació o els efectes del canvi climàtic porten
moltes comunitats a una situació límit, posant en risc
la seva sobirania alimentària, incrementant la seva
vulnerabilitat i reduint les seves possibilitats
d’aconseguir una vida digna.
Davant d’aquest escenari, el treball de Mans Unides
durant el 2016 va aprofundir en projectes orientats a la

18

sobirania alimentària i va prioritzar l’agricultura familiar
i ecològica, tenint en compte tot el cicle productiu, des
de la producció fins a la comercialització i nutrició. Així
mateix, vam incrementar les intervencions destinades a
enfortir les comunitats i organitzacions locals de manera que poguessin fer efectius els seus drets i defensar
els seus interessos.

El 50 % dels projectes ﬁnançats
durant el 2016 en Amèrica es va
destinar al sector agropecuari

De la mateixa manera, continuem treballant amb
processos i xarxes locals i internacionals com REPAM
(Red Eclesial Pan-Amazónica), Iglesias y Minería
o CIDSE, que busquen articular una resposta més eficaç
enfront dels desafiaments del continent i establir
estratègies per a la defensa dels drets humans.
Com a part d’aquest esforç de coordinació, convé
destacar la trobada amb socis locals que vam fer al
novembre a Lima i que va representar un espai
d’intercanvi d’idees important entorn de la sobirania
alimentària al continent.
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143 projectes
12.190.724,83 euros
14 països
Haití

Mèxic
11

12
rep. Dominicana
4

Mans Unides/Ana Pérez

Hondures
7
Guatemala
14

12
El Salvador

Nicaragua
6

panamà
3

Dades destacades d’Amèrica
Colòmbia
9

SECTOr AGrOpECUArI
Nombre de projectes:
Import:

72
7.102.955 €

% de projectes:

Equador
18

50%

SECTOr SOCIAL
Nombre de projectes:
Import:

34
1.846.590 €

% de projectes:

24%

Brasil
5

SECTOr DONA
Nombre de projectes:
Import:

15

perú
22

1.320.058 €

% de projectes:

10%

Bolívia
13

Mans Unides/Concha Sáez

paraguai
7

Amb les comunitats indígenes
d’ Isla Ccapi los Uros, Perú.

La nostra comunitat, abans que s’iniciés el projecte de Mans Unides, era
una de les més oblidades pels governs… El nostre treball se centrava en
la pesca artesanal, la recol·lecció d’ous, la caça d’ocells i altres tasques
de temporada. El projecte ha generat un visible progrés en els nostres
processos tradicionals i, amb això, hem incrementat els nostres
ingressos econòmics; fet que avui dia ens motiva a continuar millorant
com a comunitat i ens compromet a treballar dia a dia per aconseguir-ho.
Rody Suaña, president comunal
Projecte de desenvolupament integral
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Projectes Àsia

Memoria MU 2016_CATALAN.qxp_Maquetación 1 16/6/17 9:31 Página 20

174 projectes
10.254.909,55 euros
11 països
Líban
6
Iraq
3

Israel 3

palestina
3
1
Jordània

Índia
143
Vietnam
Tailàndia
1
1
Cambotja
6

Filipines
6

Dades destacades d’Àsia
SECTOr EDUCATIU
Nombre de projectes:

65

Import:

3.094.144 €

% de projectes:

37%

SECTOr SOCIAL
Nombre de projectes:

37

Import:

2.116.805 €

% de projectes:

21%

SECTOr DONA
Nombre de projectes:

29

Import:

1.856.484 €

% de projectes:

17%

Mans Unides

Programa comunitari per a dones a
l’estat d’Uttar Pradesh, India.
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La Mamta és una adolescent que viu a Sandila, una petita aldea
del nord de l’Índia. En un context familiar caracteritzat per la precarietat
econòmica, la Mamta va ser donada en matrimoni contra la seva voluntat
quan només tenia 12 anys. Després de 6 mesos de matrimoni tempestuós i
violent va decidir abandonar la casa dels seus sogres on vivia amb el seu
marit i tornar a la seva aldea. Allà la va rebre el seu antic grup d’amigues,
que la van acollir i van animar a seguir els seus estudis. Gràcies al projecte
i als programes formatius i de generació d’ingressos, la Mamta cursa
estudis d’auxiliar d’infermeria i viu a la seva aldea envoltada dels seus.

Timor
1
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Orient Mitjà és una altra de les regions on Mans Unides ve fent
un important esforç en els darrers anys. Aquesta zona es troba
en la seva fase més convulsa des de la Segona Guerra Mundial.
Els conflictes sirià i iraquià han provocat el desplaçament
forçós de milions de persones dins i fora de les seves fronteres.
Aquests desplaçaments tenen lloc cap a Turquia, Líban,

Jordània o Egipte, països veïns que no disposen de gaires recursos i que s’han vist sobrepassats per aquesta arribada
massiva de refugiats en trànsit cap a Europa, col·lapsant
els sistemes sanitaris i educatius. Mans Unides continua
col·laborant amb aquests països mitjançant projectes
d’assistència sanitària, programes educatius per a la població
infantil, joves i dones, així com amb projectes d’emergència
d’ajuda alimentària.
Al sud-est asiàtic, durant el 2016 vam continuar col·laborant a
les Filipines en les tasques de reconstrucció post-emergència
del país, tres anys després del pas del tifó Haiyan. El nostre
treball es va centrar fonamentalment en la reconstrucció
d’infraestructures educatives que van ser destruïdes a l’illa
de Cebú. A Cambotja, davant l’enorme repte del país per
consolidar una economia afectada per dècades de guerra,
el treball s’ha enfocat en el desenvolupament rural i en
el suport d’iniciatives de generació d’ocupació i ingressos
de la població més vulnerable. Al Timor Oriental, amb l
a meitat de la seva població sumida en l’analfabetisme i
vivint sota el llindar de la pobresa, Mans Unides va donar
suport a petites escoles rurals i va promoure la millora
de la capacitació professional i ocupabilitat dels joves
del medi rural.

Icíar de la Peña

Àsia és el continent més poblat i extens on intervé Mans
Unides i treballem en zones tan diverses com el Líban,
Timor Oriental o Índia. Aquest país, que concentra una gran
part dels recursos de l’àrea destinats al desenvolupament,
s’ha vist molt afectat per la decisió del govern de retirar de
la circulació els bitllets de 500 i 1.000 rupies, fet que ha tingut
conseqüències nefastes per a la població més desfavorida,
ja que no té fàcil accés als bancs i depèn de l’efectiu per
funcionar al seu dia a dia. Això se suma a la ja de per si
extrema situació que pateix la població rural, permanentment
castigada per la pobresa, i a la violència exercida en tots
els àmbits cap a les dones, en una societat que encara les
considera ciutadanes de segona i les aboca al matrimoni
infantil. Davant aquest escenari, Mans Unides ha centrat
el seu treball en projectes enfocats a les dones, amb especial
incidència en la formació i l’enfortiment comunitari i en els
grups d’estalvi i crèdit.
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Mans Unides és una OnG de desenvolupament el treball de la qual s’enfoca principalment en el mitjà
i llarg termini, en iniciatives de desenvolupament que busquen l’autonomia de les comunitats amb què
col·labora. Tanmateix, el nostre suport permanent al terreny gràcies a les organitzacions locals amb
què treballem i la nostra capacitat per enviar fons de manera immediata, van permetre que el 2016 atenguéssim
les necessitats urgents de les persones i comunitats més afectades per diverses catàstrofes i crisis humanitàries.
Així, l’any passat vam donar suport a prop de 235.000 persones mitjançant 34 projectes d’emergència per
un valor total de 2.281.565 €.

Mans Unides/Marta Carreño

Àfrica
120.271

14

projectes

persones recolzades

750.914 €

s

Als camps de desplaçats interns a Juba, capital de Sudan del Sud,
viuen en condicions molt precàries al voltant de 37.000 persones.
Per pal·liar aquesta situació vam finançar amb 205.003 € dos
projectes d’emergència amb què vam donar suport directament
a 4.105 persones que es trobaven sense accés a serveis bàsics
d’higiene, aliments i aigua potable.

s

Emergències

Memoria MU 2016_CATALAN.qxp_Maquetación 1 16/6/17 9:31 Página 22

A Etiòpia, a fi de fer front als efectes de la fam i detectar els casos
de malnutrició més greus, vam donar suport a més de 34.000
persones –entre elles, més de 4.700 nens i més de 4.400 mares
embarassades i lactants– mitjançant tres projectes d’emergència
per valor de 118.807 €.
A més, vam a donar suport a projectes d’emergència a Burkina Faso (1),
Txad (1), Eritrea (1), Malawi (2), Moçambic (2),
República Democràtica del Congo (1) y Somàlia (1).

Àsia

6 projectes 406.088 €

28.450 persones recolzades
s

Tres anys després del pas del tifó Haiyan, continua a les
Filipines el treball de reconstrucció post-emergència del país.
El nostre treball durant 2016 es va centrar en la reconstrucció
d’infraestructures educatives que van ser totalment destruïdes
a l’illa de Cebú, amb un projecte de més de 272.000 €.

s

Reuters_ErikdeCastro

D’altra banda, també a les Filipines vam atendre l’emergència
humanitària causada pel tifó Melor mitjançant un projecte
de més de 52.000 € que va permetre donar suport a les
comunitats afectades de l’illa de Samar.

Amèrica
85.907

14 projectes
persones recolzades

1.124.563 €

s

Mans Unides

A més, vam donar suport a 4 projectes d’emergència a l’Índia.

El terratrèmol que va sacsejar la costa d’Equador va deixar un saldo de 663 morts i 28.775
desplaçats. A través dels nostres socis locals, vam col·laborar amb els territoris més
afectats i vam donar suport a més de 17.000 persones mitjançant 10 projectes per valor
de 875.557 €. En una primera fase, vam donar resposta a les necessitats bàsiques de 600
famílies i, en una segona fase, la col·laboració es va centrar a reconstruir els habitatges i
les infraestructures educatives afectades.

s

La nostra resposta davant l’huracà Matthew a Haití es va vincular, en un primer moment,
al lliurament d’equips mèdics i al desplaçament de personal sanitari. Després, es van dur a
terme accions per frenar el rebrot del còlera, rehabilitar habitatges i camins i reconstruir
la capacitat productiva de les comunitats de cara a reactivar de manera urgent les collites
perdudes. Mans Unides va donar suport a 63.900 persones amb 3 projectes valorats
en 224.891 €.
A més, vam donar suport a un projecte d’emergència al Paraguai.
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Em sento realment privilegiat de poder acompanyar Mans
Unides com a consiliari nacional. Quan vas prenent consciència del treball que es du a terme en tantes delegacions diocesanes, de tantes hores de dedicació i de tanta il·lusió,
només es pot donar gràcies per tant de compromís, per tantes tasques que es duen a terme a favor dels més necessitats. Sí, ells són els importants.
La realitat, malgrat tants esforços, ens continua mostrant una pobresa esborronadora al món, que necessita moltes mans disposades a treballar en favor d’aquells que necessiten veure restaurada la seva dignitat personal. És aleshores quan cobra ple sentit la nostra tasca, la tasca de tantes
i tants, que amb creativitat i audàcia assumim la proposta
que el papa Francesc exposa a tota l’Església per convertirnos en instruments de Misericòrdia, a través de l’actualització
generosa de les obres de misericòrdia: «Les obres de misericòrdia toquen tots els aspectes de la vida d’una persona.
Podem dur a terme una vertadera revolució cultural a partir
de la simplicitat d’aquests gestos que saben tocar el cos i l’esperit, és a dir, la vida de les persones. És una tasca que la comunitat cristiana pot fer seva, conscient que la Paraula del
Senyor la crida a sortir sempre de la indiferència i de l’individualisme, en què es corre el risc de caure per portar una existència còmoda i sense problemes. “Als pobres els teniu sempre
amb vosaltres” (Jn 12,8), diu Jesús als seus deixebles. No hi ha
excuses que puguin justificar una falta de compromís quan
sabem que ell s’ha identificat amb cadascun d’ells» (Francesc,
Misericordia et Misera 20).
No hi ha excuses davant el patiment dels nostres germans. Per això l’Església catòlica a Espanya, des de fa alguns
anys, vol fer-se present als països més pobres per promoure
projectes de desenvolupament que atenguin les necessitats
que continuen sent peremptòries i que exigeixen una resposta decidida, com ens reclama el Papa a tots i especialment als catòlics: «Encara hi ha poblacions senceres que pateixen avui la fam i la set, i desperten una gran preocupació
les imatges de nens que no tenen res per menjar. Grans masses
de persones continuen emigrant d’un país a un altre a la recerca d’aliment, feina, casa i pau. La malaltia, en les seves múl-

Mans Unides/Irene H-Sanjuán

Per què ho

FEM?
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“No hi ha excuses
devant el patiment
dels nostres germans”
tiples formes, és una causa permanent de patiment que reclama socors, ajuda i consol. Les presons són llocs on, ben sovint, les condicions de vida inhumana causen patiments, de
vegades greus, que s’afegeixen a les penes restrictives. L’analfabetisme està encara molt estès, i impedeix que nens i nenes
es formin, exposant-los a noves formes d’esclavitud. La cultura de l’individualisme exasperat, sobretot a Occident, fa que
es perdi el sentit de la solidaritat i la responsabilitat cap als
altres. Déu mateix continua sent avui un desconegut per a
molts; això representa la més gran de les pobreses i el màxim
obstacle per al reconeixement de la dignitat inviolable de la
vida humana» (Francesc, Misericordia et Misera 18).
Aquesta presència de l’Església a Espanya per engegar
projectes de desenvolupament als països més pobres, a través de l’acció de Mans Unides, continua sent necessària.
Aquell interès de les nostres fundadores, que tants fruits ha
donat al llarg de cinquanta-vuit anys, continua tenint ple
sentit. I així es constata en el treball de tota l’organització i
en les múltiples tasques que s’hi desenvolupen. Des del compromís dels qui col·laboren i treballen en els Serveis Centrals
fins a les tasques que es desenvolupen en totes les nostres
delegacions.
Cal continuar apostant pel desenvolupament integral de
la persona allà on pateix. Per això, us agraeixo i animo a continuar treballant amb constància i generositat a favor dels
més necessitats. Aquesta feina artesanal a l’hora de fer present la misericòrdia de Déu enmig del món que feu els membres de l’Associació, els socis, els voluntaris, col·laboradors,
benefactors i treballadors expressa un amor desbordat, un
interès real per l’altre, al qual sempre considerem com un do
per a nosaltres (Cfr. Francesc, missatge per a la Quaresma
2017). Moltes gràcies i endavant.

+ Carlos Escribano Subías
Bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo
i consiliari de Mans Unides
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Mans Unides/Javier Mármol

Els nostres

COMPTES
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47.620.623 € recaptats
87% ingressos de fonts privades
90,2% destinat als fins de Mans Unides

per Mans Unides l’any 2016

i el 13% del sector públic

el 85,1% a Projectes de Desenvolupament i el 5,1% a Sensibilització

El

38,3% dels fons prové

dels nostres socis

transparència
Mans Unides és una organització compromesa amb la TrANSPArÈNCIA dels seus fons; és
un dels nostres valors com a institució i fidel reflex de la nostra aposta per respondre davant
la societat que confia en nosaltres.

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

Mans Unides compleix els
principis de transparència
i bones pràctiques que
estableix la Fundació Lealtad.
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Està qualificada per optar a
finançament per l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament.

Mans Unides
compleix amb
el compromís
de transparència i bon govern
de la Coordinadora d’OnGD
d’Espanya.
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ORIGEN DELS INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

Ingressos Privats: 87,0%

Fins de Mans Unides: 90,2%

Socis i donants (1)

18.117.948.-

Sensibilització

parròquies i entitats religioses

10.472.149.-

projectes de desenvolupament (3)

Col·legis

1.127.440.-

Emèrgencies

787.674.-

Herències i llegats

2.494.545.39.829.082.-

Gestió de projectes

1.765.761.-

TOTAL FInS MAnS UnIDES

44.089.387.-

7.839.979.-

Altres

2.861.609.-

TOTAL SECTOR PRIVAT

41.206.801.-

Ingressos Públics: 13,0%
Unió Europea

Promoció i Captació de Recursos: 2,8%
promoció i captació de recursos

1.356.699.-

Administració i Estructura: 7,0%
590.000.-

Administració i estructura

3.458.558.-

Mans Unides/Javier Mármol

Agència Espanyola de Cooperació
Internacional al Desenvolupament (AECID)

2.138.909.-

Administració local i autonòmica

3.425.133.-

TOTAL SECTOR PúBLIC

6.154.042.-

InGRESSOS DE RECAPTACIÓ 100%
ALTRES InGRESSOS (2)

-1.284.022.-

DÈFICIT ANy 2016*

47.360.843.259.780.-

TOTAl INGrESSOS 2016:

48.904.645.-

TOTAl DESPESES 2016:

47.620.623.-

OrIGEN DELS INGrESSOS DE rECApTACIó (%)
87,0%

13,0%

Privats

Públics

DISTrIBUCIó DE LES DESpESES (%)
90,2%

9,8%

Fins de Mans Unides

Altres

promoció i
captació de recursos 2,8%

Sensibilització

5,1%
Adm. i estructura

ó

7%

AECID
Unió
Europea 1,3% 4,5% Adm. local i
autonòmica

7,2%

Altres:Col·legis, emergències,

10,1%
22,1%
parròquies i
entitats
religioses

16,6%

activitats de sensibilització,
subvencions privades,
ingressos financers i
altres ingressos privats.

85,1%
projectes de
desenvolupament

Herències
i Llegats

38,3%
Socis i
donants

(1) Inclou donatius particulars, associacions i fundacions, empreses i anònims.
(2) Inclouen resultats extraordinaris, la devolució/cancelació 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 dèficit del’any 2016 es compensa amb els superàvits de campanyes anteriors.

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
Les despeses es divideixen entre les destinades al compliment dels fins de Mans Unides i les despeses de funcionament.
l DESPESES DE SEnSIBILITZACIÓ: inclou les despeses de l’Àrea
d’Educació per al Desenvolupament així com les dedicades a
aquest fi per l’Àrea de Comunicació i Presència Pública.

l DESPESES DE FUnCIOnAMEnT:
w Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de l’Àrea
de Comunicació i Presència Pública destinades a captar fons
l DESPESES DE PROJECTES: inclou l’import del total dels projectes i a promocionar l’activitat de l’organització.
aprovats en l’exercici a més de les despeses de gestió, personal, w Despeses d’administració i estructura. Són les despeses
originades en la gestió i administració de l’organització.
auditories i avaluacions de projectes finançats.
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Informe d’Auditoria

Agraïments

L’Informe complet d’Auditoria es pot aconseguir en format PDF a la nostra pàgina web
(www.manosunidas.org) o imprès a les nostres delegacions i Serveis Centrals.

La tasca que duem a terme en favor dels països més pobres seria impossible sense els amics i col·laboradors de
Mans Unides. Una llarga llista de voluntaris, contractats, socis, donants individuals i col·lectius, empreses, bancs,
associacions i fundacions donen suport a aquesta tasca mitjançant donacions, cofinançant projectes de desenvolupament, patrocinant iniciatives o prestant serveis molt diversos. És especialment rellevant l’aportació de
col·legis i parròquies.
La relació d’entitats que cofinancen projectes de desenvolupament figuren en el nostre “Llibre de projectes”,
editat conjuntament amb aquesta Memòria.
Mans Unides agraeix especialment a tots els mitjans de comunicació, nacionals, autonòmics i locals (diaris, revistes, emissores de ràdio i canals de televisió) la difusió dels nostres missatges i la publicació gratuïta dels nostres
anuncis.

A tots, moltíssimes gràcies
26

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

DELEGACIONS DE MANS UNIDES
(adreces)
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02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izq. Tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tel. 918 833 544
03003 ALACANT
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tel. 965 922 298
04001 ALMERIA
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (Lleó)
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536
05001 ÀVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tel. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tel. 924 248 951
22300 BARBASTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1r, 1ª. Tel. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687
10003 CÀCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tel. 927 214 414
11001 CADIS
Hospital de Mujeres, 26.
Tel. 956 214 972
12001 CASTELLÓ
San Luís, 15 entresuelo, 1º A.
Tel. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n.
Tel. 956 513 208
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2ª planta.
Tel. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15.
Tel. 923 482 035
16002 CONCA
Avda. Rep. Argentina, 27.
Tel. 969 222 022
14008 CÒRDOVA
Concepción, 4-1º C.
Tel. 957 479 578
07800 EIVISSA
Pere Francès, 12-2n. Tel. 971 312 774
15402 EL FERROL (La Corunya)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tel. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tel. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Baptista La Salle, 19-2n, 2a
Tel. 972 200 525

18009 GRANADA
Pza Campillo, 2-5º G y H.
Tel. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tel. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tel. 958 663 592
21003 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tel. 959 253 388
22700 JACA (Osca)
Seminario, 8-3º. Tel. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dupl.
Tel. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis)
Sevilla, 53. Tel. 956 180 156
15001 LA CORUNYA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tel. 981 205 659
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo.
Tel. 928 371 307
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2n. Tel. 973 269 104
24003 LLEÓ
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408
26004 LOGRONYO
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783
29015 MÀLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tel. 952 214 447
07701 MAÓ (Menorca)
Carreró des Mirador de ses Monges, 1
Tel. 971 369 936
30001 MÚRCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda.
Tel. 968 214 029
22002 OSCA
Pza. de la Catedral, 3-1º.
Tel. 974 226 556
32005 OURENSE
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161
34001 PALÈNCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tel. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminari, 4.
Tel. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tel. 948 210 318
10600 PLASÈNCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707

36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tel. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA. Tel. 923 261 547
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º.
Tel. 936 327 630 ext. 57
20005 SAN SEBASTIÀ
Loyola, 15-3º izda. Tel. 943 424 510
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tel. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha.
Tel. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.
Tel. 981 584 966
50001 SARAGOSSA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tel. 976 291 879
40001 SEGÒVIA
Seminario, 4 bajo. Tel. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati de Palau, 1-5. Tel. 973 351 266
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n.
Tel. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Av. Preixana, 16. Tel. 973 320 183
42002 SÒRIA
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Saragossa)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tel. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2n 2a.
Tel. 977 244 078
44001 TEROL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tel. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tel. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 baixos. Tel. 977 511 428
46003 VALÈNCIA
Avellanas, 14 bajo
Tel. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tel. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tel. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tel. 986 423 696
01004 VITÒRIA
Fueros, 6-1º izda. Tel. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tel. 980 532 091

Nom

M2016C

NIF

Cognoms

Domicili

Població

Codi postal

Província

Data naixement

Correu electrònic

Mòbil

PERIODICITAT

IMPORT
q 6€
o 20 €

o Anual

o Mensual

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

o .................... €

AUGMENTAR QUOTA
o 5 euros

o 30 euros

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

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Sisplau, envia’ns el comprovant
que et donarà l’entitat bancària)

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA
Titular compte

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

E S
TARGETA DE CRÈDIT

Caduca final 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.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’RD 1720/2007, pel qual se n’estableix el reglament de desplegament, t’informem
que les teves dades formen part d’un fitxer titularitat de Mans Unides, degudament registrat en el Registre General de Protecció de Dades, creat amb la finalitat de gestionar tot
allò relatiu a la teva condició de soci i col·laborador. Així mateix, Mans Unides utilitzarà les teves dades per mantenir-te informat sobre altres activitats de la nostra organització.
Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a Mans Unides – Dep. de Protecció de Dades, carrer Barquillo, núm. 38 3º 28004 Madrid o a l’adreça: protecciondedatos@manosunidas.org
No vull rebre informació de Mans Unides

q

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

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

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

Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

DOBLEGAR PER AQUÍ
Mans Unides
Premi Príncep d’Asturies
de la Concòrdia 2010

I EL 2017
CONTINUEM TREBALLANT
PERQUÈ...

EL MON NO NECESSITA MÉS MENJAR
NECESSITA MÉS GENT COMPROMESA

Memòria
d’activitats

2016

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

Sumari
3
4
8

Carta de la presidenta
Qui som?
Què fem?
9 Sensibilització
13 Projectes
Per què ho fem?
Els nostres comptes
Agraïments
Delegacions (adreces)

Foto coberta: Mans Unides/Javier Mármol

2

Alberto Prieto
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02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izq. Tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tel. 918 833 544
03003 ALACANT
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tel. 965 922 298
04001 ALMERIA
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (Lleó)
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536
05001 ÀVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tel. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tel. 924 248 951
22300 BARBASTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1r, 1ª. Tel. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687
10003 CÀCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tel. 927 214 414
11001 CADIS
Hospital de Mujeres, 26.
Tel. 956 214 972
12001 CASTELLÓ
San Luís, 15 entresuelo, 1º A.
Tel. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n.
Tel. 956 513 208
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2ª planta.
Tel. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15.
Tel. 923 482 035
16002 CONCA
Avda. Rep. Argentina, 27.
Tel. 969 222 022
14008 CÒRDOVA
Concepción, 4-1º C.
Tel. 957 479 578
07800 EIVISSA
Pere Francès, 12-2n. Tel. 971 312 774
15402 EL FERROL (La Corunya)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tel. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tel. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Baptista La Salle, 19-2n, 2a
Tel. 972 200 525

18009 GRANADA
Pza Campillo, 2-5º G y H.
Tel. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tel. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tel. 958 663 592
21003 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tel. 959 253 388
22700 JACA (Osca)
Seminario, 8-3º. Tel. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dupl.
Tel. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis)
Sevilla, 53. Tel. 956 180 156
15001 LA CORUNYA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tel. 981 205 659
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo.
Tel. 928 371 307
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2n. Tel. 973 269 104
24003 LLEÓ
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408
26004 LOGRONYO
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783
29015 MÀLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tel. 952 214 447
07701 MAÓ (Menorca)
Carreró des Mirador de ses Monges, 1
Tel. 971 369 936
30001 MÚRCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda.
Tel. 968 214 029
22002 OSCA
Pza. de la Catedral, 3-1º.
Tel. 974 226 556
32005 OURENSE
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161
34001 PALÈNCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tel. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminari, 4.
Tel. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tel. 948 210 318
10600 PLASÈNCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707

36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tel. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA. Tel. 923 261 547
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º.
Tel. 936 327 630 ext. 57
20005 SAN SEBASTIÀ
Loyola, 15-3º izda. Tel. 943 424 510
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tel. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha.
Tel. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.
Tel. 981 584 966
50001 SARAGOSSA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tel. 976 291 879
40001 SEGÒVIA
Seminario, 4 bajo. Tel. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati de Palau, 1-5. Tel. 973 351 266
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n.
Tel. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Av. Preixana, 16. Tel. 973 320 183
42002 SÒRIA
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Saragossa)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tel. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2n 2a.
Tel. 977 244 078
44001 TEROL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tel. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tel. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 baixos. Tel. 977 511 428
46003 VALÈNCIA
Avellanas, 14 bajo
Tel. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tel. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tel. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tel. 986 423 696
01004 VITÒRIA
Fueros, 6-1º izda. Tel. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tel. 980 532 091

Nom

M2016C

NIF

Cognoms

Domicili

Població

Codi postal

Província

Data naixement

Correu electrònic

Mòbil

PERIODICITAT

IMPORT
q 6€
o 20 €

o Anual

o Mensual

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

o .................... €

AUGMENTAR QUOTA
o 5 euros

o 30 euros

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

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Sisplau, envia’ns el comprovant
que et donarà l’entitat bancària)

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA
Titular compte

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

E S
TARGETA DE CRÈDIT

Caduca final 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.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’RD 1720/2007, pel qual se n’estableix el reglament de desplegament, t’informem
que les teves dades formen part d’un fitxer titularitat de Mans Unides, degudament registrat en el Registre General de Protecció de Dades, creat amb la finalitat de gestionar tot
allò relatiu a la teva condició de soci i col·laborador. Així mateix, Mans Unides utilitzarà les teves dades per mantenir-te informat sobre altres activitats de la nostra organització.
Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a Mans Unides – Dep. de Protecció de Dades, carrer Barquillo, núm. 38 3º 28004 Madrid o a l’adreça: protecciondedatos@manosunidas.org
No vull rebre informació de Mans Unides

q

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

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

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

Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

DOBLEGAR PER AQUÍ
Mans Unides
Premi Príncep d’Asturies
de la Concòrdia 2010

I EL 2017
CONTINUEM TREBALLANT
PERQUÈ...

EL MON NO NECESSITA MÉS MENJAR
NECESSITA MÉS GENT COMPROMESA

Memòria
d’activitats

2016

